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 -الرابعة  طالبات الفرقةل االداء التدريسى والتحصيل المعرفى على مستوى م المدمج لتاثير التع
 مقرر طرق تدريس التربية الرياضيةشعبة التعليم ب

 شيماء عادل يس صالح /أ.م.د

 بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية استاذ مساعد
 كلية التربية الرياضية للبنات. جامعة حلوان

 :حثالب دمةقم
التعلدديم اله ددد  ددؤدا الدد  اسددتلمار ج ددد علدد  مسددتوا العددالم لدد ا  تؤكددد اجتهاهددات العالميددة علدد  ان

بدأت الحكومات تفكر ف  تغ  ر اجنظمة التعليمية والتحول من التعليم التقل ددا القدا م علد  المعلدم 
يدة التعليميدة مدن  د ل الد  تعلدم الكتروند  يكدون ايدع المعلدم موجمدا للعمل كمصدر أساسد  للمعرفدة
 (49).جية المختلفةاستخدام الوسا ط التكنولو 

قد شمد العالم مدؤ را جا حدة ف دروو كوروندا ممدا دعد  الد  اسدتخدام منظومدة مختلفدة فد  التعلديم و 
ث نظدم التعلديم والدتعلم مدن  د ل تحدد لد  ولهدتت العد دد مدن الهامعدات ا اج وه  التعليم عن بعدد

 وتكنولوجيا التعليم، جزءا بالغ اجهمية ف  مهتمعات ال وم ليم الت  اصبحتاستخدام تكنولوجيا التع
Ed Technology  كدل ممدا  لد   فم  تحقق مفموم العد د من المسميات تشملواسع عل  نطاق

 Communication  واجتصدداجت المعلومدداتتكنولوجيددا و ، E.Learningالددتعلم اجلكتروندد  )
and Information Technology الدتعلم باسددتخدام الوسددا ط و  ،لم المعدز  بالتكنولوجيددالددتع، ا

 Virtual Learningب ئدددات الدددتعلم اجفتراضدددية  ، Multi Media Learningالمتعددددد  
Environment  الددتعلم النقددال ، Mobile Learning  منصددات الددتعلم  ، وLearning 

Platforms ، ب ئدددات الدددتعلم الددد ات و ، الددتعلم القدددا م علددد  اجنترندددتو Personal Learning 
Environment  ، م الرقمد  يالتعلوDigital Education )  كدل هد ا المصدطلحات جا دت لتحقدق

 (27: 41)(1: 37)كترون لمعن  تكنولوجيا التعليم او التعلم اج
التغ  ر التكنولوج  واإلنتقال إل  التعامل مع آليات السوق المفتوحدة والمنافسدة الشدد د  وف  سياق 
تحددديات واجمددت العمليددة التعليميددة فدد  كددل أنحدداء العددالم والتدد  تتملددل فدد  تقددديم فددر   وجدددت عددد 

وقد بدأت بالفعل العد د مدن المنظمدات والمؤسسدات  ،ف  مقدر  كل المتعلم ن تكون  تعليمية متزا د 
لم سم  بالتعليم والتع التعليمية ف  مواجمة ه ا التحدا بتطوير برامج المقررات التعليمية وإيهاد ما

 .عن بعد
قددل الددتعلم او المعرفددة بطددرق هددو شددكل مددن اشددكال ن  Distance Learningالددتعلم عددن بعددد و 

ح نمددا  الددتعلم عددن بعددد يحددد و ، منفصددلة للمتعلمدد ن الغ ددر متواجددد ن فدد  الشددكل التقل دددا للفصددول
  مدد  الد   يداد  تفاعدلفعن طريدق المسدافة  وا منفصل ن  منيا عرفة والمتعلم نتكون مصادر الم
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: 37()95: 21).الد ول ال  كم ها ل من المعرفة عدن طريدق شدبكات اجنترندتك لك ن و المتعلم 
61) 

وكدان  اول جامعدة طبقدت نظدام الدتعلم عدن بعدد  University of Londonلنددن   وتعتبر جامعدة
فدد      Internetاجنترندت الكمب ددوتر و  اسدتخدام ح دث ان القدرن اللددامن عشدر منتصد ذلدك فد  
عددات اجفتراضددية علدد  مسددتوا حتدد  ان الهام الددتعلم عددن بعددد اسددمل واسددر لتعليميددة جعددل العمليددة ا

حتد  اصدبح فد  الفتدر   تقوم بعرض المناهج والبرامج الدراسية كاملة عبدر اسدتخدام اجنترندت العالم
الحصددددول علدددد  الشددددمادات والدددددرجات العلميددددة مددددن  دددد ل هدددد ا  2008 و 2000مددددا بدددد ن سددددنة 

 (66: 37).امرا شا عاالهامعات اجفتراضيع 
إستراتيهية متكاملة للتعليم والتعلم تقدوم  فمو هو شكل من اشكال التعلم عن بعد التعلم اإللكترون و 

عل  مفاهيم وفلسفات حد لة تغ ر من أنماط التعليم التقل دية إل  أنماط أكلر إبداعًا وفاعليدة وذلدك 
الدتعلم مدع التتك دد علد  دور المعلدم الد ا من   ل إستخدام الكمب وتر وشبكة اإلنترنت فد  عمليدة 

 .يملل المرشد والموجع والمخرج لعملية التعلم اإللكترون  بمهملما
ولم ا شارك اإلنترنت مؤ را ف  ثور  تكنولوجيا المعلومات ف  كل المهاجت فكل در مدن المنظمدات 

، ال وميددة اهر الحيدا يسدية فدد  مظدال دوم تعتمدد علد  إسددتخدام التكنولوجيدا لتكدون أحددد الددعامات الر 
األبدوا  للمعرفدة فد  كدل إنحداء العدالم جداع  مدن نفسدع عنصدرا أساسديًا وج ند  فدتح اإلنترندت كما 

 (291: 35)(32، 31: 40)(67: 19)عنع ف  المهال التعليم  .
، وبشدكل متدزامن او اجلكتروند  دا دل او  دارج الفصدول ويمكن اسدتخدام تكنولوجيدا التعلديم والدتعلم

م مناسددبة لمفددداهيم يتكنولوجيددا التعلددفنهددد هنددا ان ، فددرداامن، وفدد  مهموعددات او بشددكل   ددر متددز 
أو للتددريس وجمدا لوجدع وهدو مدا يسدم  بدالتعليم المددمج   Distance Learningالدتعلم عدن بعدد 

والددد ا يحدددد  باسدددتخدام التكنولوجيدددا سدددواء مدددن قبدددل المعلمددد ن او المتعلمددد ن فددد  جميدددع المراحدددل 
 (1: 37.) التعليمية

لدديس مفمومددا جد دددا بددل انددع جد ددد قددديم اذ ان لددع جدد ور  Blended Learning م المدددمجلتعلفددا
قديمددة تشدد ر فدد  معظممددا الدد  المددزج بدد ن  مختلدد  طددرق الددتعلم واسددتراتيهياتع والوسددا ل المتنوعددع 

 Blendedولدددع العد دددد مدددن المصدددطلحات ملدددل الدددتعلم المتمددداذج  لتحق دددق الدددتعلم بشدددكل اف دددل
Learning  لم المهد نلدتعوا Hybrid Learning  والدتعلم المخدتلط ،Mixed Learning.(30 :

12) 
" مف د ابو موس  ، سم ر عبد  نق  عن "Cotrell & Robisonسون " "يوقد اشار " كوتريل وروب

ثند ن او أكلدر مدن طدرق واسدتراتيهيات التددريس م المدمج عبار  عدن اسدتخدام اال  ان التعل "الس م
المدمج هو ذلك النو   كما أن التعلم ،والتدريس باستخدام اجنترنتصف  التدريس ال ملل المزج ب ن
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ويخفض ايع وقت  من انشطتع للتطب ق عبر اجنترنت %( 75:  30من التعلم ال ا  وظ  من )
، كمددا انددع يعندد  طددرق الددتعلم التدد  تدددمج الددتعلم اجلكتروندد  الددتعلم التقل دددا فدد  الصددفو  الدراسددية

فد  ب ئدات  األدواتكما انع يعن  اجشدتراك بد ن الوسدا ط وتوظيد  ، تعلمكلر تقل دية للباجشكال اج
المددزج بدد ن عمليددات اجتصددال المتددزامن وال متددزامن بدد ن الطالدد  اي ددا  يعندد  و ، الددتعلم اجلكتروندد 

 (8 -6: 26).والمعلم
فالوقدت لدم ، (لموقدت ومكدان ومسدار الدتعكدل مدن ) وف  التعلم المددمج يقدوم الطالد  بالسديطر  علد 

والمكددان لددم يعددد يقتصددر علدد  مبندد  المؤسسددة  يعددد يقتصددر علدد  ال ددوم الدراسدد  او السددنة الدراسددية
 (46). ، والمسار لم يعد  تمحور حول الطريقة او اجسلو  ال ا يستخدمع المعلمالتعليمية

روندد  اجكت الددتعلمبدد ن  ممدا سددبق يمكددن ان نتوصددل الدد  ان الددتعلم المدددمج هددو الددتعلم الدد ا يمددزج و 
، وهددو الددتعلم القددا م بشددبكة اجنترنددت والددتعلم وجمددا لوجددعوهددو مبندد  علدد  اجتصددال  والددتعلم التقل دددا

المددمج اندع  الدتعلم الخاطئ او المحددود لم دمون ، ومن الفمم عل  اجتصال المتزامن وال  متزامن
 (51).شكل من اشكال توظي  التكنولوجيا ف  التعليممهرد 

تعزيدز الهواند  و ، كتروند ل فض نفقات التعلم مقارندة بدالتعلم اجتعلم المدمج ف  وتكمن مم زات ال
، مختلفددددة لددددا المتعلمدددد نمواجمدددة كافددددة انمددداط الدددتعلم الو  ،اججتماعيدددة واجنسدددانية بدددد ن المتعلمددد ن

، اثراء ورفع جود  العملية التعليميدةو ، ميةخدام التكنولوجيا بالعملية التعلياجستفاد  من مم زات استو 
، ب نما توجد بعدض المشدك ت الخاصدة فد  تطب دق الدتعلم  ياد  تفاعل ومشاركة المتعلم ن بالتعلمو 

تعلمدد ن، وكدد لك للمالمدددمج وتتملددل فدد  نقدد  البنيددة التحتيددة التكنولوجيددة للمؤسسددات التعليميددة او 
ا وجددود الخبددر  الكاايدددة لدددا  بعددض المعلمددد ن او الطدد   فدد  التعامدددل مددع وسددا ط تكنولوجيددد عدددم

عدددم و ، التقددويم والتصددحيح ومتابعددة الح ددور عمليددات فدد  اي ددا هندداك بعددض الصددعوباتو  ،التعلدديم
مشدك ت اللغدة  واي دا بعدض ،مناسبة الدتعلم المددمج لدبعض المراحدل الدراسدية كالمرحلدة اجبتدا يدة

.(46()47()48()49) 
 ، دد ل اجنترنددت فددالتعلم المدددمج يهمددع بدد ن مم ددزات كددل مددن الددتعلم الصددف  المباشددر والددتعلم مددن

 الدتعلم المددمج و ،  Hybrid Learningمفمدوم كدل مدن الدتعلم المهد ن  تشدابعوعلد  الدر م مدن 
Blended Learning   الهمع ب ن التعلم الصف  المباشر والدتعلم اج ان التعلم المدمج  ركز عل

بع مم بشكل  ف  ح ن ان التعلم المه ن يعن  تعليم مهموعة من الط  لنفس اجفراد  باجنترنت
ملدددددل مدددددؤتمرات  ا لمدددددا  ناسددددد  كدددددل طالددددد مباشدددددر والدددددبعض اج دددددر عدددددن طريدددددق اجنترندددددت تبعددددد

 Conferences  Video .(9 :43)(50)(54)الف د و
قدد  فدد  ، ونهدداا اا نظددام تعليمدد   تو عناصددر مددد  ت العمليددة التعليميددة المعلددم احددد اهددم يعتبددرو 

مدور األساسدية التد  تددري  المعلمد ن مدن األ ، وهو ما يهعدل اعدداد واأل ل  عل  كفاء  المعلم ن
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اعددداد فعمليددات اعددداد المعلددم عامددة و ، تسددمم فدد  تحسدد ن ادا مددم وبالتددال  تحسدد ن العمليددة التعليميددة
فقددر  النظدام التعليمد  علد  تحق دق اهدافدة  ،من الق ايا المامدة تعد اصة  التربية الرياضية  معلم

 (91: 20)(17: 3()108: 20). ن مماراتيعتمد بشكل كب ر عل  المعلم وما يمتلك م
الرياضية ف  قطاعات التعليم المختلفة عن الددور األكلدر عمقدا وإثدراءا للتربيدة  التربيةمعلم  يعبر و

مع الط    ل ا يعمل ف   ط المواجمة المباشرالعمل الممن  فمو الشخ  ا مهاجتعن سا ر 
بممنة تدريس التربيدة الرياضدية أن يمدر  ف  المدارو ل لك كان من ال رورا عل  كل فرد يشتغل

، ويرا البعض أنع من األف ل أن تتعلم الطالبة كيد  ت  تؤهلع لم ا التخص بمراحل اإلعداد ال
، ويؤكددددددددددددعل  ذلدددددددددددك مدددددددددددن  م  مدددددددددددا قبدددددددددددل مواجمدددددددددددة الت م ددددددددددد  تددددددددددددرو أوج علددددددددددد  مهموعدددددددددددة

علددد  اكتسدددا  اندددع مدددن األشدددياء التددد  تسددداعد الطالددد  المعلدددم  ف ددد كر "  "Siedntop"سددد دنتو "
ثم يقوم بالتددري  علد  بعدض  ، با تيار مهموعة صغ ر  من  م  ع الممارات التدريسية هو القيام

وهو مدا يملدل الهاند  التطبيقد  ، را  مسئول من قبل الكليةأجزاء الدرو والتدري  عل ما تحت اش
ربيددة الرياضددية الدد ا يعددد احددد اهددم مقددررات اعددداد معلمدد  الت لمقددرر طددرق تدددريس التربيددة الرياضددية

 (26: 43(. للعمل بممنة التدريس
 أهمية ومشكلة البحث:

 وجود مهموعة من المبادئ وه :عل  انع لك   تم التعلم جبد من  تفق الخبراء 
، ومدن هد ا المفمدوم كلدر تطيع إنسدان آ در أن يقدوم عندع بد لك نبغد  أن  دتعلم المدتعلم بنفسدع وجيسد

 .ل ات  التعلم الفردا والتعلم االحد ث عن 
  تعلم كل فرد تبعًا لقدراتع ومعدجتع ال اتية .

يف ل إتاحة الفرصة للمتعلم بح ث يكون مسئوج عن تعلمع مما  زيدد مدن دوافعدع وبالتدال  تحسد ن 
 عمليات التعلم .

ات الدراسدة نهد صعوبة فد  تنف د  هد ا المبدادئ علد  نحدو تدام فد  حهدر  وف  مهال التعلم التقل دا
، علدد  تحق ددق هدد ا المبددادئ بشددكل أف ددليميددة يعمددل تكنولوجيددا فدد  العمليددة التعلولكددن إسددتخدام ال

ح ث تمتم اإلتهاهات الحد لة وتكنولوجيا التعليم بتفريد عمليات التعلديم بح دث يعتمدد المدتعلم علد  
 -نترنددتإلالكمب ددوتر التعليمدد  د اميددة مناسددبة ملددل )تصددال تعليإنفسددع ويسددتخدم فدد  تعلمددع وسددا ط 

( و  رها مدن وسدا ط اإلتصدال ويكدون دور المعلدم هندا موجمدا ومرشددا للعمليدة  عليميةالمنصات الت
 (21: 31)التعليمية.

كددر  التحددول الكلدد  الدد  الددتعلم اجلكتروندد  واتمددام الددتعلم واجمكانيددة علدد  تقبددل ف ونظددرا لعدددم القدددر  
ر شك  لبدرامج التددري  ، ظمر التعلم المدمج ال ا يعتببالتسب  بالوحد  والعزلة  البحت كترونلاج

كتروندد  وفددق متطلبددات الموقدد  لبدد ن الددتعلم الصددف  والددتعلم اج ح ددث يمددزج بصددور  مناسددبة والددتعلم
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 (55()46).لتحق ق األهدا  التعليمية باقل تكلفة ممكنة التعليم 
 Educational التعليم وتطبيقاتEducational Platforms  التعليمية منصاتالوقد اصبحت 

Applications مددن  ظدداهر  تعليميددة علدد  مسددتوا العددالم مندد  بدددء جا حددة كورونددا فظمددرت العد ددد
، وهدد  مهموعددة متكاملددة مددن الخدددمات التفاعليددة عبددر اجنترنددت التعليميددةوالتطبيقددات  المنصددات 

: 10).بالمعلومددات واجدوات والمددوارد لدددعم وتعزيددز وادار  التعلدديم التدد  تددزود المعلمدد ن والمتعلمدد ن
61) 

 لم  تسدن  Corona Virus Pandemicاسة ونظرا لظرو  جا حة ف روو كورونا ا الدر وف  ه 
ظدرو   نظرية والتطبيقية فقط وقد الزمدتللط   الفرصة للتعلم المباشر من   ل المحاضرات ال

نظدددام الليكدددون  علددد  مسددتوا العدددالم وبدددالطبع فددد  مصدددر اوتطويرهددد التعلددديم ملدددنظتغ  ر الالها حددة بددد
مفدداهيم لتطب دق يعتمددد علد  الدتعلم الصددف  المباشدر والددتعلم عدن طريدق اجنترنددت  تعليمد  مخدتلط ال

بكليددة ولمدد ا تددم تطب ددق الددتعلم المدددمج اي ددا  علدد  مسددتوا جمموريددة مصددر العربيددة الددتعلم المدددمج
 Educational Applications التعليميدة التطبيقداتمدن  د ل مختلد  التربيدة الرياضدية للبندات 

 وهددددو احددددد الخدددددمات التدددد  تقدددددمما  Microsoft Teamsمددددز وفت تيميكروسددددتطب ددددق و اصدددة 
Microsoft Office 365 بعددض التطبيقددات  اسددتخدام اي ددا اضددافة الباحلددة اهميددة ، وقددد رأت

فدد  هدد ا  Zoomوتطب ددق  وووم  WhatsApp Application الددواتس ا   تطب ددق اج ددرا ملددل
مدن اهميدة لددا الطد    اتالتطبيقد مد اوسدوفت تيمدز لمدا لر مع تطب ق ميك الدراسة جنبا ال  جن 

لددا  هعدل الدتعلم تهربدة ممتعدةل  سواء بمد  اجستمتا  والتواصل او بمد  التعلم  ونقدل المعرفدة
مدن  د ل عمدل الباحلدة كع دو ه ئدة تددريس بقسدم المنداهج وطدرق و  وف  ه ا الدراسة ، الطالبات

لهميع طالبات الرياضية دريس التربية بتدريس مقرر طرق تقامت الباحلة تدريس التربية الرياضية 
 ممدا كددان سددبباباسددتخدام وتطب دق الددتعلم المدددمج فد  تدددريس المقددرر  شدببة التعلدديم –للفرقدة الرابعددة 

علدد  الددتعلم المدددمج  اسددتخدامالتعددر  علدد  تتث ر  محاولددةبتقندد ن هدد ا التهربددة لالباحلددة لقيددام  داعيددا
وسددددلبيات الددددتعلم  ايهابيدددداتللوقدددو  علدددد  قرر بددددالم المعرفدددد داء التدريسدددد  والتحصدددد ل مسدددتوا اج

 .المدمج ف  العملية التعليمية
 أهداف البحث:

 :  مد  البحث ال  
 –طالبدات الفرقدة الرابعدة ل اجداء التدريسد  عل  مسدتوا  المدمجتتث ر استخدام التعلم  التعر  عل 

 التطبيق . –بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية شببة التعليم 
لطالبدات الفرقدة الرابعدة  عل  مسدتوا التحصد ل المعرفد  المدمجتتث ر استخدام التعلم   التعر  عل

 بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية. شببة التعليم –
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 فروض البحث :
 ف  ضوء أهدا  البحث تفترض الباحلة ما  ل :

لصدددالح القيددداو التهريبيدددة  ةمهموعدددللالبعديدددة القبليدددة و  القياسدددات  بددد ند فدددروق دالدددة إحصدددا يًا جدددتو 
شددببة التعلدديم بمقددرر طددرق تدددريس  –طالبددات الفرقددة الرابعددة اجداء التدريسدد  لفدد  مسددتوا البعدددا 

 التطبيق . -التربية الرياضية 
لصالح القياو البعدا التهريبية  ةمهموعللالبعدية و  القبلية د فروق دالة إحصا يًا ف  القياساتجتو 

تددريس التربيدة  شدببة التعلديم بمقدرر طدرق  –رقدة الرابعدة ف  مستوا التحص ل المعرف  لطالبات الف
 الرياضية.

 المصطلحات:
 : Blended Learningمدمجالتعلم ال

اجتصددال المتددزامن  هددو المددزج بدد ن الددتعلم عددن طريددق( انددع "2001)Selix""    "سدد ليكس" يعرفددع  "
 (7: 26.)" والمتعلممتزامن ب ن المعلم واجتصال ال 

" انددع " المددزج بدد ن انمدداط مختلفددة مددن التكنولوجيددا المعتمددد   "Singh( 2003يعرفددع "سدد نج" )كمددا 
التدريس المعتمدد علد   –عل  اجنترنت جنها  هد  تربوا "ملل ) الصفو  اجفتراضية المباشر  

 (54: 44.)، النصو  (تية، التعلم التعاون ، الف د و، الصوتالسرعة ال ا
م الدد ا يمددزج بدد ن  صددا   كددل مددن التعلدديم الصددف  التقل دددا هو الددتعل"وتعرفددع الباحلددة اجرا يددا انددع

 ."لكل منممامن أقص  التقنيات المتاحة  ل ستفاد والتعلم عبر اجنترنت ف  نموذج متكامل 
 : LearningHybridالتعلم المه ن 

يشدددارك ايدددع بعدددض الطددد   بشخصدددمم والدددبعض اج ددددر يقدددوم بدددع المعلمدددون و هدددو نمدددج تعليمددد  "
 (45: 9.)ف  نفس الوقت ملل مؤتمرات الف د و"  ترنتيشاركون عبر اجن

 :Teaching Performanceداء التدريس : اج
وتنف ددد  وادار  وتقدددويم الددددرو" "هدددو جميدددع الممدددارات التددد  تمتلكمدددا المعلمدددة والتددد  تتعلدددق بتخطددديط 

 )تعري  اجرا  (.
( بتنمدددا 1991) تعرفمدددا " مكدددارم حلمددد  أبدددو هرجدددة":   Teaching Skillsالتدريسدددية  الممدددارات

 (45: 27) .لوك البسيط ال ا يقوم بع المعلم دا ل الفصل ""جميع أنوا  الس
 تبعمددا المعلدم إلنهدا  ممدام التدددريس " الطددرق والوسدا ل والسدلوكيات التد  يمكدن تعريفمدا  أنمدا  كمدا

 (159: 34).معتمدا عل  معلوماتع ومماراتع و صا صع الشخصية "
قبددل  " هدد  تلددك الممارسددات التدد  يقددوم بمددا المعلددم انمددا اجرا يددا دريسدديةوتعددر  الباحلددة الممددارات الت

 ."لتحق ق اهدا  التعلملدعم وتوجيع المتعلم واثناء وبعد التدريس 
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 : المرجعيةالدراسات 
 أوال الدراسات العربية:

م اثر اسدتخدام اسدتراتيهية الدتعلبدراسة عنوانما "   (14)(2011)  "عبد هللا بن اسحق عطار قام "
وكانت تمدد  الد  التعدر   "ة الكلية الهامبية ف  جامعة ام القرا المدمج عل  التحص ل لدا طلب

المدمج عل  التحص ل لددا طلبدة الكليدة الهامبيدة فد  جامعدة عل  اثر استخدام استراتيهية التعلم 
بددة ( طالبددا بمقددرر تقنيددات التعلدديم مددن طل80بمكددة المكرمددة واشددتملت ع نددة البحددث علدد  ) ام القددرا 

لكلية وتم تقسيممم عل  مهموعت ن احدهما تهريبية تلقت تعلديم المحتدوا باسدتخدام الدتعلم المددمج ا
تفددوق  وقددد اشددارت النتددا ج الدد   لو  التقل دددا فدد  التدددريس لمددمواج ددرا ضددابطة تددم اسددتخدام اجسدد

 .المهموعة التهريبة مقارنة بالمهموعة ال ابطة ف  مستوا التحص ل الدراس 
اثر الددتعلم المدددمج باسددتخدام اسددلو  بدراسددة عنوانمددا" (2)(2013حسددن ) الط دد  محمدددقددام " ابددو 

والعشددوا   علدد  مسددتوا اجداء الممددارا والتحصدد ل المعرفدد  فدد  السددباحة لدددا التدددري  المتسلسددل 
اثدددر الدددتعلم المددددمج علددد  مسدددتوا  وكانت تمدددد  الددد  التعددر  علددد "طدد   كليدددة التربيدددة الرياضدددية

وقددد اسددتخدم  لتربيددة الرياضدديةتحصدد ل المعرفدد  فدد  السددباحة لدددا طدد   كليددة ااجداء الممددارا وال
 مهمدددوعت ن تهدددريب ت ن ومحموعدددة ضدددابطة الباحدددث المدددنمج التهريبددد  بتصدددميم ثددد   مهموعدددات

و  دعت المهموعدة  طالد  تدم تدو يعمم علد  مهموعدات البحدث بالتسداوا  30وتكونت الع نة مدن 
، والمهموعدددة التهريبيدددة ي  المتسلسدددلالمددددمج باسدددلو  التددددر التهريبيدددة اجولددد  الددد  برندددامج الدددتعلم 

ة والمهموعددة اللاللددة ال ددابط اللانيددة   ددعت للددتعلم المدددمج باسددتخدام اسددلو  التدددري  العشددوا  
 لم المدددمج باسددلو ان اسددتخدام الددتع وقددد أشددارت النتددا ج الدد  ،  ددعت للددتعلم باجسددلو  التقل دددا
التعلم المدمج باستخدام  يا ف  تعلم سباحة الصدر اما استخدامالتدري  المتسلسل كان لع اثرا ايهاب

مقارنددة  وذلددك اسددلو  التدددري  العشددوا   كددان لددع اثددرا ايهابيددا فدد  اجكتسددا  الممددارا لهملددة اجنقدداذ
 .بالمهموعة ال ابطة

فد   تدتث ر اسدتخدام التعلديم المددمج " بدراسدة عنوانمدا (25)(2014قام " مصطف  موسد  عمدر " )
تربية الرياضدية علد  التحصد ل المعرفد  واتهاهدات طد   كليدة علدوم التربيدة ق تدريس المقرر طر 

تاث ر الدتعلم المددمج علد   التعر  عل وكانت تمد  ال   "بهامعة طرابلس البدنية وعلوم الرياضة
بمقدرر طدرق تددريس التربيدة الرياضدية بكليدة التربيدة  واتهاهدات الطد   مستوا التحص ل المعرفد 

وقد استخدم الباحث المنمج التهريب  بتصميم مهموعت ن ،  جامعة طرابلس وعلوم الرياضة البدنية
، تدددريس التربيددة الرياضددية   الفرقددة اللانيددة بمقددرر طددرق مددن طدد احددهما تهريبددة وا ددرا ضددابطة 

ع وقد أشارت النتا ج ال  ان استخدام التعليم المدمج باستخدام التعلم اجلكترون  والتعليم وجمدا لوجد
 اد من دافبية الط   ومشاركتمم ف  مقرر طرق التدريس وبالتال  الوصول جعلد  الددرجات فد  
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 .الدراس   المقرر
أثددر اسددتخدام كددل مددن التعلدديم اجلكتروندد  " بدراسددة بعنددوان (4)( 2017) "قددام " احمددد شددوق  محمددد

رياضدية جامعدة بنمدا" والتعليم المدمج عل  مستوا التحص ل لمقرر المدوك  لطد   كليدة التربيدة ال
المددددمج علددد  اثدددر اسدددتخدام كدددل مدددن الدددتعلم اجكترونددد  والتعلددديم مدددد  الددد  التعدددر  علددد  توكاندددت 

م الباحددددث المددددنمج التهريبدددد  باسددددتخدام مهمددددوعت ن مسددددتوا الطدددد   بمقددددرر المددددوك  وقددددد اسددددتخد
ت طالبددا تدددم تددو يعمم علدد  الل ثددة مهموعدددا 60تهددريب ت ن ومهموعددة ضددابطة علددد  ع نددة قواممددا 

التهريبيدة التد  اسدتخدمت التعلديم المددمج مقارندة  تفوق المهموعدةوقد اشارت النتا ج ال  بالتساوا 
 مهموعة العلم اجلكترون  مقارنة بالمهموعة ال ابطةبمهموعة التعلم اجلكترون  وك لك تفوق 

تحصد ل " اثدر الدتعلم المددمج فد  ال بدراسدة عنوانمدا (7)(2017)عطيدة " "جوهر  درويد  ابو قامت 
نحدددو تصدددميم التعلددديم لددددا طالبدددات كليدددة اجم دددر  عاليدددة الهامبيدددة" وكاندددت  اجكددداديم  واجتهاهدددات

اثر التعلم المدمج ف  التحص ل اجكاديم  واجتهاهدات نحدو  اثر استخدامتمد  ال  التعر  عل  
لتهريبدد  ، وتددم اسددتخدام المددنمج شددبع ا تصددميم التعلدديم لدددا طالبددات كليددة اجم ددر  عاليددة الهامبيددة

ضدابطة بطريقدة القيداو البعددا البعددا لممدا ، وتدم دهما تهريبيدة واج درا بتصميم مهموعت ن اح
( طالبدة 110ا تيار الع نة بالطريقة العمدية من الطالبات بمقرر ) تصميم التعليم( وكان عددهم )

تهريبة الت  تدم تفوق المهموعة ال تا ج ال  وقد اشارت الن تم تو يعمم عل  المهموعت ن بالتساوا 
تخدام التعلم المدمج معما مقارنة بالمهموعة ال ابطة ف  مستوا التحص ل اجكاديم  بمقرر ) اس

 تصميم التعليم(.
باسددتخدام فاعليددة الددتعلم المهدد ن بدراسددة عنوانمددا "  (5)(2021" )قامددت " ام نددة جمددال السدد د  -6

رفددد  واجداء المهدددوم  فددد  لتحسددد ن مسدددتوا التحصددد ل المع ((Microsoft Teamsبرندددامج   
فاعليدددددة الدددددتعلم المهددددد ن باسدددددتخدام برندددددامج   تمدددددد  الددددد  التعدددددر  علددددد  وكاندددددت  ضدددددة المبدددددار  "ريا

Microsoft) Teamsلدا  المعرف  واجداء المهوم  ف  رياضة المبار   الهان   ( عل  تحس ن
سددتخدمت الباحلددة قددد ا، و  جامعددة الزقددا يق –طالبددات الفرقددة اللاللددة بكليددة التربيددة الرياضددية بنددات 

البعدا لمهموعة واحد  تهريبية، وقدد تدم ا تيدار الع ندة  -المنمج التهريب  باستخدام القياو القبل 
وقدد  ( طالبدة90تخصد  المبدار    وكدان عدددهم )  –فرقدة اللاللدة بالطريقة العمدية من طالبدات ال

التعلدديم المهدد ن بالنسددبة لمسددتوا اجثددر اجيهدداب  للبرنددامج المقتددرا باسددتخدام  اشددارت النتددا ج الدد  
 .رف  واجداء المهوم  برياضة المبار  التحص ل المع

فاعليدة بدراسدة عنوانمدا "( 23)( 2021) "،  يند  عبدد الهل دل علد قام " محمود محمد طلعدت -7
علد  التحصد ل المعرفد  والممدارات  ((Microsoft Teamsاستخدام التعلم التشارك  عبر منصة 

ة فددد  ضدددوء رريدددة مصدددر اهدددات الطددد   فددد  مقدددرر طدددرق تددددريس التربيدددة الرياضددديالتدريسدددية واته
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 Microsoftفاعلية استخدام التعلم التشارك  عبر منصة " وكانت تمد  ال  التعر  عل  2030
Teams) مقدددرر طدددرق  ( علددد  التحصددد ل المعرفددد  والممدددارات التدريسدددية واتهاهدددات الطددد   فددد

وقدد  2030امعدة دميداط فد  ضدوء رريدة مصدر ة الرياضدية بهبكلية التربي تدريس التربية الرياضية
اسدتخدم الباحلددان المدنمج شددبع التهريبد  باسددتخدام القيداو القبلدد  البعددا لمهموعددة تهريبيدة واحددد  

( بمقدرر 2021 /2020عل  ع نة البحث الت  تمللدت فد  طد    الفرقدة اللانيدة للعدام الهدامع  )
ان الدددتعلم  وقدددد أشدددارت النتدددا ج الددد ،   ( طالبدددا30مدددا )طدددرق تددددريس التربيدددة الرياضدددية وكدددان قوام

التشددارك  اجلكتروندد  سدداهم فدد  اتاحددة الددتعلم الرقمدد  للطدد   وتحق ددق بعددض اهدددا  رريددة مصددر 
  ، كما ساهم التعلم التشارك  فد  تنميدة وتحسد ن مسدتوا الممدارات التدريسدية لددا  الطد 2030

 .دريس التربية الرياضيةواي ا تكوين اتهاهات ايهابية نحو مقرر طرق ت
 :ثانيا الدراسات االجنبية

تداث ر الدتعلم  "بدراسدة بعندوان  Balarabi Yushan"(2006)(32)قدام " بداجراب   وشدان " "  -8
وكانددت  " المدددمج علدد  الطدد   فدد  الرياضدديات والكمب ددوتر واتهاهددات الطدد   فدد  مدداد  الهبددر 

يات والكمب دوتر وتددم   الطد   فد  تعلدم الرياضدتداث ر الدتعلم المددمج علد تمدد  الد  التعدر  علد  
الدتعلم  دامالد  ان اسدتخوقدد اشدارت النتدا ج  طالبا  70عل  ع نة قوامما  الوصف استخدام المنمج 

تغ  ر اتهاهات الطد   نحدو تعلدم الرياضديات واسدتخدام المدمج ف  تعلم الرياضيات قد ساهم ف  
 .التكنولوجيا ف  التعليم

 عنوانمددا " بدراسددة Mabuan & Ebron"(2017)(36) "بددون وا بددرون"  قدام كددل مددن " م  -9
جدوا استخدام التعلم المدمج  " وكانت تمد  ال  التعر  عل   التعلم المدمج نمج لتعليم الكتابة 
ان وقدددد اشدددارت النتدددا ج الددد   بهامعدددة  اصدددة بمدددان ل  بدددالفلب ن علددد  مسدددتوا اللغدددة اجنهل زيدددة  

اراتمم عل  تنمية اهتمدام الطد   وتعزيدز ممد  الفصول الدراسية قد ساعد استخدام التعلم المدمج ف
التكنولوجية و اججتماعية وتطوير قدراتمم علد  الحكدم الد ات  وتحسد ن اتهاهداتمم نحدو تعلدم اللغدة 

 .اجنهل زية
 التعليق على الدراسات المرتبطة:

اق أمدام الباحلدة لتحد دد أهدددا  بملابدة  بدرات علميدة حقيقيددة فتحدت األفد المرجبيدةكاندت الدراسدات 
ا تيدددار انسددد  المعالهدددات ، وتحد دددد وسدددا ل جمدددع البياندددات، و والع ندددة المناسدددبةدراسدددة ومنمهمدددا، ال

جميددددع  جحظددددت الباحلددددة أنددددع المرجبيددددة، ومددددن  دددد ل عددددرض وقددددراء  هدددد ا الدراسددددات اجحصددددا ية
ة باسال   وطرق التعلم رنالدراسات الت  تم عرضما اكدت عل  التاث ر اجيهاب  للتعلم المدمج مقا

وقدد جحظدت الباحلدة اي دا اتفداق  ،افعا للباحلة لتطب ق هد ا الدراسدةسببا ودوهو ما كان  ،التقل دية
لدديم المدددمج فدد  مختلدد  الدراسددات علدد  اسددتخدام المددنمج التهريبدد  وذلددك للتعددر  علدد  تدداث ر التع
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تفدوق مهموعدة الدتعلم المددمج  ( الد 2017اشدارت دراسدة " احمدد شدوق " ) كما، عليميةالمواق  الت
وهو مدا  ؤكدد ان الدتعلم المددمج يهمدع بد ن  عل  مستوا التحص لة التعلم اجكترون  عل  مهموع

 ،مم زات كل من التعلم التقل دا والتعلم اجلكترون  كما انع  تفادا ع و  ونقاط ضع  كل منمما
بددالتعر  علدد  تددتث ر الددتعلم  جبيددة سددو  تقددوم الباحلددة فدد  هدد ا الدراسددةوفدد  ضددوء الدراسددات المر 

ا يعتمد عل  استخدام مختل  وسا ط تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتع باجضافة ال  التعليم المدمج ال 
الصدددف  المباشدددر فددد  العمليدددة التعليميدددة وذلدددك علددد  مسدددتوا كدددل مدددن اجداء التدريسددد  والتحصددد ل 

بمقدرر طدرق وذلدك بندات ة الرياضدية للبكليدة التربيد شدببة التعلديم –الرابعدة  المعرف  لطالبات الفرقدة
 .تربية الرياضيةتدريس ال

 : اءات البحثاجر 
 منهج البحث:

بطريقدة القيداو القبلد  تهريبيدة  مهموعدة واحدد التهريبد  بتصدميم  شدبع  استخدمت الباحلة المدنمج
دمج  دق اسدتراتيهية الدتعلم المدلهميدع ع ندة البحدث بتطبح ث ان الباحلة تقوم بالتددريس  البعدا لما

نظرا لقرارات و ار  التعليم العال  بشدتن   وجد مهال لتطب ق الطرق التقل دية ف  التعليمح ث انع لم 
 .نظم التعليم الحد لة تزامنا مع جا حة كورونا بالعالم

 مجتمع البحث:
 ، للعدام الهدامع بية الرياضية للبنات جامعة حلوانالتعليم بكلية التر شببة  –طالبات الفرقة الرابعة 

2020-2021. 
 عينة البحث :

شدببة التعلديم وكدان عدددهم  –تم ا تيار ع نة البحث بالطريقدة العمديدة مدن طالبدات الفرقدة الرابعدة 
كمدددا تدددم اإلسددددتعانة ( طالبدددة  ا بددددة، 1راسدددبات و)( طالبدددات 3( طالبدددة وتدددم اسدددتبعاد عدددددد )109)
بحددث األساسدديع د ع نددة الليكددون عددد ( طالبددة وذلددك إلجددراء التهربددة اإلسددتط عية علدد من15)عددددب
 ( طالبة كمهموعع تهريبيع.90)

 :شروط اختيار العينة
حرصددت الباحلددة علدد  إ تيددار ع نددة البحددث مددن بدد ن الطالبددات المنقددوجت إلدد  الفرقددة الرابعددة ولدديس 

 ( توصي  مهتمع وع نة البحث.1، ويوضح جدول ) لإلعاد الباقيات 
 (1جدول )

 توصي  مهتمع وع نة البحث
 مالحظات العدد بحثجتمع التوصيف م م

  15 عينة التجربة االستطالعية 1

 (غائبة1(راسبات،)3) 4 المستبعدات 2

  90 عينة البحث األساسية 3
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  طالبة 109 المجموع 4

 ع نة البحث : تهانس 
( طالبدة فد  متغ درات 105قامت الباحلة بإجراء التهانس عل  ع نة البحث الكليدة والبدالغ عدددها )

(، ويوضددح بالفرقددة اللاللددة الرياضدديةرر طددرق تدددريس التربيددة درجددات الطالبددة المعلمددة بمقدد –)السددن 
 ( تهانس ع نة البحث .2جدول )
 (2جدول )

 -)السددن لمهتمددع البحددث فدد  المتغ ددرات  المتوسددط الحسدداب  واجنحددرا  المبيددارا ومعامددل اجلتددواء
 (للفرقة اللاللة درجات الطالبة المعلمة بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية

 105ن=

وحدة  المتغيرات
معامل  ع م القياس

 االلتواء
 1.354 5517. 20.343 شهر السن

 174.- 15.393 111.829  مقرر طرق التدريسة الفرقة الثالثه
( أن معدام ت اإللتدواء لمهتمدع البحدث فد  المتغ درات ق دد البحدث قدد  2 ت دح مدن الهددول رقدم ) 

ق ددد  متغ ددراتالممددا  دددل علدد  أن مهتمددع البحددث إعتدددال  طبيعدد  فدد  (  3-إنحصددرت مددا بدد ن ) ،
 البحث

 وسائل وأدوات جمع البيانات :
 .المراجع العلمية والدراسات المشابمة 

الخبدراء مدن أسدات   التربيدة الرياضدية والمتخصصد ن فد  مهدال مع بعض  وذلكالمقابلة الشخصية 
 طرق تدريس التربية الرياضية.

وذلددك بغددرض  بددات كليددة التربيددة الرياضددية للبنددات بالقدداهر الخاصددة بشددئون طالالسدده ت الرسددمية 
الحصول عل  البيانات المتعلقة بتداري  مد  د أفدراد الع ندة ودرجدات الطالبدات بمقدرر طدرق تددريس 

 ربية الرياضية بالفرقة اللاللة.الت
ل بطاقددة تقددد رات وذلددك عنددد تق دديم مسددتوا أداء طالبددات ع نددة البحددث مددن  دد الم حظددة المقننددة 

شددددببة  –التطبيقدددد  لطالبددددات الفرقددددة الرابعددددة  -مدددداد  طددددرق تدددددريس التربيددددة الرياضددددية /  الدددددرجات
 (.3مرفق )  -التعليم

 الموات  ال كية.
واتدددددس  -Microsoft teamsمنصدددددة مايكروسددددوفت تيمدددددزوالمنصدددددات التعليميددددة ) التطبيقددددات

 (Messengerماسنهر – Whats appا 
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 .ال   تو 
فددد  ضدددوء القدددراءات النظريدددة والدراسدددات المرجبيدددة والمقددداب ت الشخصدددية تدددم تصدددميم يان( )اجسدددتب

شددددببة التعلدددديم فدددد  مسددددتوا الممددددارات  –تق دددديم طالبددددات الفرقددددة الرابعددددة اسددددتمار  محدددداور وعبددددارات 
 .(3)   ، مرفق رقمالتدريسية

لتربيدة الرياضدية شدببة التعلديم بمقدرر طدرق تددريس ا –كش  نتيهة درجات طالبدات الفرقدة الرابعدة 
 .2020/  2019للعام الهامع   اللاللةللفرقة 

 .(5مرفق رقم  ) ) اعداد الباحلة( ا تبار  التحص ل المعرف  لمقرر طرق تدريس التربية الرياضية
شدددببة التعلددديم فددد  مسدددتوا اجداء  –  تق ددديم طالبدددات الفرقدددة الرابعدددة إسدددتمار تصدددميم  طدددوات اوج / 

 :التطبيق  -يس التربية الرياضية التدريس  بمقرر طرق تدر 
 التق يم بناء إستمار اإلجراءات 

 /وف ما تم ما  ل : المرحلة اجول 
لحصددر وذلددك  بدداجداء التدريسدد  تددم اإلطدد   علدد  أ لدد  إسددتمارات وبطاقددات تق دديم الطالبددات -أ 

 .اجداء التدريس   للطالباتتق يم   محاور وعبارات إستمار 
علميدة التد  تناولدت تق ديم اجداء التدريسد  ودرو ألبحدا  والمراجدع التدم حصدر الدراسدات وا -  

 التربية الرياضية  والتدري  الم دان .
تم اجراء المقابلة الشخصية مع األسات   أع اء ه ئة التددريس بقسدم المنداهج وطدرق تددريس  - ج

ارات  د محداور وعبدستعانة بما فد  تحد دالتربية الرياضية وذلك بغرض جمع البيانات الت  يمكن اإل
شببة التعليم وقد تمت هد ا اإلجدراءات فد   –تق يم اجداء التدريس  لطالبات الفرقة الرابعة   إستمار 

 .2/7/2020إل   2020 /2/6 الفتر  من 
إجدددراء تحل دددل تفصددد ل  لمحتددوا المحددداور التددد  إشدددتملت عل مددا اإلسدددتمارات المتعلقدددة بتق ددديم تددم  -د

 .حتوا محاور استمار  التق يم المقترحة ت تقابل موضع عباراو  اجداء التدريس 
  تق دديم محدداور وعبددارات إسددتمار حددول تصددميم  اسددتمار  اسددتط   رأا الخبددراء (2مرفددق )ويوضددح 

شددببة التعلدديم فدد  مسددتوا اجداء التدريسدد  بمقددرر طددرق تدددريس التربيددة  –طالبددات الفرقددة الرابعددة 
 ف  صورتما اجولية()  التطبيق  –الرياضية 

 –  تق دديم طالبددات الفرقددة الرابعددة إسددتمار التوصددي  المبددد   لمحدداور وعبددارات ( 3وضددح جدددول )يو 
 التطبيق  -بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية  شببة التعليم ف  مستوا اجداء التدريس 

 (3جدول )
فددد  شدددببة التعلددديم  –  تق ددديم طالبدددات الفرقدددة الرابعدددة إسدددتمار التوصدددي  المبدددد   لمحددداور وعبدددارات 

 التطبيق  -ء التدريس  بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية مستوا اجدا
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 عدد العبارات تقييم محاور م
 ةعبار  19 التخطيط للتدريسمهارات  1
 ةعبار  32 تنفيذ التدريسمهارات  2
 عبارات 5 التقويممهارات  3
 عبارة 22 ادارة الفصلمهارات  4

 عبارة 78 المجموع الكلى

 اللانيةالمرحلة 
تربيدددة ( مدددن الخبدددراء  فددد  مهدددال طدددرق تددددريس ال20التق ددديم علددد  عددددد ) عدددرض اسدددتمار وف مدددا تدددم 
، وإعطداء التق ديم الخاصدة باسدتمار وذلك للتعر  علد  مددا مناسدبة المحداور والببدارات  الرياضية 

 (2الفرصة للخبراء للح   أو اإلضافة أو التعد ل ألا عبار  . مرفق )
 .12/7/2020إل  7/2020/ 5من  المرحلة ف  الفتر وقد تم تنف   ه ا 

 وقد أسفرت ه ا المرحلة عما ل  :
 ( .4%( من آراء الخبراء وبيانما موضح بهدول )70إستبعاد الببارات الت  حققت أقل من )

التق ديم لمناسدبة هد ا  محداور التد  اشدتملت عل مدا إسدتمار وقد وافق  البية الخبدراء علد  اإلكتفداء بال
 مع أهدا  الدراسة . المحاور

شدددببة التعلدديم فددد  مسددتوا اجداء التدريسددد   –إسدددتمار  تق دديم طالبدددات الفرقددة الرابعددة تمددت معالهددة 
 التطبيق  -بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية 

 التق يم. عل  محاور وعبارات استمار وبناءا عليع تم اجستقرار 
 التق يم. إلستمار لت  رأت الباحلة مناسبتما ببارات الت  اقترحما الخبراء واتم إضافة بعض ال

 تم اعاد  صيا ة بعض المحاور والببارات بناءا عل  اراء الخبراء.
إستمار  تق يم طالبات الفرقة الرابعة  التوصي  النما   لمحاور وعبارات( التال  4ويوضح جدول )

 التطبيق  -الرياضية  تدريس  بمقرر طرق تدريس التربيةشببة التعليم ف  مستوا اجداء ال –
 (4جدول )

شببة التعليم ف   –إستمار  تق يم طالبات الفرقة الرابعة التوصي  النما   لمحاور وعبارات 
 التطبيق  -مستوا اجداء التدريس  بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية 

 العبارات المستبعدة المضافةالعبارات  عدد العبارات المحاور م

 1 3 عباره 21 ريسط للتدالتخطيمهارات  1

 ........ 4 عبارة 36 تنفيذ التدريسمهارات  2

 ........ 3 عبارة 8 التقويممهارات  3

 ........ 1 عبارة 23 ادارة الفصلمهارات  4

 عبارة 88 المجموع الكلى
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شددددببة التعلدددديم فدددد  مسددددتوا اجداء  –الفرقددددة الرابعددددة إسددددتمار  تق دددديم طالبددددات  (3ويوضددددح مرفددددق )
 .ق  ف  صورتما النما يةالتطبي –تدريس  بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية ال

بنددداء ا تبددار التحصددد ل المعرفددد  لمقددرر طدددرق تددددريس التربيددة الرياضدددية لطالبدددات ثانيددا /  طدددوات 
 شببة التعليم –الفرقة الرابعة 

دا طالبدات وهو قياو مستوا التحص ل المعرفد  لد لتحص ل المعرف  :تحد د المد  من ا تبار ا
 شببة التعليم بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية. –الفرقة الرابعة 

بتحد دددد ابعددداد اج تبدددار التحصددد ل  فددد  ضدددوء  قامدددت الباحلدددة ابعددداد ا تبدددار التحصددد ل المعرفددد :
( ابعددداد علددد  النحدددو التدددال  )مدددد ل نظريدددات 5الدراسددد  ، وقدددد تدددم تحد دددد عددددد ) توصدددي  المقدددرر

 –مدددد ل طدددرق واسدددال   واسدددتراتيهيات التددددريس  –المعرايدددة(  –السدددلوكية  –التددددريس ) البنا يدددة 
مدددرو التربيددة  –اسددال   التدددريس فدد  التربيددة الرياضددية  –اسددتراتيهيات تدددريس التربيددة الرياضددية 

 الرياضية (.
تم اعدددداد اج تبدددار المعرفددد  فددد  ضدددوء توصدددي  المقدددرر ثدددم تدددم عدددرض اج تبدددار المعرفددد : اعدددداد

تددددريس التربيدددة  ( مدددن الخبدددراء باقسدددام المنددداهج وطدددرق 20ج تبدددار علددد  عددددد )محددداور وعبدددارات ا
  وقددد اتفددق الخبددراء علدد  محدداور وعبددارات ا تبددار التحصدد ل المعرفدد  ونددو  (1الرياضددية  مرفددق )

 .حص ل المعرف  ف  صورتع النما ية( ا تبار الت5المختار  ويوضح مرفق )اجسئلة 
 عية(المرحلة اللالتة )الدراسة اجستط 

تطب دق والتتكدد مدن قامت الباحلة بدإجراء الدراسدة اإلسدتط عية وذلدك للتعدر  علد  مددا إمكانيدة ال
شببة التعليم ف  مستوا اجداء التدريسد   –إستمار  تق يم طالبات الفرقة الرابعة  كل من  ص حية

طدرق تددريس  ، وا تبار التحص ل المعرف  لمقررالتطبيق  –ريس التربية الرياضية بمقرر طرق تد
لمعرفددة مدددا وإمكانيددة سددمولة تطبيقممددا   شددببة التعلدديم –لبددات الفرقددة الرابعددة التربيددة الرياضددية لطا

طالبات الفرقة  من  طالبة( 15وحمما وذلك عل  أفراد الع نة اإلستط عية الت  كان قوامما )ووض
ح ددث تددم   10/2020/ 28إلدد      2020 /25/10وذلددك فدد  الفتددر  مددن  الرابعددة شددببة التعلدديم 

إ  دداعمما للمعددام ت  وتددم طالبددات الم التحقددق مددن سددمولة إسددتخداممما ومناسددبتمما كوسدد لة لتق ددي
 العلمية عل  النحو التال  :

شددببة التعلدديم فدد  مسددتوا اجداء  –اوج المعددام ت العلميددة جسددتمار  تق دديم طالبددات الفرقددة الرابعددة 
 .ةبمقرر طرق تدريس التربية الرياضي التدريس 

 وقامت الباحلة بإجراء الصدق بطريقت ن : الصدق  -
 صدق الخبراء. -أ 

 صدق اإلتساق الدا ل .  -  
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 وقامت الباحلة بإجراء اللبات بطريقت ن : معامل اللبات  -  2
 طريقة )ألفا كرونباخ(.  -أ 
 طريقة التهز ة النصفية )سب رمان براون(. - 

 أوج   :  الصدق
 صدق الخبراء.  -أ  
  بعرضددمما علدد ا تبددار التحصدد ل المعرفدد   لككددإسددتمار  التق دديم و لكددل مددن  تددم حسددا  صدددق  دقدد

ر  آرا مددم فدد  محدداور وعبددارات إسددتماوذلددك للتعددر  علدد   -( 1مرفددق ) -(  مددن الخبددراء 20)عدددد
 .التق يم وك لك اسئلة اج تبار المعرف 

 الخبراء .% من آراء 70وقد تم إستبعاد الببارات الت  حققت نسبة أقل من 
سدتمار  تق ديم طالبدات الفرقدة الرابعدة إالنس  المئويع جراء الخبراء حول محاور  (5ويوضح جدول )

 التطبيق  –شببة التعليم ف  مستوا اجداء التدريس  بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية  –
 (5جدول )

 العبارات م
عدد 

 الموافقين

النسبة 
المئوية 
الراء 
 الخبراء

 التخطيط للتدريس مهاراتالول:المحور ا 
 

20 100% 

 %60 12 تحديد المرحلة السنية بكراسة التحضير. 

 %100 20 تحديد عدد المتعلمين بكراسة التحضير. 

 %100 20 تحديد االهداف المعرفية للدرس بشكل جيد. 

 %100 20 تحديد االهداف التعليمية )النفسحركية( للدرس بشكل جيد. 

 %100 20 الوجدانية للدرس بشكل جيد. تحديد االهداف 

 %100 20 صياغة االهداف بشكل علمى. 

 %100 20 صياغة االهداف بحيث تكون قابلة للقياس. 

 %100 20 مناسبة االهداف التدريسة للمرحلة السنية. 

 %100 20 كتابة المحتوى بكراسة التحضير بشكل علمى. 

 %100 20 لالهداف.تحديد المحتوى المناسب  

 %100 20 اإلبتكار فى اختيار التمرينات بأدوات أو بدون أدوات . 

 %85 17 تحديد االحمال التدريبة المناسبة للمرحلة السنية. 

 %100 20 اختيار االنشطة التعليمية المناسبة للهدف. 

 %100 20 تحديد االدوات واالمكانات الالزمة للتدريس بشكل مناسب. 

 %100 20 ليمية المناسبة.تحديد الوسائل التع 

 %100 20 تحديد التشكيالت المناسبة للدرس. 

 %100 20 تحديد اساليب التدريس المناسبة للتدريس. 

 %100 20 تجهيز الملعب وتخطيطة قبل التدريس. 

 %85 17 تحديد طرق التقويم المناسبة. 

 تنفيذ التدريس مهارات المحور الثانى / 
 

20 100% 

 %100 20 الثارة اهتمام المتعلمين بالتعلم. اخل متنوعةاستخدام مد 

 %100 20 وضوح صوت الطالبة المعلمة. 

 %100 20 مراعاة أسلوب النداء الصحيح . 
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 العبارات م
عدد 

 الموافقين

النسبة 
المئوية 
الراء 
 الخبراء

 %100 20 التنوع فى نبرات الصوت بما يناسب المواقف التعليمية. 

 %100 20 مناسب.استخدام الصفارة بشكل  

 %100 20 عرض المحتوى بشكل مناسب. 

 %100 20 توفر عنصر التشويق فى محتوى الدرس 

 %100 20 مراعاة اتساق اجزاء الدرس ببعضها البعض. 

 %100 20 وضوح النموذج الذى تقوم به المدرسة. 

 %100 20 وقوف المتعلمين فى تشكيل يسمح لهم بمتابعة الطالبة المعلمة . 

 %100 20 التاكد من إشتراك جميع المتعلمين فى اآلداء  . 

 %100 20 متابعة المتعلمين بشكل جيد اثناء االداء. 

 %90 18 مراعاة التبادل الجيد بين الحمل والراحة لتجنب حدوث اإلجهاد. 

 %85 17 ارتفاع او انخفاض االحمال التدريبية المختارة تبعا الجزاء الدرس.مراعاة  

 %100 20 داء التمرينات .تجنب إتخاذ المتعلمين أوضاع صعبة لمدة طويلة عند آ 

 %100 20 إرتباط محتوى النشاط وحالة المتعلمين المهارية والبدنية . 

 %100 20 إتباع التدرج السليم اثناء التدريس. 

 %100 20 التاكيد على التكرار لتحقيق االكتساب المهارى او التنمية البدنية. 

 %100 20 . اإللتزام بإعطاء النقاط التعليمية أثناء اآلداء 

 %100 20 تشجيع وتعزيز االداء الجيد من المتعلمين. 

 %100 20 التنوع فى انشطة الدرس لتتناسب مع مختلف مستويات المتعلمين. 

اإلهتمام بتنظيم عملية توزيع مجموعات النشاط الممارس بما يتناسب  
 وطبيعة المهارات ومساحة الملعب .

20 100% 

 %100 20 ريس المستخدمة.التنوع فى اساليب التد 

 %100 20 إختيار طرق التدريس المناسبة لمحتوى النشاط . 

 %100 20 استخدام الوسائل التعليمية المناسبة. 

 %100 20 اإلهتمام بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين . 

 %100 20 مراعاة المسافات البينية بين المتعلمين اثناء التدريس. 

 %100 20 اثناء التدريس. احة الملعباستغالل مس 

 %100 20 االستخدام الجيد لالدوات واالمكانات المتاحة. 

 %100 20 وارجاع االدوات.اشراك المتعلمين فى احضار  

 %100 20 مناسبة االداء للحالة الجوية . 

 %95 19 تقييم المتعلمين بشكل مناسب. 

 التقويم مهارات المحور الثالث / 
 

20 100% 

 %100 20 تصحيح االداء بشكل جيد 

 %100 20 تحديد االختبارات المناسبة لالداء المهارى او البدنى. 

 %100 20 التقويم المستمر أثناء التدريس. 

بعد(  –اثناء  –التنوع فى استخدام مختلف انواع التغذية المرتدة  )قبل  
 التدريس.

20 100% 

 %100 20 ئهم.لمين سواء ذاتيا أو من خالل زمالاإلهتمام بتنوع تقويم آداء المتع 

 ادارة الفصل مهارات المحور الرابع / 
 

20 100% 

تنظيم البيئة التعليمية ]تخطيط المالعب ـ تجهيز األدوات[ قبل بداية  
 التدريس .

20 100% 

 %100 20 مراعاة مبادئ االمن والسالمة اثناء التدريس. 

 %100 20 دريس.ت الخاصة بالنظام أثناء التالتأكيد على إتباع التعليما 

 %100 20 التأكد من إنتباه المتعلمين قبل البدء فى التدريس . 

 %90 18 السيطرة على المتعلمين اثناء التدريس. 

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


  

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل                       
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 2021سبتمبر  (3الجزء ) (93)العدد       لوم الرياضةالمجلة العلمية للتربية البدنية وع     
 

449 

 العبارات م
عدد 

 الموافقين

النسبة 
المئوية 
الراء 
 الخبراء

 %100 20 إعطاء نداءات قصيرة متبوعة بتدريب فورى . 

 %100 20 .تناسب صوت الطالبة المعلمة مع مساحة الملعب واعداد المتعلمين 

تواجد الطالبة المعلمة فى أماكن مناسبة تسمح لها بالرؤية الكاملة لجميع  
 المتعلمين.

20 100% 

 %95 19 تحرك الطالبة الطالبة المعلمة بين المتعلمين تحركات مقصودة . 

 %100 20 العدالة فى اإلهتمام بالمتعلمين أثناء تنفيذ المهام. 

 %100 20 مين نحو التعلم.ية الستثارة دافعية المتعلالتنوع فى األنشطة التعليم 

 %100 20 اإللتزام بالتوزيع الزمنى الجزاء الدرس . 

األعمال اإلدارية يتم إنجازها بما اليؤثر على زمن ممارسة األنشطة الحركية   
. 

20 100% 

تعويد المتعلمين على بعض التشكيالت النظامية وكيفية اإلنتقال من وإلى  
 التشكيالت تبعا لنداءات الطالبة المعلمة .هذه 

20 100% 

 %100 20 اإلنتباه واليقظة لما يحدث فى الملعب. 

 %100 20 توزيع النظر على جميع المتعلمين أثناء التدريس . 

 %100 20 الحفاظ على إستقرار النفس والبعد عن العصبية أثناء التدريس . 

 %100 20 ة عليها.تقبل إستفسارات المتعلمين واإلجاب 

 %100 20 تعويد المتعلمين على اإلدارة الذاتية للعمل . 

تعويد المتعلمين على الطريقة النظامية أثناء أخذ األدوات وتوزيعها  
 وإرجاعها.

20 100% 

 %100 20 الحرص على إخالء الملعب من األدوات واألجهزة بطريقة صحيحة. 

 المتعلمين بعد االنتهاء من التدريس .ة اإلهتمام بالتأكيد على إنتظام حرك 
 

20 100% 

سدددتمار  تق ددديم طالبدددات إ وعبدددارات ( نسدددبة إتفددداق آراء الخبدددراء حدددول محددداور5 ت دددح مدددن الهددددول )
 –ريس التربيدة الرياضدية شببة التعليم ف  مستوا اجداء التدريس  بمقرر طرق تدد –الفرقة الرابعة 

 التطبيق 
 الدا ل .صدق اإلتساق   -  

 حسا  معامل اجتساق الدا ل 
شددببة التعلدديم فدد   –جسددتمار  تق دديم طالبددات الفرقددة الرابعددة  التتكددد مددن صدددق اجتسدداق الدددا ل   تددم

 :محاور وه  والت  تم حصرها ف  أربعة  مستوا الممارات التدريسية
 .التخطيط للتدريس ممارات المحور اجول:

 .تنف   التدريس ممارات المحور اللان  :
 .التقويم  ممارات اللالث : حورالم

 .ادار  الفصل مماراتالمحور الرابع : 
 من   ل:

 .معامل اجرتباط ب ن درجة كل عبار  والدرجة الكلية لكل محور ف  اجستمار ايهاد  -
كمدددا  وضدددح جددددول    معامدددل اجرتبددداط بددد ن درجدددة كدددل محدددور والدرجدددة الكليدددة ل سدددتمار  ايهددداد  -
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(6(،)7). 
 

  (6)جدول  
تق يم طالبات الفرقة  ستمار ج لكل محوروالدرجة الكلية  عبار امل اجرتباط ب ن درجة كل عم

 –شببة التعليم ف  مستوا اجداء التدريس  بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية  –الرابعة 
 15ن= التطبيق 

 0.361=13ودرجة حرية  0.05قيمة ر الهدولية عند مستوا معنوية 
( وجود  معدام ت ارتبداط بد ن درجدة كدل عبدار  والدرجدة الكليدة للمحدور الد   6)جدول  ت ح من 

، حسددوبة أكبددر مددن قيمددة )ر( الهدوليددةتنتمدد  إليددع ذات دجلددة إحصددا ية ،ح ددث جدداءت قدديم )ر( الم

 المحور الرابع / 
 الفصلادارة مهارات 

 المحور الثالث /
 التقويممهارات 

 

 انى /ر الثالمحو
 تنفيذ التدريسمهارات 

 

 المحور االول/
التخطيط  مهارات

 للتدريس

رقم  قيمةر
 العبارة

رقم  قيمةر
 العبارة

رقم  قيمةر
 العبارة

رقم  قيمةر
 العبارة

رقم  قيمةر
 العبارة

.959(**) 66 .965(**) 58 .842(**) 44 .968(**) 22 .946(**) 1 

.909(**) 67 .965(**) 59 .722(**) 45 .889(**) 23 .980(**) 2 

.771(**) 68 .660(**) 60 .968(**) 46 .855(**) 24 .967(**) 3 

.731(**) 69 .965(**) 61 .931(**) 47 .842(**) 25 .980(**) 4 

.967(**) 70 .732(**) 62 .968(**) 48 .099(**) 26 .913(**) 5 

.867(**) 71 .936(**) 63 .923(**) 49 .938(**) 27 .957(**) 6 

.773(**) 72 .732(**) 64 .942(**) 50 .929(**) 28 .928(**) 7 

.960(**) 73 .099(**) 65 .855(**) 51 .857(**) 29 .980(**) 8 

.783(**) 74   .809(**) 52 .968(**) 30 .967(**) 9 

.937(**) 75   .938(**) 53 .855(**) 31 .980(**) 10 

.942(**) 76   .821(**) 54 .686(**) 32 .942(**) 11 

.800(**) 77   .749(**) 55 .968(**) 33 .727(**) 12 

.641(*) 78   .958(**) 56 .923(**) 34 .595(*) 13 

.867(**) 79   .813(**) 57 .932(**) 35 .654(**) 14 

.944(**) 80     .859(**) 36 .980(**) 15 

.960(**) 81     .880(**) 37 .982(**) 16 

.959(**) 82     .857(**) 38 .950(**) 17 

.959(**) 83     .932(**) 39 .982(**) 18 

.944(**) 84     .932(**) 40 .980(**) 19 

.641(*) 85     .631(*) 41 .982(**) 20 

.959(**) 86     .857(**) 42 .952(**) 21 

.800(**) 87     .778(**) 43   

.959(**) 88         
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( عبددار  فدد  صددورتما النما يددة 88)ببددارات الوبدد لك تصددبح  يمالتق دد سددتمار اممددا  دددل علدد  صدددق 
 (.3مرفق )

 (7جدول )
شببة  –طالبات الفرقة الرابعة تق يم  ستمار جالكلية  معامل اجرتباط ب ن درجة كل محور والدرجة

 التطبيق  -التعليم ف  مستوا اجداء التدريس  بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية 
 15ن=

( وجود ع قة ارتباطية ذات دجلة إحصا ية بد ن كدل محدور والمهمدو  الكلد  7 ت ح من جدول )
 .اجستمار لدا الع نة  ق د البحث مما  دل عل  صدق اإلتساق الدا ل  لمحاور  ل ستمار 

 
سدد  لطالبددات الفرقددة التدري اجداء تق دديم مسددتوا   وبمدد ا تكددون الباحلددة قددد تحققددت مددن صدددق إسددتمار 

 .ف  قياو ماوضعت من أجلع شببة التعليم –الرابعة 
 :لباتال

الفدددددا  دام معامددددل ثبددددات )بعددددد التتكددددد مددددن صدددددق اجسددددتمار  تددددم حسددددا  معددددام ت اللبددددات باسددددتخ
 (8، ومعامل التهز ة النصفية )سب رمان براون ( .ويوضح ذلك جدول )كرونباخ(

 (8جدول )
 (التهز ة النصفية  )سب رمان براون كرونباخ(  ، ومعامل   ر  باستخدام ) الفامعامل ثبات اجستما

 15ن =

 القيمة يانالب

 992.* معامل االرتباط  بين الجزئين

 996.* معامل جتمان

 993.* معامل الفا كرونباخ الجزء االول

 991.* الثانىمعامل الفا كرونباخ الجزء 

( وهد  قيمدة مرضدية لقبدول ثبدات 0.992  ن)رتبداط بد ن الهدز ( ان معامدل اج8 ت ح من جدول )
 .استمار 

شدببة  –تق ديم طالبدات الفرقدة الرابعدة   ثبدات اسدتمار  صددق و وبالتال  تكون الباحلة قد تحققت من
 .التطبيق  –التعليم ف  مستوا اجداء التدريس  بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية 

 معامل االرتباط ع م تبيانيير االسمعا

 (**)984. 18.04 47.00 التخطيط للتدريسمهارات المحور االول: 
 (**)990. 26.11 86.13 تنفيذ التدريسمهارات  المحور الثانى : 

 (**)978. 6.05 17.40 التقويممهارات  المحور الثالث : 
 (**)997. 17.71 51.40 ادارة الفصل مهارات  المحور الرابع :

 1 67.19 201.93 الدرجة الكلية
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 التحص ل المعرف  بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية.بار ج تالمعام ت العلمية  ثانيا
 صدق الخبراء

 حول محاور اج تبار المعرف  .اء (  النس  المئوية جراء الخبر 9)جدول  وضح 
 (9جدول )

 النسبة المئوية جراء الخبراء حول محاورا تبار التحص ل المعرف 
 ئويةالنسبة الم عدد الخبراء محاور االختبار المعرفى م

 راء الخبراءال
 مدخل نظريات التدريس 1

 . المعرفية( –السلوكية  –)البنائية 
20 100% 

 %100 20 واساليب واستراتيجيات التدريس .مدخل طرق  2

 %100 20 استراتيجيات تدريس التربية الرياضية . 3

 %100 20 اساليب التدريس فى التربية الرياضية. 4

 %100 20 .مدرس التربية الرياضية  5

 ( اتفاق الخبراء عل  محاور ا تبار التحص ل المعرف 9 ت ح من جدول )
النس  المئويع جراء الخبراء حدول محتدوا ا تبدار التحصد ل المعرفد  لمقدرر ( 10ويوضح جدول )

شببة التعليم وال ا تدم تصدميمة فد  ضدوء  –طرق تدريس التربية الرياضية لطالبات الفرقة الرابعة 
 قرر و بعلم استاذ المقرر المسئول كمنسق للمقرر بالقسم العلم .توصي  الم

 (10ول)دج
الخبراء حول محتوا ا تبار التحص ل المعرف  لمقرر طرق تدريس التربية  النس  المئويع جراء

 شببة التعليم –الرياضية لطالبات الفرقة الرابعة 

 عدد الموافقين االسئلة م

النسبة 
المئوية 

الراء 
 ءالخبرا

 درجات( 10اسئلة الصواب والخطأ........)

)خطأ( امام اإلجابة الخاطئة مع تصحيح ضعى عالمة)صح( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة 
 الخطأ:

 

20 100% 

 يعتبرمفهوم استراتيجية التدريس أكثر عمومية من مفهوم طريقة التدريس. 1
...........................................(...................)......... 

20 100% 

 .العداد التالميذ و خبراتهمفى التعلم التعاونى يتم تقسيم الفصل تبعا  2
...........................................(...................)......... 

20 100% 

 .ةمن الوظائف التى يحققها اللعب اكتساب المهارات الحركي 3
................(..............................................)......... 

20 100% 

                     .على المعلم ان يتجنب اختيار اللعب الذى يختاره الطفل 4
...........................................(...................)......... 

20 100% 

 د.ر على اسلوب تدريسي واحتدريس اى محتوى االقتصايفضل عند  5
...........................................(...................)......... 

20 100% 

 .يوفر اسلوب الدمج فرص الممارسة لجميع المتعلمين كل حسب مستواه  6
...........................................(...................)......... 

20 100% 

 تعتمد استراتيجية التدريس المصغر على اختزال المهمة التعليمية. 7
...........................................(...................)......... 

20 100% 
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 عدد الموافقين االسئلة م

النسبة 
المئوية 

الراء 
 ءالخبرا

 على المعلم  أن يحدد الهدف التربوى والتعليمى  عند التخطيط للعب بالدرس. 8
......................................(........................)......... 

20 100% 

 من أسس النظرية السلوكية التعلم التشاركى ومبادرة المتعلم. 9
...........................................(...................)......... 

20 100% 

 يعتبر المعلم فى النظرية البنائية  محور العملية التعليمية 10
.........(.....................................................)......... 

20 100% 

 متعددثانيا/ اسئلة االختيار من 
 درجات( 10اختارى االجابة الصحيحة مما يلى :......... )

 

20 100% 

 .ترتبط  طبيعة ............... بصفات المدرس الشخصية  1
 أسلوب التدريس -أ

 طريقة التدريس-ب
 هداف التدريسأ -ج

20 100% 

يسمح تسمح فترات الراحة البينية فى استراتيجية ................. باستخدام  2
 المحادثات التربوية بين المتعلمينب
 التدريس من خالل اللعب-أ

 التنظيم الدائرى فى محطات-ب
 التدريس المصغر–ج 

20 100% 

 تشمل استراتيجية التدريس على .............. 3
 االهداف التدريسيةتحديد  -أ

 وضع خطط تنفيذية  -ب
 أ ، ب معا -ج

20 100% 

 تهدف استراتيجية........... على التدريب على مهارات التدريس 4
 التدريس من خالل اللعب -أ

 التدريس المصغر –ب 
 التنظيم الدائرى فى محطات -ج 

20 100% 

 ......تطبيقات..........يعتبر التعيلم المبرمج احدى  5
 اسلوب مبادأة المتعلم -أ

 اسلوب التفكير المتشعب -ب
 اسلوب التدريس الذاتى -ج

20 100% 

 يهدف ...................... الى اتقان مختلف المهارات الرياضية 6
 األسلوب التدريبى -أ

 اسلوب الدمج -ب
 أسلوب حل المشكالت -ج

20 100% 

واالستجابة  لمباشرة بين المثير الذى يعطيه المعلميعتمد................. على العالقة ا 7
 الفورية من التالميذ

 اسلوب األمر   -أ 
 اسلوب المراجعة الذاتية -ب
 اسلوب التفكير المتشعب -ج

20 100% 

 من مميزات اسلوب االمر انه.................... 8
 الفروق الفرديةيراعى مبدأ   -أ

 يعتمد على المعلم -ب
 ير من التالميذتعليم عدد كبيتم  فيه  -ج

20 100% 

 من مصادر التغذية الراجعة فى التدريس المصغر 9
 التقييم الذاتى-أ

 التسجيل المرئى والصوتى-ب
 اعادة التدريس –ج 

20 100% 
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 عدد الموافقين االسئلة م

النسبة 
المئوية 

الراء 
 ءالخبرا

 يعتبر ............... من مراحل اللعب 10
 اللعب ضد فريق   -أ

 -ب اللعب الجماعى 
 اللعب الرمزى   -ج

20 100% 

 المزاوجةا/ اسئلة لثثا
ضعى رقم العبارة المناسب من العمود )ب( داخل األقواس أمام كل عبارة مما يلي  فى ورقة 

 .(درجات 10)االجابة       

20 100% 

تعرف مجمل تصرفات وسلوك المدرس والتى تشمل المعارف واالتجاهات  1
 ية التدريسية(كفا)الوالمهارات عند قيامة باداء عمل يتسم بالكفاءة والفاعلية 

20 100% 

 %100 20 ( الصفات والخصائص الشخصية للمدرستعتبر الثقافة العامة من   )   2

) نشاط يمارسه الناس افرادا او جماعات بقصد االستمتاع ودون اى دافع اخر  3
 اللعب(

20 100% 

لعالقات )   تنمية ايعتبر األسلوب التبادلى أحد أساليب التدريس التى تعمل على   4
 جتماعية بين التالميذ    (اال

20 100% 

 %100 20 ) التعلم بطريقة مباشرة (يعتبر أسلوب األمر أحد أساليب التدريس التى تعمل على  5

 %100 20 درجات( 10رابعا/ اسئلة المقال )

تعتمد أساليب التدريس لموستون على تبادل ادوار كل من المعلم والمتعلم فى  2
 التقويم (. –تنفيذ الدرس  –تخطيط  للتدريس قرارات ) ال

 درجات 15تناولى هذه القرارات بالشرح؟       ..........

20 100% 

محتددوا ا تبددار التحصدد ل المعرفدد  آراء الخبددراء حددول  جميددع إتفدداق (10 ت ددح مددن الهدددول رقددم )
 شببة التعليم –لمقرر طرق تدريس التربية الرياضية لطالبات الفرقة الرابعة 

 صدق اجتساق الدا ل  ج تبار التحص ل المعرف 
 : حسا  معامل اجتساق الدا ل 

 بطريقت ن :تم التتكد من صدق اجتساق الدا ل  ج تبار التحص ل المعرف  
 التحص ل المعرف  لكل محور ف  ا تباروالدرجة الكلية  سؤالمعامل اجرتباط ب ن درجة كل  -

 ن درجة كل محور والدرجة الكلية ج تبار التحص ل رتباط بمعامل اج( 12(،)11 وضح جدول )
 .المعرف  

 (11جدول )
التحص ل  لكل سؤال ر يس  ف  ا تباروالدرجة الكلية  سؤال فرع معامل اجرتباط ب ن درجة كل 

 15ن= للفرقة الرابعة النظرا لمقرر طرق تدريس  التربية الرياضية  المعرف 
( أمام العبارة الصحية ✓ضع عالمة )( االولالسؤال )

 أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ)×( وعالمة 
 ( اسئلة10)

)اختارى االجابة الصحيحة من  .تكملة السوال الثانى
 ( اختيار من متعددبين االجابات

 

رقم 
السؤا

 ل
 السؤال

 قيمة
 ر

رقم 
السؤ

 ال
 

 قيمة
 ر
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1 

يعتبرمفهوم استراتيجية 
التدريس أكثر عمومية من 

 م طريقة التدريس.مفهو
.................................
.................................

)....................) 

.805(**) 15 

يعتبر التعيلم المبرمج احدى 
 تطبيقات................

 اسلوب مبادأة المتعلم -أ
 اسلوب التفكير المتشعب -ب
 اسلوب التدريس الذاتى -ج
 

.798(
**) 

2 

التعلم التعاونى يتم تقسيم  ىف
الفصل تبعا العداد التالميذ و 

   خبراتهم      
.................................
.................................

)....................) 

.772(**) 16 

يهدف ...................... الى -
 اتقان مختلف المهارات الرياضية

 األسلوب التدريبى -أ
 اسلوب الدمج -ب
 أسلوب حل المشكالت -ج

.731(
**) 

3 

من الوظائف التى يحققها 
اللعب اكتساب المهارات 

 ةالحركي
.................................
.................................

)....................) 

.935(**) 17 

يعتمد................. على العالقة 
ر الذى يعطيه المباشرة بين المثي

المعلم واالستجابة الفورية من 
 التالميذ

 اسلوب األمر   -أ 
 اسلوب المراجعة الذاتية -ب
 اسلوب التفكير المتشعب -ج

.914(
**) 

4 

على المعلم ان يتجنب اختيار 
اللعب الذى يختاره الطفل                     

................................(
.................................

)..................... 
.869(**) 18 

من مميزات اسلوب االمر 
 انه....................

 يراعى مبدأ الفروق الفردية  -أ
 يعتمد على المعلم -ب
يتم  فيه تعليم عدد كبير من  -ج

 التالميذ
 

.887(
**) 

5 

يفضل عند تدريس اى 
محتوى االقتصار على 
 اسلوب تدريسي واحد.

...(.............................
.................................

)..................... 

.852(**) 19 

 
من مصادر التغذية الراجعة فى 

 التدريس المصغر
 التقييم الذاتى

 التسجيل المرئى والصوتى
 اعادة التدريس –ج 
 

.877(
**) 

6 

يوفر اسلوب الدمج فرص 
الممارسة لجميع المتعلمين 

كل حسب مستواه 
................................(
.................................

)..................... 

.687(**) 20 

يعتبر ............... من مراحل 
 اللعب

 اللعب ضد فريق   -أ
 -ب اللعب الجماعى 

 اللعب الرمزى   -ج
 
 

.732(
**) 

7 

تعتمد استراتيجية التدريس 
اختزال المهمة  المصغر على

 التعليمية.
.................................
.................................

)....................) 

.805(**) 
الثالث      ضعى رقم العبارة المناسب من السؤال 

العمود )ب( داخل األقواس أمام كل عبارة مما يلي  
 فى ورقة االجابة

8 

الهدف على المعلم  أن يحدد 
يمى  عند التربوى والتعل

 التخطيط للعب بالدرس.
.................................
.................................

)....................) 

.772(**) 21 

تعرف مجمل تصرفات وسلوك 
المدرس والتى تشمل المعارف 

واالتجاهات والمهارات عند قيامة 
اء عمل يتسم بالكفاءة باد
)              الفاعلية              و
) 

.768(
**) 
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9 

من أسس النظرية السلوكية 
التعلم التشاركى ومبادرة 

 المتعلم.
................................(
.................................

)..................... 

.935(**) 22 

تعتبر الثقافة العامة من            
)        ( 

.799(
**) 

10 

يعتبر المعلم فى النظرية 
البنائية  محور العملية 

 التعليمية
................................(
.................................

)..................... 

.869(**) 23 

نشاط يمارسه الناس افرادا او 
جماعات بقصد االستمتاع ودون 

                                اى دافع اخر                    
)        ( 

.928(
**) 

السوال الثانى )اختارى االجابة الصحيحة من بين 
 ( اختيار من متعدداالجابات

 

24 
يعتبر األسلوب التبادلى أحد 

أساليب التدريس التى تعمل على              
)       ( 

.894(
**) 

11 

ترتبط  طبيعة ............... 
 لمدرس الشخصيةبصفات ا

 أسلوب التدريس
 طريقة التدريس

 أهداف التدريس -ج

.877(**) 25 

يعتبر أسلوب األمر أحد أساليب 
التدريس التى تعمل على                          

)       ( 
.877(

**) 

12 

تسمح فترات الراحة البينية 
فى استراتيجية 

................. باستخدام 
بين المحادثات التربوية 

 المتعلمين
 التدريس من خالل اللعب

 التنظيم الدائرى فى محطات
 التدريس المصغر–ج 

 السؤال الرابع:مقال (**)830.

13 

تشمل استراتيجية التدريس 
 ..............على 

 تحديد االهداف التدريسية -أ
 وضع خطط تنفيذية  -ب
 أ ، ب مع -ج

.850(**) 26 

 
 

تعتمد أساليب التدريس لموستون 
على تبادل ادوار كل من المعلم 

 والمتعلم فى قرارات
تنفيذ  –) التخطيط  للتدريس 

 التقويم ( –الدرس 
 
تناولى هذه القرارات   -1

 15..........بالشرح؟       

 درجات
 
 

1.00
0(**) 

14 

تهدف استراتيجية........... 
على التدريب على مهارات 

 التدريس
 التدريس من خالل اللعب -أ

 يس المصغرتدرال –ب 
التنظيم الدائرى فى  -ج 

 محطات

.834(**)    

 0.561= 18ودرجة حرية  0.05قيمة ر الهدولية عند مستوا معنوية 
للسدددؤال والدرجدددة الكليدددة  سدددؤال( وجدددود  معدددام ت ارتبددداط بددد ن درجدددة كدددل 11 ت دددح مدددن جددددول )

سددوبة أكبددر مددن قيمددة الدد   تنتمدد  إليددع ذات دجلددة إحصددا ية ،ح ددث جدداءت قدديم )ر( المح الر يسدد 
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 اسدئلة اساسددية( 4اج تبدار )  اسدئلةوبد لك تصدبح  )ر( الهدوليدة ، ممدا  ددل علد  صددق اج تبددار
 (.5)مرفق ف  صورتما النما ية  سؤال فرع  26بواقع 

 (12جدول )
 لمقرر طرق  والدرجة الكلية ج تبار التحص ل المعرف سؤال معامل اجرتباط ب ن درجة كل 
 شببة التعليم –للفرقة الرابعة الرياضية النظرا تدريس  التربية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اسدددئلةمدددن  سدددؤال( وجدددود ع قدددة ارتباطيدددة ذات دجلدددة إحصدددا ية بددد ن كدددل 12 ت دددح مدددن جددددول )
اج تبار والمهمو  الكل  ل  تبار لدا الع نة  ق د البحث ممدا  ددل علد  صددق اإلتسداق الددا ل  

 .لمحاور اج تبار
لمقددرر  سددئلة ا تبدار التحصدد ل المعرفد معامددل السدمولة والصددعوبة والتم دز ج (13ويوضدح جددول)

 .شببة التعليم – للفرقة الرابعع تدريس  التربية الرياضية النظرا  طرق 
 (13جدول )

لمقرر طرق تدريس  التربية  معامل السمولة والصعوبة والتم ز جسئلة ا تبار التحص ل المعرف 
 شببة التعليم -للفرقة الرابعع الرياضية النظرا 

معامل  م
 زالتمي

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

 م
معامل 
 التميز

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

( أمام العبارة ✓ضع عالمة )السؤال االول: 
أمام العبارة الخاطئة مع )×( الصحية وعالمة 

 : تصحيح الخطأ
: 

اختارى االجابة  تكملة  السؤال الثانى:
 الصحيحة من بين االجابات

1 0.23 0.65 0.35 15 0.13 0.85 0.15 

2 0.16 0.80 0.20 16 0.25 0.55 0.45 

3 23 0.13 0.85 17 0.23 0.65 0.35 

4 0.30 0.70 45 18 0.25 0.55 0.45 

5 0.25 0.55 0.45 19 0.23 0.65 0.35 

6 0.24 0.40 0.60 20 0.16 0.80 0.20 

 معامل االرتباط ع م الرئيسية االسئلة  المسلسل

 (**)942. 4.3403 5.467 السؤال االول 1

 (**)936. 4.6240 5.667 السؤال الثاني 2

 (**)954. 4.373 5.467 السؤال الثالث 3

 (*)532. 5.014 5.00 السؤال الرابع 4

 1 15.254 21.600 لالختبار الدرجة الكلية
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 م 0.60 0.40 0.24 7

ا السؤال الثالث      ضعى رقم 
العمود )ب(  العبارة المناسب من

داخل األقواس أمام كل عبارة 
 فى ورقة االجابة مما يلي 

8 0.25 0.45 0.55 21 0.30 0.70 45 

9 0.25 0.55 0.45 22 0.13 0.85 0.15 

10 0.23 0.65 0.35 23 0.16 0.80 0.20 

اختارى االجابة  السؤال الثانى: م
 الصحيحة من بين االجابات

24 0.24 0.40 0.60 

11 0.16 0.80 0.20 25 0.30 0.70 45 

 السؤال الرابع:مقال  0.15 0.85 0.13 12

13 0.16 0.80 0.20 26 0.13 0.85 0.15 

14 0.24 0.40 0.60     

( أن معدددام ت السدددمولة جسدددئلة  ا تبدددار التحصددد ل المعرفددد  ق دددد البحدددث 13جددددول )مدددن  ت دددح 
( 0.85،  0.30بة مدددداب ن) ب نمددددا تراوحددددت معددددام ت الصددددعو  (0.70،   0.15تراوحددددت مدددداب ن)

لك يحتوا اج تبار علد  اسدئلة متنوعدة مدن ح دث السدمولة والصدعوبة لتتناسد  مدع المسدتويات وب 
،كمددا  ت ددح ان اج تبددار ذات قددو  مم ددز  ح ددث تراوحددت معددام ت  التم ددز طالباتال المختلفددة مددن

 يم  التحصد ل المعرفد  وبم ا يكون اج تبارصالحا كادا  لتق (0.13،0.30جسئلة اج تبار ماب ن)
 مج التعليم .لمحتوا البرنا

 المعادلة التالية : ةتم حسا  معامل التم ز لمفردات اج تبار باستخدم الباحل
 . معامل الصعوبة× التبا ن = معامل السمولة 

 :ثبات اج تبار
) الفدا   دام معامدل ثبداتتدم حسدا  معدام ت اللبدات باسدتخالمعرفد   اج تبداربعد التتكد من صدق 

 (14ويوضح ذلك جدول )تهز ة النصفية )سب رمان براون (، ، ومعامل الاخ(كرونب
 (14جدول )

 باستخدام ) الفا  كرونباخ(  ، ومعامل التهز ة النصفية  )سب رمان براون ( اج تبارمعامل ثبات 
 15ن =

 القيمة يانالب

 839.* معامل االرتباط  بين الجزئين

 836.* معامل جتمان

 963.* كرونباخ الجزء االولمعامل الفا 

 748.* معامل الفا كرونباخ الجزء الثانى

( وه  قيمة مرضية لقبول ثبدات 0.839( ان معامل اجرتباط ب ن الهز  ن)14 ت ح من جدول )
 اج تبار
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 تطب ق تهربة البحث:
 القياسات القبلية:

إجددراء القياسددات القبليددة  م تددمثددوالتطبيقدد  لكددل مددن المقددرر النظددرا  اسددبوع ن دراسدد  نتدددريس تددم 
اسددتمار  تق دديم باسدتخدام  وممددارات التدددريس التدريسد فدد  مسددتو  األداء وذلدك التهريبيددة  ةللمهموعد

بمقدددرر طدددرق  (3مرفدددق ) طالبدددات الفرقدددة الرابعدددة فددد  مسدددتوا اجداء التدريسددد  )تصدددميم الباحلدددة(
  /11/  3، 2الموافددددددق    الل ثدددددداء،ثن ناج  التطبيقدددددد  وذلددددددك  ددددددوم –الرياضددددددية تدددددددريس التربيددددددة 

، كمددا قامددت الباحلددة بدداجراء اج تبددار التحصدد ل  لمسددتوا المعددار  والمعلومددات المرتبطددة 2020
 /5/11الموافدددق  دددوم الخمددديس شدددببة التعلددديم وذلدددك  –للفرقدددة الرابعدددة بمقدددرر طدددرق تددددريس التربيدددة 

2020. 
 تنف   التهربة األساسية:

بالتددريس بتطب دق الدتعلم المددمج لكدل طالبدات الفرقدة  دث قامدت الباحلدة تم تطب دق تهربدة البحدث ح
محتدددوا المقدددرر  تدددم عدددرض توصدددي  بدايدددة العدددام الدراسددد فددد  ح دددث اندددع شدددببة التعلددديم  –الرابعدددة 

عل  الطالبات اوج ثم تم التدريس بشكل مباشر بواقع محاضر  واحد   نظرية وذلك ببدايدة الدراس  
بواقدددع  Online محاضدددرات اون  دددن وثددد  كليدددة، شدددر للطالبدددات بالفددد  الوجدددود المباو كدددل شدددمر 

بشكل متزامن فد  نفدس  Microsoft Teams وذلك من   ل استخدام منصة  محاضر  اسبوعيا
م تسددده ل هددد ا كمدددا اندددع تددد علددد  مددددار ث ثدددة اسدددابيع مدددن كدددل شدددمر دراسددد ، المحاضدددراتموعدددد 

كمدددا  مدددن قبدددل الطالبدددات فددد  اا وقدددت جمكانيدددة اعددداد  الرجدددو  ال مدددا المحاضدددرات علددد  المنصدددة
ك فدد    ددر توق ددت المحاضددرات وذلدد  Whatsappاسددتخدمت الباحلددة أي ددا تطب ددق الددواتس ا  

 د وهات التعليميدددددة والدددددروابط المتعلقدددددة بدددددالمحتوا الدراسددددد جرسدددددال المممدددددات والف ددددد وذلدددددك الفعلددددد 
،  توا النظرا للمقرروذلك بالنسبة للمحالخاصة بالمحتوا    Presentation والعروض التقديمية

 شدببة التعلديم  -لطالبدات الفرقدة الرابعدة اما المحتوا التطبيق  لمقرر طرق تدريس التربية الرياضدية
بواقدع محاضدر   وذلدكعلد  الف وجدود الطالبداتفقد تم تدريسع بشكل مباشر فد  م عد  الكليدة وفد  

ل ددل اجداء والنقددد وتقددديم تحع ججددزاء الدددرو مددت للتدددريس مددن  دد ل اداء الطالبددا واحددد  اسددبوعيا
، وقدددد تددددم باشدددر فدددد  الملعددد وبشدددكل مالتغ يدددة الراجعدددة المتعلقدددة بدددداجداء قبدددل واثنددداء وبعددددد اجداء 

  Zoomوتطب دق  ووم  Whatsappمدن  د ل تطب دق الدواتس ا  اي دا  التواصدل مدع الطالبدات
 التدريسد  بداجداءعلقدة المت والصور جرسال الف د وهات، وذلك ف    ر مواع د المحاضرات الفعلية

التفاعددل المتبددادل مددن  جحدددا سددواء مددن  دد ل الطالبددات او مددن  دد ل الباحلددة  وممددارات التدددريس
 /21 حت   10/2020 /19ف  الفتر  من  وقد تم ذلك ،الطالبات والباحلة والمحتوا التعليم قبل 
 .تهربة البحثبرنامج  التو يع الزمن  لتطب ق  (15) ويوضح جدول 2020 /12
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 (15جدول )
 تهربة البحثبرنامج  التو يع الزمن  لتطب ق 

طريقة تدريس  المحتوى النظرى االسبوع
المحاضرات 

 المتزامنة

طريقة تدريس  المحتوى الطبيقى
المحاضرات 

 المتزامنة

 –مداخل طرق التدريس)البنائية  1
 المعرفية(–السلوكية 

Online -  أسلوب االمر )الشرح
 command style  والعرض(

 
 -)مهارات التخطيط للتدريس

 -مهارات تنفيذ التدريس
 –مهارات تقويم التدريس 

 مهارات ادارة الفصل(

طبيقية
ت الت

ضرا
حا

شر بالكلية اثناء الم
س مبا

تدري
 

 مفاهيم التدريس  طريقة التدريس 2
 استرايجية –التدريس اسلوب  –

 التدريس(

Online - تطبيقات اسلوب االمر 

 تصنيفات طرق التدريس:- 3
 المباشرة وغير المباشرة.-أ

 القائمةعلى جهد المعلم -ب
 والقائمة على

 ( المتعلمجهد 
 دور المعلم والتلميذ في -
 (تقويم -تنفيذ -تخطيط)

 درس التربية الرياضية

تدريس مباشر 
 بالكلية

ألسلوب التدريبي )المران(   ا -
practice style 

 
 -س)مهارات التخطيط للتدري
 -مهارات تنفيذ التدريس

 –مهارات تقويم التدريس 
 مهارات ادارة الفصل(

 أساليب تدريس درس التربية - 4
 الرياضية

)الشرح والعرض(   االمرأسلوب  -
command style 

 ألسلوب التدريبي )المران(ا -
practice style 

Online - تطبيقات االسلوب التدريبى 

يه األقران( األسلوب التبادلي )توج - 5
reciprocal 

style 

 أسلوب االكتشاف الموجه -
discovery  guided 

Online -  التدريبىتطبيقات االسلوب 

األسلوب التبادلي )توجيه  - Online اختبار الكترونى 6
 reciprocal styleاألقران( 

 -)مهارات التخطيط للتدريس
 -مهارات تنفيذ التدريس

 –مهارات تقويم التدريس 
 ارات ادارة الفصل(مه

 أسلوب المراجعة الذاتية - 7
Self-check style 

 Inclusion styleأسلوب الدمج  -

تدريس مباشر 
 بالكلية

األسلوب التبادلي تطبيقات  -
 )توجيه األقران(

 أسلوب تصميم المتعلم للبرنامج- 8
 الفردي

Individual program 
learner's design 

 أسلوب التدريس الذاتي -
Self-teaching 

style 

 

Online -  األسلوب التبادلي تطبيقات
 )توجيه األقران(
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 استراتيجيات تدريس التربية 9
 الرياضية

Online -  أسلوب الدمجInclusion 
style 

 
 -)مهارات التخطيط للتدريس

 -مهارات تنفيذ التدريس
 –مهارات تقويم التدريس 

 مهارات ادارة الفصل(

 جيات تدريس التربيةتابع استراتي 10
 الرياضية

Online - أسلوب الدمج تطبيقات 

 مهنية معلم التربية الرياضية - 11
 )صفات وادوار ومهام مدرس التربية

 الرياضية(
 
 

Online - أسلوب الدمج تطبيقات 

 المعرفى الذىار تطبيق االختب - 12
 تم اجراء المعامالت العلمية له
 ىالجراء القياس البعدى لمستو

 التحصيل المعرفى لطالبات الفرقة
 شعبة التعليم بمقرر –الرابعة 

 طرق تدريس التربية الرياضية

تدريس مباشر 
 بالكلية

تطبيق مختلف اساليب ب امتحان -
باستخدام استمارة   التدريس

قياس مستوى االداء التدريسي 
ومهارات التدريس لطالبات 

شعبة التعليم  –الفرقة الرابعة 
دريس التربية بمقرر طرق ت

 .التطبيقى –الرياضية 
 

وفى غير مواعيد المحاضرات )بشكل غير   Onlineهذا وقد كانت الباحثة تتواصل مع الطالبات اونالين  

الرسال   Zoomوتطبيق زووم   Whatsappاب س الواتوتطبيق   Microsoft Teamsمتزامن( على منصة 

المتعلقة بمحتوى المنهاج والعروض التقديمية  Linksمختلفة الفيديوهات والكتب االلكترونية والروابط ال

نشطة الطالبية من جانب الباحثة تقوم باستقبال الواجبات والمهمات التعليمية واالالنظرى والتطبيقى كما كانت 
 .على هذه الوسائط التعليميةالطالبات 

 :القياسات البعدية 
إجراء القياسدات بد  ةقامت الباحلد للدراسة  تهربة األساسيةبعد انتماء المد  الزمنية المحدد  لتنف   ال

تق ديم طالبدات  اسدتمار للطالبدات باسدتخدام  التدريس األداء الممارات التدريسية و  البعدية ف  مستو  
 –شببة التعليم ف  مستوا اجداء التدريس  بمقرر طرق تددريس التربيدة الرياضدية  –الفرقة الرابعة 

سددد  عشدددر مدددن الفصدددل الدرا اللدددان فددد  اجسدددبو  وذلدددك  (3)مرفدددق  -حلدددة( )تصدددميم البا التطبيقددد 
الموافددددددددق  اجربعدددددددداء، الل ثددددددداء ددددددددوم  اجول وبواقدددددددع   ددددددددوم ن فددددددد  هدددددددد ا اجسددددددددبو  وكدددددددان ذلددددددددك 

ا تبددار ، كمددا تددم اجددراء القيدداو البعدددا لمسددتوا التحصدد ل المعرفدد  بتطب ددق  22،23/12/2020
 – شدببة التعلديم –الرياضية لطالبدات الفرقدة الرابعدة التحص ل المعرف  لمقرر طرق تدريس التربية 

عشدر لتدددريس  اللدان فد  نفدس توق دت المحاضددر  النظريدة المباشدر  بالكليدة فدد  اجسدبو   (5)مرفدق 
 12/2020 /21الموافق     وم اجثن نوكان ذلك  المقرر

 النتا ج :عرض ومناقشة 
 أوًج عرض النتا ج :

 بمقرر طرق تدريس التربيدة الياضدية التدريس ية ف  مستوا اجداء عرض نتا ج المهموعة التهريب
: 
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 (16جدول)
التخطيط المحوراجول)ممارات جراء ع نة البحث ف   2النس  المئوية ، الو ن الترجيح  ،كا

 90ن= (للتدريس
 
 
 م

 العبارات
 

الوزن  ال الي حد ما نعم
 الترجيحى

الترتي
 ب

 
 
 2كا

 % ك % ك % ك

 157.07* 3 %97.04 %4.44 4 %0.00  %95.56 86 عدد المتعلمين بكراسة التحضير.تحديد  1

 125.60* 7 %93.33 %8.89 8 %2.22 2 %88.89 80 تحديد االهداف المعرفية للدرس بشكل جيد. 2

3 
 )النفسحركية( تحديد االهداف التعليمية

 للدرس بشكل جيد.
80 88.89% 4 4.44% 6 6.67% 94.07% 6 *125.07 

4 
 تحديد االهداف الوجدانية للدرس بشكل جيد.

75 83.33% 10 
11.11

% 
5 5.56% 92.59% 8 *101.67 

5 
 صياغة االهداف بشكل علمى سلوكى.

77 85.56% 10 
11.11

% 
3 3.33% 94.07% 6 *111.27 

6 
 االهداف بحيث تكون قابلة للقياس.صياغة 

50 55.56% 10 
11.11

% 
30 

33.33
% 

74.07% 12 *26.67 

 168.27* 1 %98.52 %2.22 2 %0.00  %97.78 88 مناسبة االهداف التدريسة للمرحلة السنية. 7

8 
 كتابة المحتوى بكراسة التحضير بشكل علمى.

78 86.67% 2 2.22% 10 
11.11

% 
91.85% 9 *116.27 

 101.27* 9 %91.85 %7.78 7 %8.89 8 %83.33 75 تحديد المحتوى المناسب لالهداف. 9

10 
يد الزمن المخصص لكل جزء من اجزاء تحد

 الدرس بكراسة التحضير.
88 97.78%  0.00% 2 2.22% 98.52% 1 *168.27 

11 
اإلبتكار فى اختيار التمرينات بأدوات أو بدون 

 أدوات .
79 87.78% 2 2.22% 9 

10.00
% 

92.59% 8 *120.87 

12 
تحديد االحمال التدريبة المناسبة للمرحلة 

 السنية.
88 97.78%  0.00% 2 2.22% 98.52% 1 *168.27 

 151.67* 4 %96.30 %5.56 5 %0.00  %94.44 85 اختيار االنشطة التعليمية المناسبة للهدف. 13

14 
تحديد االدوات واالمكانات الالزمة للتدريس 

 بشكل مناسب.
75 83.33% 10 

11.11
% 

5 5.56% 92.59% 8 *101.67 

15 
 اسبة.تحديد الوسائل التعليمية المن

74 82.22% 10 
11.11

% 
6 6.67% 91.85% 9 *97.07 

16 
 تحديد التشكيالت المناسبة للدرس.

73 81.11% 9 
10.00

% 
8 8.89% 90.74% 11 *92.47 

 151.67* 2 %98.15 %0.00  %5.56 5 %94.44 85 تحديد اساليب التدريس المناسبة للتدريس. 17

18 
نة بها تحديد المراجع العلمية التى تم االستعا

 لتنفيذ التدريس.
5 5.56% 5 5.56% 80 

88.89
% 

38.89% 13 *125.00 

 157.07* 1 %98.52 %0.00  %4.44 4 %95.56 86 وتخطيطة قبل التدريس.تجهيز الملعب  19

20 
 تحديد طرق التقويم المناسبة.

70 77.78% 16 
17.78

% 
4 4.44% 91.11% 10 *82.40 

 125.27* 5 %95.19 %3.33 3 %7.78 7 %88.89 80 المتعلمين.تجهيز السجالت الخاصة بتقييم  21

 5.99= 0.05دال عند مستوا  2كا -*
ابات ع ندددة البحدددث فددد  ندددة توجدددد فدددروق  ذات دجلدددة معنويدددة  بددد ن اسدددتها(16 ت دددح مدددن جددددول)

دالددع احصددا يا  نعددمفدد  جميددع الببددارات ولصددالح اسددتهابة  (التخطدديط للتدددريسممددارات المحوراجول)
، ولصالح اسدتهابة ج فد  الببدار  رقدم (%98.52-%74.07بنس  تراوحت ماب ن ) ح ث جاءت
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 (.%38.89دالع احصا يا ح ث جاءت بنسبة بلغت ) (18)
 (17جدول)

تنف   ممارات ف  المحور اللان  )  جراء ع نة البحث 2النس  المئوية ، الو ن الترجيح  ،كا
 90ن= التدريس(

 
 
 م

 العبارات
الوزن  ال الي حد ما نعم

 الترجيحى

الت
رتي
 ب

 
 
 % ك % ك % ك 2كا

2
2 

 بدء التدريس فى الميعاد.

80 
88.89% 

6 
6.67% 

4 
4.44% 

94.81% 
10 

*125
.0*7 

2
3 

استخدام مداخل متنوعة الثارة 
 77 اهتمام المتعلمين بالتعلم.

85.56% 
7 

7.78% 
6 

6.67% 
92.96% 

14 
*110

.47 

2
4 

 وضوح صوت الطالبة المعلمة.

81 
90.00% 

5 
5.56% 

4 
4.44% 

95.19% 
9 

*130
.07 

2
5 

 مراعاة أسلوب النداء الصحيح .

82 
91.11% 

5 
5.56% 

3 
3.33% 

95.93% 
7 

*135
.27 

2
6 

التنوع فى نبرات الصوت بما 
 82 يناسب المواقف التعليمية.

91.11% 
2 

2.22% 
6 

6.67% 
94.81% 

10 
*135

.47 

2
7 

 استخدام الصفارة بشكل مناسب.

79 
87.78% 

6 
6.67% 

5 
5.56% 

94.07% 
11 

*120
.07 

2
8 

 عرض المحتوى بشكل مناسب.

81 
90.00% 

6 
6.67% 

3 
3.33% 

95.56% 
8 

*130
.20 

2
9 

توفر عنصر التشويق فى محتوى 
 70 الدرس

77.78% 
15 

16.67% 
5 

5.56% 
90.74% 

18 
*81.

67 

3
0 

مراعاة اتساق اجزاء الدرس 
 85 ببعضها البعض.

94.44% 
3 

3.33% 
2 

2.22% 
97.41% 

6 
*151

.27 

3
1 

وضوح النموذج الذى تقوم به 
 82 المدرسة.

91.11% 
3 

3.33% 
5 

5.56% 
95.19% 

9 
*135

.27 

3
2 

وقوف المتعلمين فى تشكيل يسمح 
 79 لهم بمتابعة الطالبة المعلمة

87.78% 
3 

3.33% 
8 

8.89% 
92.96% 

14 
*120

.47 

3
3 

المتعلمين التاكد من إشتراك جميع 
 81 فى اآلداء  .

90.00% 
4 

4.44% 
5 

5.56% 
94.81% 

10 
*130

.07 

3
4 

متابعة المتعلمين بشكل جيد اثناء 
 75 االداء.

83.33% 
5 

5.56% 
10 

11.11% 
90.74% 

18 
*101

.67 

3
5 

مراعاة التبادل الجيد بين الحمل 
 86 والراحة لتجنب حدوث اإلجهاد.

95.56% 
4 

4.44% 
0 

0.00% 
98.52% 

3 
*157

.07 

3
6 

او انخفاض االحمال مراعاة ارتفاع 
التدريبية المختارة تبعا الجزاء 

 85 الدرس.
94.44% 

5 
5.56% 

0 
0.00% 

98.15% 
4 *151

.67 

3
7 

تجنب إتخاذ المتعلمين أوضاع 
صعبة لمدة طويلة عند آداء 

 80 التمرينات .
88.89% 

6 
6.67% 

4 
4.44% 

94.81% 
10 *125

.07 

3
8 

إرتباط محتوى النشاط وحالة 
 88 رية والبدنية .المتعلمين المها

97.78% 
2 

2.22% 
0 

0.00% 
99.26% 

1 
*168

.27 

3
9 

 إتباع التدرج السليم اثناء التدريس.

77 
85.56% 

10 
11.11% 

3 
3.33% 

94.07% 
11 

*111
.27 
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4
0 

التاكيد على التكرار لتحقيق 
االكتساب المهارى او التنمية 

 78 البدنية.
86.67% 

9 
10.00% 

2 
2.22% 

94.07% 
11 *811

8.94 

4
1 

اعطاء وقت كافى للتدريب على 
 80 المهارات واالنشطة.

88.89% 
3 

3.33% 
7 

7.78% 
93.70% 

12 
*125

.27 

4
2 

اإللتزام بإعطاء النقاط التعليمية 
 77 أثناء اآلداء .

85.56% 
8 

8.89% 
5 

5.56% 
93.33% 

13 
*110

.60 

4
3 

تشجيع وتعزيز االداء الجيد من 
 77 المتعلمين.

85.56% 
7 

7.78% 
6 

6.67% 
92.96% 

14 
*110

.47 

4
4 

لتتناسب التنوع فى انشطة الدرس 
 80 مع مختلف مستويات المتعلمين.

88.89% 
4 

4.44% 
6 

6.67% 
94.07% 

11 
*125

.07 

4
5 

التدريس بشكل ممتع لبث السور 
 77 والمرح اثناء االداء.

85.56% 
3 

3.33% 
10 

11.11% 
91.48% 

17 
*111

.27 

4
6 

زيع اإلهتمام بتنظيم عملية تو
مجموعات النشاط الممارس بما 

يتناسب وطبيعة المهارات ومساحة 
 75 الملعب .

83.33% 

3 

3.33% 

12 

13.33% 

90.00% 

19 *102
.60 

4
7 

التنوع فى اساليب التدريس 
 85 المستخدمة.

94.44% 
4 

4.44% 
1 

1.11% 
97.78% 

5 
*151

.40 

4
8 

إختيار طرق التدريس المناسبة 
 82 لمحتوى النشاط .

91.11% 
2 

2.22% 
6 

6.67% 
94.81% 

10 
*135

.47 

4
9 

استخدام الوسائل التعليمية 
 76 المناسبة.

84.44% 
5 

5.56% 
9 

10.00% 
91.48% 

17 
*106

.07 

5
0 

اإلهتمام بمراعاة الفروق الفردية 
 83 بين المتعلمين .

92.22% 
3 

3.33% 
4 

4.44% 
95.93% 

7 
*140

.47 

5
1 

مراعاة المسافات البينية بين 
 77 اثناء التدريس. المتعلمين

85.56% 
4 

4.44% 
9 

10.00% 
91.85% 

16 
*110

.87 

5
2 

استغالل مساحة الملعب اثناء 
 76 التدريس.

84.44% 
7 

7.78% 
7 

7.78% 
92.22% 

15 
*105

.80 

5
3 

االستخدام الجيد لالدوات واالمكانات 
 79 المتاحة.

87.78% 
5 

5.56% 
6 

6.67% 
93.70% 

12 
*120

.07 

5
4 

فى احضار  اشراك المتعلمين
 88 وارجاع االدوات.

97.78% 
2 

2.22% 
0 

0.00% 
99.26% 

1 
*168

.27 

5
5 

عدم االنتقال من جزء الى جزء اخر 
 87 وارجاع االدوات.اال بعد جمع 

96.67% 
0 

0.00% 
3 

3.33% 
97.78% 

5 
*162

.60 

5
6 

 مناسبة االداء للحالة الجوية .

87 
96.67% 

3 
3.33% 

0 
0.00% 

98.89% 
2 

*162
.60 

5
7 

 تقييم المتعلمين بشكل مناسب.

80 
88.89% 

3 
3.33% 

7 
7.78% 

93.70% 
12 

*125
.27 

 5.99= 0.05دال عند مستوا  2كا
ت ع نددة البحددث فدد  (ا نددة توجددد فددروق  ذات دجلددة معنويددة  بدد ن اسددتهابا17 جدددول) ت ددح مددن 

ع احصددا يا جميددع الببددارات دالدد فدد  نعددمولصددالح اسددتهابة تنف دد  التدريس(ممددارات المحددور اللددان  )
 (.%99.26-%90.00ح ث جاءت بنس  تراوحت ماب ن )
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 (18)جدول
 التقويم (ف  المحور اللالث )ممارات  ع نة البحثجراء  2النس  المئوية ، الو ن الترجيح  ،كا

 90ن=
 
 
 م

 العبارات
 

الوزن  ال الي حد ما نعم
 الترجيحى

الترت
 يب

 
 
 2كا

 % ك % ك % ك

 111.27* 3 %91.48 %11.11 10 %3.33 3 %85.56 77 جيد.تصحيح االداء بشكل  58

59 
تحديد االختبارات المناسبة لالداء المهارى او 

 البدنى للمتعلمين.
3 3.33%  0.00% 87 96.67% 

35.56% 
8 

*162.60 

 80.00* 4 %88.89 %11.11 10 %11.11 10 %77.78 70 التقويم المستمر أثناء التدريس. 60

61 
خدام مختلف انواع التغذية التنوع فى است
 بعد( التدريس. –اثناء  –المرتدة  )قبل 

65 72.22% 10 11.11% 15 16.67% 
85.19% 

5 
*61.67 

62 
تحديد جوانب القوة والضعف فى االداء لدى 

 المتعلمين.
80 88.89% 6 6.67% 4 4.44% 

94.81% 
1 

*125.07 

63 
تقويم مختلف الجوانب لدى المتعلمين ) 

 الوجدانية(. –المهارية  –المعرفية 
10 11.11% 22 24.44% 58 64.44% 

48.89% 
7 

*41.60 

64 
اإلهتمام بتنوع تقويم آداء المتعلمين سواء 

 ذاتيا أو من خالل زمالئهم.
77 85.56% 5 5.56% 8 8.89% 

92.22% 
2 

*110.60 

65 
قييم الخاصة بهم تاخطار المتعلمين بنتائج ال

 لتطوير االداء.
60 66.67% 9 10.00% 21 23.33% 

81.11% 
6 

*47.40 

 5.99= 0.05دال عند مستوا  2كا -*
ندددة توجدددد فدددروق  ذات دجلدددة معنويدددة  بددد ن اسدددتهابات ع ندددة البحدددث فددد  (ا18 ت دددح مدددن جددددول)

دالدع احصدا يا ح دث  (نعدم)التقدويم( فد  جميدع الببدارات ولصدالح اسدتهابة ممدارات المحور اللالث )
دالع احصا يا ح ث  (ج)ولصالح استهابة  ،(%94.81-%80.19جاءت بنس  تراوحت ماب ن )
 .(63 -59وذلك ف  الببارات رقم ) (%48.89-%35.56جاءت بنس  تراوحت ماب ن )

 (19جدول)
ادار  ف  المحور الرابع )ممارات  جراء ع نة البحث 2النس  المئوية ، الو ن الترجيح  ،كا

 90ن= الفصل(
 
 
 م

 العبارات
 

 ال الي حد ما نعم
الوزن 

 الترجيحى
الترت
 يب

 
 
 2كا

 % ك % ك % ك

66 
تنظيم البيئة التعليمية ]تخطيط 
المالعب ـ تجهيز األدوات[ قبل 

 بداية التدريس .

78 86.67% 5 5.56% 7 
7.78

% 
92.96% 9 

*115.2
7 

67 
مراعاة مبادئ االمن والسالمة 

 اثناء التدريس.
80 88.89% 4 4.44% 6 

6.67
% 

94.07% 6 
*125.0

7 

68 
إتباع التعليمات التأكيد على 

 الخاصة بالنظام أثناء التدريس.
76 84.44% 7 7.78% 7 

7.78
% 

92.22% 11 
*105.8

0 

69 
التأكد من إنتباه المتعلمين قبل 

 البدء فى التدريس .
79 87.78% 7 7.78% 4 

4.44
% 

94.44% 5 
*120.2

0 

70 
السيطرة على المتعلمين اثناء 

 التدريس.
77 85.56% 8 8.89% 5 

5.56
% 

93.33% 8 
*110.6

0 
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71 
إعطاء نداءات قصيرة متبوعة 

 بتدريب فورى .
76 84.44% 10 11.11% 4 

4.44
% 

93.33% 8 
*106.4

0 

72 
تناسب صوت الطالبة المعلمة مع 

مساحة الملعب واعداد 
 المتعلمين.

74 82.22% 10 11.11% 6 
6.67

% 
91.85% 12 *97.07 

73 
أماكن ة فى تواجد الطالبة المعلم

مناسبة تسمح لها بالرؤية 
 الكاملة لجميع المتعلمين.

78 86.67% 6 6.67% 6 
6.67

% 
93.33% 8 

*115.2
0 

74 
تحرك الطالبة الطالبة المعلمة 

بين المتعلمين تحركات مقصودة 
. 

79 87.78% 2 2.22% 9 
10.0

0% 
92.59% 10 

*120.8
7 

75 
العدالة فى اإلهتمام بالمتعلمين 

 ذ المهام.تنفيأثناء 
62 68.89% 13 14.44% 15 

16.6
7% 

84.07% 16 *51.27 

76 
التنوع فى األنشطة التعليمية 

الستثارة دافعية المتعلمين نحو 
 التعلم.

63 70.00% 7 7.78% 20 
22.2

2% 
82.59% 17 *57.27 

77 
اإللتزام بالتوزيع الزمنى الجزاء 

 الدرس .
80 88.89% 10 11.11% 0 

0.00
% 

96.30% 2 
*126.6

7 

78 
األعمال اإلدارية يتم إنجازها بما 

اليؤثر على زمن ممارسة 
 األنشطة الحركية  .

80 88.89% 10 11.11% 0 
0.00

% 
96.30% 2 

*126.6
7 

79 

تعويد المتعلمين على بعض 
التشكيالت النظامية وكيفية 

اإلنتقال من وإلى هذه التشكيالت 
 المعلمة .تبعا لنداءات الطالبة 

74 82.22% 12 13.33% 4 
4.44

% 
92.59% 10 *97.87 

80 
التاكيدعلى تنمية روح القيادة 

 لدى المتعلمين.
73 81.11% 9 10.00% 8 

8.89
% 

90.74% 13 *92.47 

81 
اإلنتباه واليقظة لما يحدث فى 

 الملعب.
77 85.56% 9 10.00% 4 

4.44
% 

93.70% 7 
*110.8

7 
 

82 
جميع توزيع النظر على 

 ريس .المتعلمين أثناء التد
76 84.44% 14 15.56% 0 

0.00
% 

94.81% 4 
*109.0

7 

83 
الحفاظ على إستقرار النفس 

والبعد عن العصبية أثناء 
 التدريس .

70 77.78% 13 14.44% 7 
7.78

% 
90.00% 14 *80.60 

84 
تقبل إستفسارات المتعلمين 

 واإلجابة عليها.
79 87.78% 7 7.78% 4 

4.44
% 

94.44% 5 
*120.2

0 

85 
المتعلمين على اإلدارة  تعويد

 الذاتية للعمل .
79 87.78% 9 10.00% 2 

2.22
% 

95.19% 3 
*120.8

7 

86 
تعويد المتعلمين على الطريقة 

النظامية أثناء أخذ األدوات 
 وتوزيعها وإرجاعها.

80 88.89% 10 11.11% 0 
0.00

% 
96.30% 2 

*126.6
7 

87 
إخالء الملعب من الحرص على 

يقة األدوات واألجهزة بطر
 صحيحة.

82 91.11% 8 8.89% 0 
0.00

% 
97.04% 1 

*136.2
7 

88 
اإلهتمام بالتأكيد على إنتظام 

حركة المتعلمين بعد االنتهاء من 
 التدريس .

70 77.78% 10 11.11% 10 
11.1

1% 
88.89% 15 *80.00 

 5.99= 0.05دال عند مستوا  2كا -*
فددد  بددد ن اسدددتهابات ع ندددة البحدددث  ندددة توجدددد فدددروق  ذات دجلدددة معنويدددة (ا19مدددن جددددول) ت دددح 
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دالدع احصدا يا  )نعدم(فد  جميدع الببدارات ولصدالح اسدتهابة  ادار  الفصدل (ممدارات المحور الرابدع )
 (.%82.59-%97.04ح ث جاءت بنس  تراوحت ماب ن )

 (20جدول )
الفرقة  تق يم طالبات استمار   ف   التهريبيةدجلة الفروق ب ن القياسات القبلية والبعدية للمهموعة 

واجداء التدريس  بمقرر طرق تدريس الترية  شببة التعليم ف  مستوا الممارات التدريسية –الرابعة 
 90ن =  التطبيق  -الرياضية

 المتغيرات
 القياس البعدي القياس القبلي

 sig ت م ف
 ع م ع م

 000. 20.872* 19.17- 7.68 48.30 4.07 29.13 التخطيط للتدريسمهارات المحور االول: 

 000. 22.652* 26.53- 10.00 76.67 4.51 50.13 تنفيذ التدريسمهارات المحور الثانى : 
 000. 14.757* 6.41- 3.27 17.21 2.41 10.80 التقويممهارات   المحور الثالث :
 000. 21.009* 18.81- 6.68 50.08 4.53 31.27 ادارة الفصل مهارات المحور الرابع :

 000. 37.543* 70.92- 17.83 192.26 7.04 121.33 ةالدرجة الكلي

( وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددا يا بددد ن القياسددد ن القبلددد  والبعدددد  للمهموعدددة 20 ت دددح مدددن جددددول )
لدديم فددد  شددببة التع –تق دديم طالبددات الفرقددة الرابعددة  محدداور اسددتمار  لصددالح البعددد  فدد   التهريبيددة

 التدريس واجداء ، مستوا الممارات التدريسية
 (21جدول )

تق يم طالبات الفرقة  استمار ف   التهريبيةنس  التحسن ب ن القياسات القبلية والبعدية للمهموعة 
بمقرر طرق تدريس  اجداء التدريس و  الممارات التدريسية  شببة التعليم ف  مستوا  –الرابعة 

 التطبيق  -الترية الرياضية
 المتغيرات

 يةالقياسات البعد القبليةالقياسات 
 نسب التحسن

 ع م ع م

 %65.79 7.68 48.30 4.07 29.13 التخطيط لتدريسمهارات  المحوراالول:

 %52.93 10.00 76.67 4.51 50.13 تنفيذ التدريسمهارات المحور الثانى : 

 %59.36 3.27 17.21 2.41 10.80 التقويم مهارات المحور الثالث :

 %60.16 6.68 50.08 4.53 31.27 ادارة الفصلمهارات المحور الرابع : 

 %58.45 17.83 192.26 7.04 121.33 الدرجة الكلية

بد ن القياسدات   (%65.79،%52.93(ان  نسد  التحسدن تراوحدت مداب ن)21 ت ح من جددول )
شددببة التعلدديم فدد   –تق دديم طالبددات الفرقددة الرابعددة  اسددتمار فدد   التهريبيددةالقبليددة والبعديددة للمهموعددة 

 اجداء التدريس ات التدريسية و الممار مستوا 
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 فد  اسدتمار  التهريبيدة ةللمهموعد القبليدة والبعديدةدجلة الفدروق بد ن القياسدات :  (1رسم توضيح )
 اجداء التدريس و  الممارات التدريسية شببة التعليم ف  مستوا  –تق يم طالبات الفرقة الرابعة 

 فد  اسدتمار  التهريبيدة ةللمهموعد القبلية والبعديدةب ن القياسات  : نس  التحسن (2رسم توضيح )
 اجداء التدريس و  الممارات التدريسية شببة التعليم ف  مستوا  –تق يم طالبات الفرقة الرابعة 

ريس التربيدددة التهريبيدددة فددد  مسدددتوا التحصددد ل المعرقددد  لمقدددرر طدددرق تددددهموعدددة عدددرض نتدددا ج الم
 : الرياضية

 (22جدول رقم )
 مسددتوا التحصدد ل المعرفدد  فدد التهريبيددة  دجلددة الفددروق بدد ن القياسددات القبليددة والبعديددة للمهموعددة 
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 بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية
 90ن = 

 المتغيرات
 القياس البعدي القياس القبلي

 sig ت م ف
 ع م ع م

 000. 22.878* 2.84- 0.85 7.40 0.84 4.56 السؤال االول
 000. 22.343* 2.84- 0.86 7.43 0.82 4.59 السؤال الثاني
 000. 22.976* 2.88- 0.92 7.59 0.75 4.71 السؤال الثالث
 000. 32.401* 4.50- 0.93 12.08 0.99 7.58 السؤال الرابع

 000. 33.432* 13.07- 2.81 34.50 2.48 21.43 الدرجة الكلية لالختبار
( وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددا يا بددد ن القياسددد ن القبلددد  والبعدددد  للمهموعدددة 22ح مدددن جددددول ) ت ددد

تددددريس  التربيدددة  المعرفددد  لمقدددرر طدددرق   تبددداربعدددض محددداور اج لصدددالح البعدددد  فددد   التهريبيدددة
 للفرقة الرابعة. الرياضية النظرا 

 (23جدول )
 المعرف  مستوا التحص لف   بيةالتهرينس  التحسن ب ن القياسات القبلية والبعدية للمهموعة 

 شببة التعليم -للفرقة الرابعة -تدريس  التربية الرياضية النظرا  مقرر طرق ب

 المتغيرات
 القياسات البعدية القياسات القبلية

 نسب التحسن
 ع م ع م

 %62.44 0.85 7.40 0.84 4.56 السؤال االول 1

 %61.99 0.86 7.43 0.82 4.59 السؤال الثاني 2

 %61.08 0.92 7.59 0.75 4.71 السؤال الثالث 3

 %59.38 0.93 12.08 0.99 7.58 السؤال الرابع 4

 %60.96 2.81 34.50 2.48 21.43 الدرجة الكلية لالختبار

(  بد ن القياسدات %62.44،%59.38(ان  نسد  التحسدن تراوحدت مداب ن)23)جددول  ت ح من 
المهمدددو  الكلددد  وان هنددداك تحسدددن فددد   المعرف  تبدددار فددد  اج التهريبيدددةالقبليدددة والبعديدددة للمهموعدددة 

 ج تبار لصالح البعدا
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فدد  اسددئلة   التهريبيددة ةللمهموعدد القبليددة والبعديددةدجلددة الفددروق بدد ن القياسددات :  (3رسددم توضدديح )
 الكليع لع.عرف  والدرجع اج تبار الم

ف  المهمو    التهريبية ةللمهموع القبلية والبعديةب ن القياسات  : نس  التحسن (4توضيح ) سمر 
 المعرف   تبارالكل  ل 

 :ثانيا مناقشة النتا ج
بمقرر طدرق تددريس التربيدة   المهموعة التهريبية ف  مستوا اجداء التدريس  مناقشة نتا ج /  اوج

 :التطبيق  -الياضية 
ذات دجلدددة  ندددة توجدددد فدددروق ا( 16،  ت دددح مدددن جددددول )لسدددابق لنتدددا ج البحدددثفددد  ضدددوء العدددرض ا
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فدددد  جميددددع  (التخطدددديط للتدددددريسابات ع نددددة البحددددث فدددد  المحوراجول)ممددددارات بدددد ن اسددددتهمعنويددددة 
ت بنسددددد  تراوحدددددت مددددداب ن دالدددددع احصدددددا يا ح دددددث جا ددددد فمددددد  )نعدددددم(الببدددددارات ولصدددددالح اسدددددتهابة 

دالع احصا يا ح ث جاءت  (18ببار  رقم )ف  ال (ج )، ولصالح استهابة(98.52%-74.07%)
وهددو مددا يشدد ر الدد  ان معظددم ع نددة البحددث قددد قامددت بتحد ددد اجهدددا   (،%38.89بنسددبة بلغددت )

،  من اجزاء الدرو بكراسة التح  ر بما  تناس  مع  صا   المراحل السنية، وتحد د يةالتدريس
وتحد ددد  ، دريسل البدددء فدد  التدداحمددال التدددري  لمسددتوا المتعلمدد ن، وتخطدديط الملعدد  قبدد وتناسدد 

ار انشدددطة التعلددديم يدددوا ت ، دددد عددددد المتعلمددد ن بكراسدددة التح ددد روتحد ،اسدددال   التددددريس المناسدددبة
، كمددا  ددد اجهدددا  التعليميددة والوجدانيددةوتحد وتهم ددز سدده ت لتق دديم المتعلمدد ن، والددتعلم المناسددبة

حد دددد وكتابتمدددا بشدددكل علمددد ، وت ،كدددار فددد  محتدددوا التمريندددات المختدددار باجبت قامدددت ع ندددة البحدددث
 الوسا ل التعليمية بشكل ج د.

وه  تعبر عن ممارات التخطيط للتددريس حصدلت علد  تكدرارات  التاليةوترا الباحلة ان الببارات 
 دد طدرق تحدبالببارات الخاصة وه  ف  المراكز اج  ر   ا قد جا تمرتفعة ف  اتهاا )نعم( اج انم

قابدل ، صديا ة اجهددا  بشدكل تحد دد التشدك  ت المناسدبة للددرو تقويم المتعلم ن بشكل مناسد ،
ح ث تراوحت النسد  المئويدة  ف  اتهاا اجستهابة بنعم  احصا يا وعل  الر م من دجلتما، للقياو

اندع يهد  اج   (%55.56 -%77.78)ف  تكرارات الع نة ل ستهابة بنعم ف  ه ا الببارات ب ن 
الببدار  رقدم  ثدم جا دت، نظدرا لتا رهدا بالترت د  والتكدرارات التددريس ارات عنددل  هد ا الممدالترك ز ع

( وه  كانت دالة ف  اتهاا اجسدتهابة )ج( وهدو مدا يشد ر الد  ان معظدم ع ندة البحدث لدم تقدم 18)
اجدع مر اهمية الرجدو  الد  ال، وهنا تؤكد الباحلة عل  اجع العلمية عند التخطيط للتدريسبتحد د المر 

 التدريس.عملية نهاا يط للدرو جالعلمية عند التخط
(  علدد  اهميددة التخطدديط 2002)"، م رفددت علدد   فاجددة وتوقددد اتفددق  كدد  مددن " نددوال ابددراهيم شددلت

 تفق مع نتا ج ه   الدراسة ف  جود  اسدتهابات الطالبدات فد  محدور  بشكل عام وهو ما للتدريس 
وجدود  طدة للتددريس لتحق دق ف  ان معظم  بدراء التددريس  ؤكددون علد  اهميدة التخطيط للتدريس 

اهدافع وان هناك مهموعة من اجداءات التدريسية المتصلة بتخطيط الدرو وه  )تحد دد اجهددا  
والدددزمن  التددددريس، تحد دددد ادوات وامكانددداتو التعليميدددة وصددديا تما بشدددكل علمددد  ، ويمكدددن قياسدددع، 

المراجددع العلميددة كدد لك تحد ددد التشددك  ت المناسددبة للتدددريس و و لكددل جددزء مددن الدددرو،  المخصدد 
 ( 56، 55 : 29) (المتخصصة وتحد د اجمكانات ووسا ل التعليم والتعلم ووسا ل تقويم الدرو

( ان التخطددديط للتددددريس هوعمليدددة عقليدددة منظمدددة وهادفدددة، 2002"محمدددد محمدددود الح لدددة" )ويددد كر 
لة جبعددداد وهدددو الرريدددة الشدددام وغ اجهددددا  المنشدددود  بددداعل  درجدددة مدددن اجتقدددانلتنظددديم اجعمدددال لبلددد

 –تربويدددددا  –فكريدددددا  -العمليدددددة التعليميدددددة وعناصدددددرها لتنميدددددة المدددددتعلم مدددددن جميدددددع الهوانددددد  )بددددددنيا
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 (50: 22).روحيا(
( علدددد  مفمددددوم واهميددددة بددددرامج اعددددداد المعلمدددد ن القا مددددة علدددد  2020 ؤكددددد "ابددددراهيم عبدددداو ")كمددددا 

يعتمد بشكل كب در علد  مدا ، ح ث ان قدر  النظام التعليم  عل  تحق ق اهدافع  الكفايات التدريسية
 (92: 1).يمتلكع المعلم من كفايات 

ان النتا ج اجيهابيدة جسدتهابات ع ندة البحدث هد  بسدب  اسدتخدام اسدتراتيهية الدتعلم  الباحلةوترا 
المدددمج الدد ا يهمددع بدد ن مم ددزات كددل مددن التعلدديم التقل دددا والمباشددر والددتعلم عددن بعددد واجلكتروندد  

 ووسا ط التعليم والتعلم وتكنولوجيا المعلومات. ال ا يستخدم مختل  منصات 
مقددرر طددرق تدددريس بصددفتما ع ددو ه ئددة التدددريس المسددئول عددن تدددريس وتدد كر الباحلددة هنددا انددع 

شببة التعليم أنع ج  ن  عن  –طالبات الفرقة الرابعة لكل  التطبيق ( –التربية الرياضية )النظرا 
األداء والتدد  تعتمددد علدد    اصددة فدد  المقددررات التطبيقددةو  الطريقددة التقل ديددة والمباشددر  فدد  التدددريس

لمعلمات مع الم حظدة المباشدر  مدن الباحلدة وتصدحيح األداء مدن  د ل النقدد التدريس  للطالبات ا
 وتحل ل األداء التدريس  وتقديم التغ ية الراجعة المباشر .

 علد  المعلدم التتك دد عاند ويشد را الد  (2008) "مدن " يند  عمدر،  داد  جد ل كدل عل  ذلدكوتؤكد 
لتغ يددة الراجعددة المباشددر  أو الفوريددة تعمددل علدد  اف ،إعطدداء التغ يددة الراجعددة بعددد األداء مباشددر  علدد 

أن إعطدداء التغ يددة الراجعدددة  كمددا تزويددد المتعلمدد ن بالمعلومددات لتعزيددز السددلوك وتوج مددع، وتطددويرا
المدتعلم باللقدة تهداا اداءا لددعم يعمل عل  التتك د عل  األداء الصحيح للمتعلم ن مع  يداد  شدعور 

 (226 -224: 11)  . السلوك اله د وتكرارا وعدم تكرار األداء الخاطئ
علد  ان اسدتخدام الدتعلم المددمج قدد كدان لدع اثدرا ايهابيدا علد  نتدا ج الطالبدات اي دا تؤكد الباحلة و 

لتدددريس قبددل فدد  ممددارات التخطدديط للتدددريس ح ددث كانددت الطالبددات تقددوم بارسددال نمدداذج التخطدديط ل
بمدا اهددا  الدتعلم والمحتدوا التعليمد  وانشدطة  اعل  تطب ق الواتس ا  موضدح المحاضرات وذلك

وسددا ل وطددرق التعلدديم المرتبطددة بتطب ددق اسددال   التدددريس المقددرر  بددالمحتوا التعلدديم والددتعلم حتدد  
 يددداد  تفاعدددل  وكيفيدددة تقدددويم المدددتعلم ل اتدددع او للزم دددل ممدددا كدددان لدددع اجثدددر اجيهددداب  علددد  التطبيقددد 

، كما كانت الباحلة تقوم المحدد وف    ر موعد المحاضرات بشكل ج متزامن الطالبات المعلمات 
 علد  مختلد  الوسدا طلمقدرر او الف دد وهات محتدوا ال نماذج للتطبيقات المختلفدة لبارسال واستقبا

 ،قبل العملية التعليميدةواقع ومست لتطب ق استراتيهية التعلم المدمج ال ا فرض نفسع عل  التعليمية
كترونددد  يكدددون اكلدددر لان الدددتعلم اج ف ددد كرWarrier"("2006 )"واريدددار راا الباحلدددة  ويؤكدددد علددد 

 Blended Learningعلم التقل دددا المباشدر لتحق ددق الددتعلم المددمج تمدع الدد تطبيقددعفاعليدة اذا تددم 
ليددة الددتعلم وكدد لك  يدداد  ح ددث ان اتاحددة الددتعلم علدد  مدددار ال ددوم وعلدد  مدددار اجسددبو   زيددد مددن فاع

: 45)مصددادر الددتعلم لدددا المتعلمدد ن الشددئ الدد ا يصددع  تحقيقددع فدد  الفصددول التقل ديددة وحدددها .
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135) 
ع ث اندم المددمج هدو البدد ل المنطقد  للدتعلم اجكتروند  ح د( ان الدتعل2006وي كر" حسن س مة" )

ول التقل ديددددة والفصدددددول بدددد ن ادوار المعلددددم فدددد  الفصدددد  ددددتم الددددددمجاعلدددد  عا دددددا واقددددل تكلفددددة ففيددددع 
 (2: 8).اجفتراضية

انددة توجددد فددروق ذات دجلددة معنويددة بدد ن اسددتهابات ع نددة البحددث فدد  ( 17يت ددح مددن جدددول )و -
دالدددع فددد  جميدددع الببدددارات ولصدددالح اسدددتهابة )نعدددم( فمددد   (التددددريس تف ددد )ممدددارات المحدددور اللدددان  

مدددا يشددد ر الددد  ان  وهدددو ،(%99.26-%90.00)احصدددا يا ح دددث جا دددت بنسددد  تراوحدددت مددداب ن 
تكددرارات فدد  اتهدداا لبالممددارات التاليددة اثندداء تنف دد  الدددرو وبترت دد  ا معظددم ع نددة البحددث قددد قامددت

المحتددوا بح ددث يكددون مناسددبا لحالددة د بتحد دد قامددت  معظددم الطالبدداتاجسددتهابة بددنعم كمددا  لدد  : 
كددان و  ،  اجدواتفدد  عمليددات اح ددار وارجدداالمتعلمدد ن  كتددم اشددراالمتعلمدد ن المماريددة والبدنيددة، و 

لحمدددل والراحدددة لتهنددد  حددددو  مراعدددا  التبدددادل اله دددد بددد ن ا وتدددم، للحالدددة الهويدددةالمحتدددوا مناسدددبا 
 ، كمددا تددميبيددة المختددار  تبعددا ججددزاء الدددروالتدر مراعددا  ارتفددا  او انخفدداض اجحمددال ، وتددم اإلجمدداد

لد  جدزء ا در اج بعددد عدددم اجنتقدال مدن جدزء امدع  ندو  فد  اسدال   التددريس المسدتخدمة بالددروالت
مراعددا  أسددلو  النددداء  متسددقة ببع ددما الددبعض، مددعاجددزاء الدددرو  وكانددت ،جمددع وارجددا  اجدوات

عددرض المحتددوا بشددكل ، كمددا انددع تددم المتعلمدد نالفددروق الفرديددة بدد ن  اإلهتمددام بمراعددا ، و الصددحيح
اقددد  بمدددا  ناسددد  المو اثنددداء التددددريس  معظدددم الطالبددداتصدددوت وتندددو  نبدددرات وضدددوا  مدددع مناسددد 

لمددد  طويلددة عنددد تهندد  إتخدداذ المتعلمدد ن أوضددا  صددببة  التعليميددة، كمددا حرصددت الطالبددات علدد 
 ج دد،اسدتخدام الصدفار  بشدكل و  النشداط،التددريس المناسدبة لمحتدوا إ تيدار طدرق و  ،آداء التمرينات

مدارا او تسدا  الملتاك دد علد  التكدرار لتحق دق اجك  التدرج السليم اثناء التددريس كمدا اندع تدم اإتباو 
اعطداء و  ناسد  مدع مختلد  مسدتويات المتعلمد ن،س لتتيدر تدالتنو  فد  انشدطة المع  التنمية البدنية،

 اجملدل لد دوات واجمكاندات المتاحدة،اجسدتخدام ة و   للتددري  علد  الممدارات واجنشدطكدافالوقت ال
أثندداء ااداء، كمددا النقدداط التعليميددة اإللتددزام بإعطدداء وتددم اي ددا تق دديم المتعلمدد ن بشددكل مناسدد  مددع 

وقددو  جثددار  اهتمددام المتعلمدد ن بددالتعلم، ومراعددا  اسددتخدام مدددا ل متنوعددة قامددت معظددم الطالبددات ب
لمتعلمدد ن لتشدهيع وتعزيدز اجداء اله دد يسدمح لمدم بمتابعدة الطالبدة المعلمدة و المتعلمد ن فد  تشدك ل 

التددريس بشدكل و  ،ثنداء التددريسنية ب ن المتعلمد ن امراعا  المسافات الب و استغ ل مساحة الملع  و 
 خدام الوسدا ل التعليميدة المناسدبةاسدت، كمدا قامدت الطالبدات بداءرور والمدرا اثنداء اجممتع لبث السد

وجدداء فدد  الترت دد  اج  ددر لتكددرارات  تددوفر عنصددر التشددويق فدد  محتددوا الدددروعلدد   مددع التاك ددد
النشددداط الممدددارو بمدددا  تناسددد  اإلهتمدددام بتنظددديم عمليدددة تو يدددع مهموعدددات  هابة بدددنعم ممدددار سدددتاج

 . وطبيعة الممارات ومساحة الملع 
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مدارات التخطديط بمالباحلة ان ممارات تنف   التدريس ه  تلك الممارات اججرا ية الت  تدرتبط وترا 
نوال ابراهيم شلتوت، م رفت علد   وتؤكد كل من"للتدريس فالتخطيط اله د  ؤدا ال  التنف   اله د 

قياسدع فعليدا فد  تدم قدد مارات تنف   التدريس تشتمل علد  كدل ماسدبق ذكدرا و ان م (2002 فاجة ")
 (62 -57: 29) شببة التعليم. -ات الفرقة الرابعةه ا الدراسع لطالب
 فد  محدور )ممدارات تنف د  التددريس( ان النتا ج اجيهابية جستهابات ع نة البحثكما ترا الباحلة 

ليدددة التعليميدددة فدددالتعلم المددددمج يشدددمل المدددزج بددد ن انمددداط بالعم الدددتعلم المددددمج كاندددت نتيهدددة لتطب دددق
ختلفة من التكنولوجيا المعتمد  عل  اجنترنت لتحق ق اجهدا  التعليمية والتربوية، كما اندع يعند  م

، ويشددمل اي ددا المددزج بدد ن اسددتخدام وسددا ط والددتعلم الدددمج بدد ن طددرق التدددريس المختلفددة فدد  التعلدديم
مل عل  النقل كما ان التعلم المدمج يشتالمعلم ف  التدريس المباشر، تكنولوجيا التعليم مع مممات 

 .م ن بالتعلم تبعا للوقت المناس  لمملالمتزامن وال متزامن للمحتوا التعليم  مما يسمح للمتع
 Synchronous Deliveryان النقددل المتددزامن  (2017 ددانم" )"سددامية  فدد  هدد ا الصدددد وتدد كر

فاعدل مباشدرا بد ن المعلدم والمدتعلم فد  الوقدت الحقيقد  للتددريس ويسدمح للمحتوا التعليم  يهعدل الت
 Asynchronous Deliveryالنقدل ال متدزامن باعطاء تغ يدة راجعدة فوريدة ومباشدر  للمدتعلم، امدا 

للمحتدددوا مدددن  ددد ل الكمب دددوتر وشدددبكات اجنترندددت فددد  وقدددت جحدددق وارسدددال المممدددات  واجنشدددطة 
  البريد اجكتروند  او وسدا ط الدتعلم اج درا،  دتم ذلدك تبعدا للوقدت التعليمية من قبل المتعلم ن عل

والرجدو   جعداد  عدرض المداد  التعليميدة للمدتعلم المتاا للمتعلم وتبعا لقدراتع، كما انع  تيح الفرصة
 (5، 4: 12).ال ما

ل و يداد  وتكمن اهمية التعلم المدمج عامة ف  انع اكلر فاعلية بالنسبة للمتعلم ف  مستوا التحصد 
، وتفريدد ة المتعلم ننسبة اجحتفاظ بالتعلم، مع اج تصار ف  الوقت الخا  بالتعلم و ياد  مشارك

 (46)العملية التعليمية.
علدد  معدددوا بددرامج اعددداد ( انددع 2011لمدد ا  ددرا "مف ددد احمددد ابددو موسدد  ، سددم ر عبددد السدد م ")و 

والمدتعلم اصدبحت الممدار  التكنولوجيدة للمعلدم المعلم ن ان  تبنوا فكر  اجحتدرا  الممند  للمعلدم فقدد 
ء نماذج التعلم المدمج لتحق ق متطلبات الحاضر والمسدتقبل فد  ضدو  جا ت ولم ا ،ضرور  اساسية

 (56: 26)تحديات تكنولوجيا التعليم.
نة توجد فروق  ذات دجلدة معنويدة  بد ن اسدتهابات ع ندة البحدث فد  ا (18) ويت ح من جدول -

تهابة )نعدم( دالدع احصدا يا ح دث )ممدارات التقدويم( فد  جميدع الببدارات ولصدالح اسدالمحور اللالث 
وهدو مدا يشد ر الد  ان معظدم ع ندة البحدث  ،(%94.81-%80.19ت بنس  تراوحت ماب ن ) جا

تكددرارات فدد  اتهدداا اجسددتهابة بددنعم كمددا لوبترت دد  ا تقددويم التدددريسقددد قامددت بالممددارات التاليددة اثندداء 
اإلهتمام بتنو  تقويم آداء كما تم  ،وال ع  ف  اجداء لدا المتعلم ن ان  القو حد د جو تم ت ل  : 
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المسددتمر التقددويم وكدد لك  تصددحيح اجداء بشددكل ج دددو  سددواء ذاتيددا أو مددن  دد ل  م  مددم المتعلمدد ن
واي ا  التدريس بعدو اثناء و قبل  الراجعةم مختل  انوا  التغ ية التنو  ف  استخدامع  أثناء التدريس

 .ادا ممق يم الخاصة بمم لتطوير تا طار المتعلم ن بنتا ج التم 
نة توجد فروق  ذات دجلدة معنويدة  بد ن اسدتهابات ع ندة البحدث ا( اي ا 18جدول )اي ا يش ر و 

ت بنس   دالع احصا يا ح ث جاوكانت لصالح استهابة )ج( التقويم( ممارات ف  المحور اللالث )
وهدو مدا يشد ر الدد   ،(63 -59ذلدك فد  الببدارات رقدم )( و %48.89-%35.56تراوحدت مداب ن )

لم تقم بتحد د اج تبارات المناسبة ل داء البدن  والممارا ف   من الطالبات ان معظم ع نة البحث
كراسة التح د ر، واي دا معظدم الطالبدات لدم تقدم بدالترك ز علد  تقدويم الهواند  المعرايدة والمماريدة 

يدددع عنددددد التددددريس لمختلدددد  ا تدددرا الباحلددددة اهميدددة الترك ددددز علوهدددو مدددد والوجدانيدددة لددددا المتعلمدددد ن.
 الممارات التدريسية ايما بعد.

نتددا ج محددور )ممددارات التقددويم( تددرا الباحلددة ان عمليددة تقددويم التدددريس احددد الممددارات  وفدد  ضددوء 
الم  مة لممارت تنف   الدرو ح ث ان التقويم  وضح لنا ا ن نحن من نواتج التعلم ومدن ا دن نبددأ 

 داء ايما بعد.مدا ما تحقق من اهدا  لتطوير اجو 
عمليدددة المدددد  منمدددا تقدددد ر قيمدددة األشدددياء باسدددتخدام يمكدددن تعريفدددع اندددع  " Evaluationفدددالتقويم : 

 (69: 17وسا ل القياو المناسبة لهمع البيانات وإصدار األحكام". )
إصددار الحكدم   يعن  وص  السلوك وصفا كميا وج  تخطد  ذلدك إلد Measurement  القياوو 

ولكن إذا أصددرنا حكمدا قيميدا علد  هد ا الدرجدة اسدتنادا إلد  مبيدار أو محدك  ،عل  السمة المقاسة
مع ن فإننا ب لك نكون قد تخط ندا وصد  الدرجدة إلد  مرحلدة تقويممدا والحكدم علد  مسدتوا اإلداء، 

 (218.: 24لتقويم.) فالقياو هنا مرحلة من مراحل ا
ضوء عمليات القياو المبيارية والت  تستند ال  المحكات واج تبارات  ف تؤكد الباحلع عل  انع و 

بدات فد  لكدان هنداك تقصد را مدن جاند  الطانهد اندع ( 18وبالنظر ال  جدول )قننة والم حظة الم
 .علم المدمجتة او بتطب ق اله ا الممار  ويه  الترك ز عل ما عند التدريس سواء بالطرق التقل دي

مكددارم حلمدد  أبددو يددة التقددويم احددد الممددارات المامددة بالتدددريس ويؤكددد علدد  ذلددك "وعمومددا تعتبددر عمل
علد  مددا نهاحندا فد  تحق دق ( فمدن   لدع نسدتطيع أن نحكدم 1999, محمد سدعد   لدول" )هرجع

، ايهد  دا مدا قيداو فعاليدة عمليدة البدنيدة برات التعلم ف  التربية ، كما أنع جزء هام من األهدا 
 (37 :39( )51: 28طة محفز  لألداء. )التدريس لهعل األنش

فد  نة توجد فروق  ذات دجلدة معنويدة  بد ن اسدتهابات ع ندة البحدث (ا19) جدول ت ح من    -
دالددع احصددا يا  )نعددم(فدد  جميددع الببددارات ولصددالح اسددتهابة  (ادار  الفصددلممددارات المحددور الرابددع )

 ر الدد  ان معظددم ع نددة وهددو مددا يشدد( %82.59-%97.04ت بنسدد  تراوحددت مدداب ن )ح ددث جا دد
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وبترت د  التكدرارات فد  اتهداا اجسدتهابة بدنعم  ادار  الفصدلالبحث قد قامدت بالممدارات التاليدة اثنداء 
م اإللتددزامددع  األدوات واألجمددز  بطريقددة صددحيحةن الحددر  علدد  إ دد ء الملعدد  مددكمددا  لدد  : تددم 

ل   من ممارسدة األنشدطة ؤثر عاألعمال اإلدارية بما ج وتم انها  بالتو يع الزمن  ججزاء الدرو 
، كمدا تدم ء أ د  األدوات وتو يعمدا وإرجاعمداتعويد المتعلم ن علد  الطريقدة النظاميدة أثنداو  ،الحركية

مدع   جميدع المتعلمد ن أثنداء التددريس تو يع النظدر علدو ية للعمل اإلدار  ال اتتعويد المتعلم ن عل  
فسددارات المتعلمدد ن واإلجابددة تقبددل إست ، وكدد لكالمتعلمدد ن قبددل البدددء فدد  التدددريسلتتكددد مددن إنتبدداا ا

 ،طر  علدد  المتعلمدد ن اثندداء التدددريسالسدديو  تبدداا واليقظددةاإلنو مراعددا  مبددادئ اجمددن والسدد مة و  عل مددا
تنظيم  و تواجد الطالبة المعلمة ف  أماكن مناسبةمع داءات قص ر  متبوعة بتدري  فورا إعطاء نو 

تحددرك الطالبددة الطالبددة ، و هم ددز األدواتق قبددل بدايددة التدددريسالب ئددة التعليميددة يتخطدديط الم عدد  د ت
تعويدددد المتعلمددد ن علددد  بعدددض التشدددك  ت النظاميدددة ، و مدددة بددد ن المتعلمددد ن تحركدددات مقصدددود المعل

التتك ددد علدد  إتبددا  تددم ، و ت تبعددا لنددداءات الطالبددة المعلمددةة اإلنتقددال مددن وإلدد  هدد ا التشددك  وكيفيدد
تددم ، و ع مسدداحة الملعدد  واعددداد المتعلمدد نسدد  صددوت الطالبددة مددتنا، و التعليمددات الخاصددة بالنظددام

البعدددد عدددن الحفددداظ علددد  إسدددتقرار الدددنفس و ، و تنميدددة روا القيددداد  لددددا المتعلمددد نالتاك ددددعل  اي دددا 
، تعلم ن بعد اجنتماء من التدريساإلهتمام بالتتك د عل  إنتظام حركة الم، و العصبية أثناء التدريس

التندو  فد  األنشدطة التعليميدة ، وتدم اي دا بالمتعلم ن أثنداء تنف د  الممدام مالعدالة ف  اإلهتماوك لك 
 جستلار  دافبية المتعلم ن نحو التعلم.

 (2005) "علد  راشددد" ، (2000) "هرجدع , محمدد سدعد   لدولمكدارم حلمد  أبددو " تفدق كدل مدن وي
ة هد  انمداط مدن اجداءات التدريسديعل  ان جميع ما سبق      (2006) "ماهر إسماع ل صبرا "

: 18( )153،152: 16( )31،30: 28). السلوك الواجد  توافرهدا لددا المعلدم عندد ادار  الفصدل
143) 

( ان ادار  الفصددل هدد  احددد الكفايددات العامددة التدد  يهدد  ان يمتلكمددا 2002ويدد كر "محمددد الح لددة")
ر  علد  تنظديم مقددالالمعلم الك ء فدالمعلم الد ا يمتلدك ممدارات ادار  الصد  هدو المعلدم الد ا لديدع 

ارسدددة مضدددبط دافبيدددة الطددد   للميشدددتمل علددد  فصدددلع وان مصدددطلح ادار  الصددد  هدددو مصدددطلح 
تحد ددد الواضددح كمددا تت ددمن ادار  الصدد  ال جمددود المعلددم لخلددق مندداخ م  ددم للددتعلم  وتوجيددع وادار 

ع علم الددد  انمددداط سدددلوكي، وتعدددد ل وتوجيدددع سدددلوك المدددت، وتنظددديم ب ئدددة للدددتعلمجدوار المعلدددم والمدددتعلم
، وايهدداد جددو اجتمدداع  انفعددال  ج ددد بدد ن المتعلمدد ن وبع ددمم الددبعض وبدد ن المعلددم مر ددو  ف مددا
، وتنبددع اهميددة ممددارات ادار  الفصددل فدد  اثندداء التدددريس مددن الع قددات اجنسددانية اله ددد جنشدداء جددوا 

لك انمددا تسدداعد المعلددم فدد  تعزيددز انمدداط التفاعددل والتواصددل اجيهدداب  بدد ن المتعلمدد ن والمعلددم وكدد 
 (257 -253: 22).السيطر  عل  المتعلم ن  وب ئة التعلم اثناء التدريس
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( تددرا الباحلددة هنددا ان اسددتخدام الددتعلم المدددمج كددان لددع اثددرا ايهابيددا فدد  19وبددالرجو  الدد  جدددول )
 .لدا الطالبات ف  ه ا الدراسة الفصلتحس ن ممارات ادار  

ان تحق ددق التدددريس الفعددال فدد  التعلدديم ( علدد  2016" )""Dam, Runharr" دام ورانددار ويدد كر
الكفايدات والممدارات التدريسدية وقدرتدع علد  توظيد  هد ا الكفايدات والتعلم  تطل  تمكن المعلم مدن 

فددد  العمليدددة التعليميدددة لتحق دددق اجهددددا  بتف دددل صدددورا ممكندددة، فكفايدددات تخطددديط الددددرو وتنف ددد  
التعليميدددة هدد  مددن الكفايددات ال  مدددة  الدددرو وادار  الفصددل وكفايددات اجتصدددال الفعددال فدد  العمليددة

 (61: 33)لمعلم القرن الحادا والعشرون.
الدتعلم المددمج  تم دز وترا الباحلة ان التعلم المدمج كان لع اثرا ايهابيدا فد  هد ا الدراسدة ح دث ان 

بانع يعمل عل   فض نفقات التعلم و ياد  التفاعل واجتصال ب ن الطال  والمعلم وبد ن المتعلمد ن 
  مدن وسدا ط تكنولوجيدا يم واجسدتفادلد، وك لك تفريدد التعالمتعلم ن والمحتوا   مم البعض وب نوبع

التعلدديم والتحددول مددن الددتعلم الهمدداع  الدد  الددتعلم المتمركددز حددول الطالدد ، واثددراء  بددرات المددتعلم، 
 (53)والمرونة ف  تنف   البرنامج لتحس ن عمليات التعلم.

اندددع توجدددد فدددروق دالدددة احصدددا يا بددد ن  (21(، )20) دول،  ت دددح مدددن جدددفددد  ضدددوء نتدددا ج البحدددثو 
لصدالح القيداو البعددا فد  مسدتوا األداء التدريسد   التهريبيدةللمهموعدة  القياس ن القبلد  والبعددا

، المحددور )ممددارات تنف دد  التدددريس(، المحددور اللددان  للتدددريس( )ممددارات التخطدديط بددالمحور اجول 
شددببة  –الفرقددة الرابعددة  لطالبددات ر  الفصددل()ممددارات ادابددع ، المحددور الرا)ممددارات التقددويم(اللالددث 
تق دديم مسددتوا اجداء ممددا  دددل علدد  تحسددن مسددتوا الطالبددات فدد  جميددع محدداور اسددتمار   التعلدديم،

نسد  التحسدن  تراوحدت ح دثدريس التربيدة الرياضدية التطبيقد ، طدرق تدالتدريس  للطالبدات بمقدرر 
 .التهريبيةبلية والبعدية للمهموعة ب ن القياسات الق (%65.79،%52.93ماب ن)

بددد ن )علددد  التدددوال ( ( كدددل مدددن دجلدددة الفدددروق ونسددد  التحسدددن 2(،)1رسدددم توضددديح )ويوضدددح ال
شددببة  –القياسددات القبليددة والبعديددة للمهموعددة التهريبيددة فدد  اسددتمار  تق دديم طالبددات الفرقددة الرابعددة 

اء التدريسدد  بمقددرر طددرق تدددريس واجدق ددد البحددث الممددارات التدريسددية جميددع التعلدديم فدد  مسددتوا 
 التطبيق . –التربية الرياضية 

 جدد فددروق تو اندع  للبحدث والد ا  دن  علد  الفدرض اجول ت مدنتحققد تكدون الباحلدة قدد وممدا سدبق
فددد  لصدددالح القيددداو البعددددا التهريبيدددة  ةمهموعدددللالبعديدددة القبليدددة و  القياسدددات  بددد ندالدددة إحصدددا يًا 

شددددببة التعلدددديم بمقددددرر طددددرق تدددددريس التربيددددة  –لفرقددددة الرابعددددة طالبددددات ااجداء التدريسدددد  لمسددددتوا 
 التطبيق . -الرياضية 

المهموعدددة التهريبيدددة فددد  مسدددتوا التحصددد ل المعرقددد  لمقدددرر طدددرق تددددريس  نتدددا جثانيدددا / مناقشدددة 
 : التربية الرياضية
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ة د فددروق دالددة إحصددا يا بدد ن القياسدد ن القبلدد  والبعددد  للمهموعددوجددت انددع (22 ت ددح مددن جدددول )
اج تبددددار المعرفدددد  لمقددددرر طددددرق تدددددريس  التربيددددة  اسددددئلةالبعددددد  فدددد  القيدددداو التهريبيددددة  لصددددالح 

 لفرقة الرابعة.لطالبات االرياضية النظرا 
(  بدددد ن %62.44،%59.38نسدددد  التحسددددن تراوحددددت مدددداب ن) ان (23)جدددددول  ت ددددح مددددن كمددددا 

اي دا  وان هنداك تحسدن  لمعرف ااج تبدار  اسدئلة فد  التهريبيدةالقياسات القبلية والبعديدة للمهموعدة 
هدددد ا التحسددددن الدددد  ان   ةوترجددددع الباحلدددد، البعدددددااج تبددددار  تبددددار لصددددالح  لالمهمددددو  الكلدددد  فدددد  

منصدددات الدددتعلم اجكترونددد  ووسدددا ط باسدددتخدام  هددد ا الدراسدددةام وتطب دددق الدددتعلم المددددمج فددد  اسدددتخد
وير الهوانددد  المعرايدددة ادا الددد  تطدددبهانددد  المحاضدددرات المباشدددر  فددد  الكليدددة  تكنولوجيدددا التعلددديم 

شددببة  –المرتبطددة بددالمحتوا النظددرا لمقددرر طددرق تدددريس التريددة الرياضددية لطالبددات الفرقددة الرابعددة 
 .التعليم

بددد ن  ونسددد  التحسدددن علددد  التدددوال  دجلدددة الفدددروق  (4، 3ويت دددح اي دددا مدددن الرسدددم التوضددديح  )
 .عرف  والدرجع الكليع لعر الماج تباف  اسئلة   التهريبية ةللمهموع القبلية والبعديةالقياسات 

والتدد   (14)(2011" عبدد هللا بدن اسدحق"  )نتدا ج دراسددات كدل مدن مدع  هد ا الدراسدة نتدا جتفدق وت
الدد  تفددوق المهموعددة التهريبددة مقارنددة بالمهموعددة ال ددابطة فدد  مسددتوا التحصدد ل  نتا همددا تشدد ر

والتد   (25)(2014" )ر" مصدطف  موسد  عمد" ، ودراسدةطلبة ف  جامعة ام القرا الالدراس  لدا 
ال  ان اسدتخدام التعلديم المددمج باسدتخدام الدتعلم اجلكتروند  والتعلديم وجمدا لوجدع  اد  تش ر نتا هما

مقرر طرق تددريس التربيدة الرياضدية الدرجات ف   اعل  تحق قمن دافبية الط   ومشاركتمم ف  
ا الددد  تفدددوق المهموعدددة والتددد  تشددد ر نتا همددد (4)(2017احمدددد شدددوق  محمدددد )" ، ودراسدددةبطدددرابلس

التهريبية الت  استخدمت التعليم المدمج ف  مستوا التحص ل لمقدرر المدوك  لطد   كليدة التربيدة 
( والتد  تشد ر نتا همدا الد  7)(2017)"  جدوهر  درويد  ابوعطيدةودراسدة "، هامعة بنمابالرياضية 

بالمهموعددة ال ددابطة فدد   المدددمج معمددا مقارنددةتفددوق المهموعددة التهريبددة التدد  تددم اسددتخدام الددتعلم 
، ودراسدة " مستوا التحص ل اجكداديم  بمقدرر ) تصدميم التعلديم( لددا طالبدات كليدة اجم در  عاليدة

اجثددددر اجيهدددداب  للبرنددددامج المقتددددرا والتدددد  تشدددد ر نتا همددددا الدددد  ( 5()2021ام نددددة جمددددال السدددد د " )
"محمددود ، ودراسددة لمبددار  التحصدد ل المعرفدد  برياضددة اباسددتخدام التعلدديم المهدد ن بالنسددبة لمسددتوا 

عل  ان الدتعلم التشدارك  عبدر منصدة نتا هما (والت  تؤكد 23)(2021طلعت،  ين  عبد الهل ل")
Microsoft Teams) ) سددداهم فددد  تنميدددة مسدددتوا التحصددد ل المعرفددد  والممدددارات التدريسدددية قدددد

بهامعدة دميداط  ة بكليدة التربيدة الرياضديةواتهاهات الط   ف  مقرر طرق تدريس التربية الرياضي
 . 2030ف  ضوء ررية مصر 
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الدتعلم المددمج يشد ر الد  اهميدة الكتدا  والمعلدم معدا فدالمزج هندا يكدون بد ن ومن الهد ر بال كر ان 
تشد ر العد دد مدن الدراسدات الد  ان ا ل العملية التعليمية التعلميدة فالعناصر التربوية وما يخدمما د

بع ددمم الددبعض وكدد لك تفاعددل الطدد   مددع المعلمدد ن  المدددمج  زيددد مددن تفاعددل الطدد   مددعالددتعلم 
 (30: 26)والمحتوا التعليم .

 جدد فدروق تو اندع  للبحدث والد ا  دن  علد  اللدان الفدرض  ت مدنتحققد تكون الباحلدة قدد ومما سبق
ف  مسدتوا لصالح القياو البعدا التهريبية  ةمهموعللالبعدية و  القبلية دالة إحصا يًا ف  القياسات

 شببة التعليم بمقرر طرق تدريس التربية الرياضية. –رف  لطالبات الفرقة الرابعة التحص ل المع
 وبم ا تكون الباحلة قد تحققت من فروض الدراسة .

 االستنتاجات والتوصيات:
 أوال: االستنتاجات:

 تنف   ه ا البحث ايع تش ر النتا ج إل  ما ل  ف  حدود ع نة البحث و صا صما والمهال ال ا تم 
اسددددتخدام الددددتعلم المدددددمج فدددد  هدددد ا الدراسددددة ادا الدددد  تحسددددن مسددددتوا اجداء التدريسدددد  بممددددارات 

ادار  الفصل( بمقرر طرق تدريس التربية الرياضدية  -التقويم –تنف   التدريس  -)التخطيط للتدريس
 .ية للبنات بهامعة حلوانلية التربية الرياضبك -شببة التعليم –لطالبات الفرقة الرابعة 

خدام الددتعلم المدددمج ادا الدد  تطددوير وتحسددن مسددتوا التحصدد ل المعرفدد  بمقددرر طددرق تدددريس اسددت
بكليددة التربيددة الرياضددية للبنددات بهامعددة  -شددببة التعلدديم –التربيددة الرياضددية لطالبددات الفرقددة الرابعددة 

 حلوان.
 : ثانيا التوصيـــــات

 ف  ضوء نتا ج البحث توص  الباحلة بما  ل  :
واجسددددتغ ل اجملددددل  ليكددددون الزاميددددا بالمؤسسددددات التعليميددددةلددددتعلم المدددددمج ا رامجبددددتعمدددديم اسددددتخدام 

 .والت  اصبحت سمة من سمات العصر والمستقبل التعليم للمنصات التعليمية وسا ط تكنولوجيا
 .توف ر شبكات ل نترنت بهميع الهامعات لتسم ل عمليات التعلم اجلكترون 

س علد  ممدارات الدتعلم عدن بعدد واسدتخدام مختلد  المنصدات ع اء ه ئدة التددريالمستمرج تدري ال
 التعليمية.

 تدري  الط   عل  كيفية التعلم عن بعد واستخدام مختل  المنصات التعليمية.
تعميم برامج الدتعلم المددمج بمقدررات كليدة التربيدة الرياضدية للبندات بهامعدة حلدوان لمواجمدة الزيداد  

 .اد المتعلم نف  اعد
 كليددات مقددررات وتخصصدداتمختلدد  مشددابمة للتعددر  علدد  تدداث ر الددتعلم المدددمج ب اجددراء دراسددات

 .التربية الرياضية
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 .اجراء دراسات للتعر  عل  معوقات تطب ق التعلم المدمج ف  المؤسسات الهامبية
 .المتعلم ن نحو التعلماجراء دراسات للتعر  عل  تاث ر التعلم المدمج نحو  ياد  دافبية 

 .تعر  عل  تاث ر التعلم المدمج نحو الهوان  اججتماعية ب ن  المتعلم ن اجراء دراسات لل
 اجراء دراسات للتعر  عل  متطلبات ب ئات التعلم اجفتراض  والفصول اجفتراضية.

 اجراء دراسات لتحد د ممارات المعلم الفعال ف  التعلم المدمج.
 لتطب ق التعلم المدمج. ممارات والقدرات ال  مة للمتعلمدراسات لتحد د الاجراء 

 المراجع
 اوال :المراجع العربية

: فلسفة التربية وتدري  المعلم ن الطد   ونظدم تعلديممم، (2020ابراهيم عباو الزه را ) .1
 .مكتبة  هران الشرق ، القاهر 

: اثدددددر الدددددتعلم المددددددمج باسدددددتخدام اسدددددلو  التددددددري   (2013)ابدددددو الط ددددد  محمدددددد حسدددددن  .2
سددل والعشددوا   علدد  مسددتوا اجداء الممددارا والتحصدد ل المعرفدد  فدد  السددباحة لدددا المتسل

ط   كلية التربية الرياضدية، مهلدة اتحداد الهامعدات العربيدة للبحدو  فد  التعلديم العدال ، 
 ، اجردن4، العدد 33المهلد 

 .معلم التربية الرياضية، مكتبة شهر  الدر، المنصور  : (2001عز الد ن ) النهاابو  .3
:  أثددر اسددتخدام كددل مددن التعلدديم اجلكتروندد  والتعلدديم المدددمج (2017احمددد شددوق  محمددد ) .4

علدد  مسددتوا التحصدد ل لمقررالمددوك  لطدد   كليددة التربيددة الرياضددية جامعددة بنمددا، مهلددة 
كليددة التربيددة الياضددية ، جامعددة بنمددا ،  64 – 38   3تطبيقددات علددوم الرياضددة، العدددد 

 مصر.
 Microsoft: فاعليدددة الدددتعلم المهددد ن باسدددتخدام برندددامج  (2021ام ندددة جمدددال السددد د ) .5

Teams) ،  لتحسددد ن مسدددتوا التحصددد ل المعرفددد  واجداء المهدددوم  فددد  رياضدددة المبدددار )
تربيدددة الرياضدددية ، كليدددة ال65، العددددد 65المهلدددة العلميدددة لعلدددوم وفندددون الرياضدددة ، المهلدددد 

 للبنات بالقاهر .
يهيات تدددريس التربيددة الرياضددية بدد ن النمطيددة :اسددترات(2017ب ندد  سدد مة، ن للدد  رمددزا) .6

 والمعاصر .
: اثدددددر الدددددتعلم المددددددمج فددددد  التحصددددد ل اجكددددداديم  (2017جدددددوهر  درويددددد  ابدددددو عطيدددددة ) .7

مهلدة العلدوم  واجتهاهات نحدو تصدميم التعلديم لددا طالبدات كليدة اجم در  عاليدة الهامبيدة،
 التربوية، العدد الرابع.

المهلددة  -مهدد ن التطددور الطبيعدد  للددتعلم اجكتروندد : الددتعلم ال(2006حسددن علدد  سدد مة ) .8
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 جامعة جنو  الوادا. –كلية التربية -22العدد  –التربوية 
:التعلم المدمج والمناهج المدرسية،عالم الكت  الحد لة للنشر (2016  ر سليمان شواه ن) .9

 والتو يع.
لمتاحدة المقررات التعليميدة ا –: المنصات التعليمية ( 2020رضوان عبد النبيم ) .10

 2عبر اجنترنت، دار العلوم للنشر والتو يع، ط
: طددرق تدددريس التربيددة الرياضددية، دار الفكددر (2007 يندد  عمددر،  دداد  جدد ل ) .11

 ب  .العر 
:مد ل للتعليم عدن بعدد، مدؤتمر قسدم المنداهج وطدرق (2017سامية محمد  انم ) .12

 ان، القاهر  .تدريس التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة حلو 
تدريس التربية الرياضية  (:2015سامية محمد  انم، جل لة مصطف  السويرك  ) .13

 بل، مركز المد نة ل ع م والنشر.القواعد والنظر نحو المستق –اجصول  –
: اثر استخدام استراتيهية التعلم المدمج عل   (2011عبد هللا بن اسحق عطار ) .14

ف  جامعة ام القرا، مهلة جمبية الهامعات العربيدة  التحص ل لدا طلبة الكلية الهامبية
 453: 427  58مهلد 

:طدرق تددريس التربيدة البدنيدة (2006عصام الد ن متول ، بدوا عبدالعال بدوا ) .15
 ب ن النظرية والتطب ق، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر .

   .:كفايات األداء التدريس ، دار الفكر العرب ، القاهر (2005عل  راشد ) .16
: القيددداو واج تبدددار فددد  التربيدددة الرياضدددية، مركدددز  (2001ل لددد  السددد د فرحدددات ) .17

 الكتا  للنشر، القاهر .
: التدددددريس مبددددادرا ومماراتددددع، مكتبددددة شددددبا   (2006ع ل صددددبرا )مدددداهر إسددددما .18

 .2، ط2000
( : إسددددتراتيهيات التعلدددديم وأسددددال   الددددتعلم، مكتبددددة 2004) مهدددددا عزيددددز إبددددراهيم .19

 األنهلو .
: تكنولوجيددددا اعددددداد معلددددم (2001  لددددول، مصددددطف  السددددايح محمددددد) سددددعدمحمددددد  .20

 .القاهر التربية الرياضية ، مركز الكتا  للنشر، 
: آفددداق تربويدددة متهددددد ، التعلددديم اإللكترونددد  عبدددر (2005محمدددد المدددادا ) محمدددد .21

 شبكة اإلنترنت، الدار المصرية اللبنانية.
دار المسددد ر   -4ط –: ممدددارات التدددريس الصددف  (2002محمددود الح لددة ) محمددد .22

 عمان -للنشر والتو يع
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: فاعليددة اسددتخدام الددتعلم (2021محمددود محمددد طلعددت،  يندد  عبددد الهل ددل علدد  ) .23
( علددد  التحصددد ل المعرفددد  والممدددارات (Microsoft Teamsالتشدددارك  عبدددر منصدددة 

التدريسددية واتهاهددات الطدد   فدد  مقددرر طددرق تدددريس التربيددة الرياضددية فدد  ضددوء رريددة 
، كليدة التربيدة 66، العددد 66لمهلة العلمية لعلوم وفنون الرياضدة، المهلدد، ا2030مصر 

 ت بالقاهر .الرياضية للبنا
: اتهاهدات حد لدة فد  تددريس التربيدة الرياضدية, (2001مصطف  السايح محمد ) .24

 مكتبة اإلشعا  الفنية
تددتث ر اسددتخدام التعلدديم المدددمج فدد  مقددرر طدددرق (:2014مصددطف  موسدد  عمددر) .25

ة الرياضدددية علددد  التحصددد ل المعرفددد  واتهاهدددات طددد   كليدددة علدددوم التربيدددة تددددريس التربيددد
ضدددة بهامعددة طدددرابلس، رسدددالة دكتدددوراا ،كليددة التربيدددة الرياضدددية بنددد ن ، البدنيددة وعلدددوم الريا
 جامعة اجسكندرية.

: الددتعلم المدددمج )المتمدداذج( (2011مف ددد احمددد ابددو موسدد ، سددم ر عبددد السدد م ) .26
 عليم اجلكترون ،اجكاديم ون للنشر والتو يع، عمان، اجردن.ب ن التعليم التقل دا والت

: منداهج التربيدة الرياضدية,  (1999د سدعد   لدول )مكارم حلم  أبو هرجع, محمد .27
 مركز الكتا  للنشر، القاهر  .

: موسوعة التدري   (2000هرجع, محمد سعد   لول وآ رون ) أبومكارم حلم   .28
 لكتا  للنشر.الم دان  للتربية الرياضية, مركز ا

التربيددة : طددرق التدددريس فدد  (2002نددوال ابددراهيم شددلتوت، م رفددت علدد   فاجددة ) .29
 الرياضية، الهزء اللان ، مكتبة ومطبعة اجشعا  الفنية.

: دل ددل اسددتراتيهيات التعلدديم والددتعلم، (2020هندداء عبددد العظدديم متددول  وا ددرون ) .30
 كلية اجدا ، قسم علم النفس.

تكنولوجيددا التعلدديم والددتعلم فدد  التربيددة الرياضددية،  :(2001مصددطف  سددالم ) وايقددة .31
 سكندرية .إلار ، االهزء األول، منشت  المع

 ثانيا : المراجع االجنبية
32- Balarabi, Yushan )2006(: The Effect of Blended E- Learning 

on Mathematics and Computer Attitudes in Pre -Calculus Algebra , 

Department of Mathematics – Scince, King Fahd University of 

Petroleum& Minerals Dhahran, Saudi Arabia 

33- Dam, K,V., Schipper, M & Runharr,P (2016):Developing a 

Competency-Based Framework for Teachers Enterpreeneurial 

Behavior – Teaching and Teacher Education 

34- Gren , Lind ., Clay H ., et al ., (1991) ; An Introduction To 
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Behaviral Since ,6 th ed , John Wuley Sons ,Inc , NYP. 

35- Kumar K.L., (2007): Educational Technology, Apractical 

Text Book for Students, Teacher, Proffessionals and Trainers, 2nd 

ed, new age International Publishers 

36- Mabuan,R and Ebron, G.,(2017): Blended Learning 

Approach to Teaching Writing Using E-mail in The ESL, The 

Asian Journal Professional Teaching , n100,p80-103 

37- Michael Brucker ., (2015): Educational Technology, 

Naresuan University, Phistamulok , Thailand 

38- Mohnsen, Bonnies., (1997) : Teaching Middle School 

Physical Education, Human Kinetics, U.S.A. 

39- Physical Best Program., (1999); Physical Best 

ActivityGguide, Elmentary Level,  Human Kineties, U.S.A 

40- (Robert N. L:ussier., David, Kimball., (2004) : Sport 

Management, Thomson, Southwestern 

41- Royce Kimmons., (2020) :Ed Tech Landscape , Brigham 

Young Univirsity 

42- Robert N. L:ussier., David, Kimball., (2004) : Sport 
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43- Siedntop,D.,(1983): Developing Teaching Skills In Physical 

Education , Mayfield Publishing Co 2nd ed. 

44- Singh, Harvey.,(2003):Building Effective Blended Learning 

Programs, Educational Technology 

45- Warrier,B,S(2006): Bringing about a Blended of E-Learning 
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 الملخص
 -الفرقة الرابعة  طالباتل االداء التدريسى والتحصيل المعرفى التعلم المدمج على مستوى تاثير 

 مقرر طرق تدريس التربية الرياضيةشعبة التعليم ب
 ء عادل يس صالحشيما /أ.م.د

اجداء التدريسد   علد  مسدتوا المددمج التعر  عل  تتث ر استخدام الدتعلم  كانت تمد  الدراسة ال 
، شدببة التعلديم بمقدرر طدرق تددريس التربيدة الرياضدية –طالبات الفرقة الرابعة والتحص ل المعرف  ل

بطريقدددة القيددداو يدددة تهريب مهموعدددة واحدددد التهريبددد  بتصدددميم  شدددبع اسدددتخدمت الباحلدددة المدددنمجوقدددد 
 –ات الفرقددة الرابعددة تددم ا تيددار ع نددة البحددث بالطريقددة العمديددة مددن طالبددالقبلدد  البعدددا لمددا، وقددد 

طالبة وقدد مللدت الع ندة مهتمدع  (90)وكان عددهم  (2020/2021للعام الهامع  )شببة التعليم 
بتطب ق التعلم المدمج  بالتدريستم تطب ق تهربة البحث ح ث قامت الباحلة ثم ، البحث تمل   كليا

نفددس موعددد بشددكل متددزامن وفدد   Microsoft Teams   منصددةوذلددك مددن  دد ل اسددتخدام 
وذلدددك فددد    دددر توق دددت   Whatsappالمحاضدددرات، كمدددا اسدددتخدمت الباحلدددة أي دددا تطب دددق ال

المحاضددرات الفعلدد  وذلددك جرسددال المممددات والف ددد وهات التعليميددة والددروابط اجنترنددت والعدددروض 
الخاصدة بدالمحتوا النظرا،كمدا اندع تدم اي دا التددريس بشدكل مباشدر    Presentationة التقديميد
، اما المحتوا التطبيقد  للمقدرر فقدد تدم تدريسدع بشدكل مباشدر فد  م عد  الكليدة وقدد كاندت بالكلية

وذلدك فد    Zoom،  و ووم Whatsappالباحلة تتواصدل مدع الطالبدات اي دا مدن  د ل تطبيقد 
رات الفعليدة، جرسددال الف ددد وهات والصدور المتعلقددة بدداجداء التدريسد  ، ثددم تددم   در مواع ددد المحاضدد

اسدات البعديدة للدراسدة مدن  د ل قيداو مسدتوا اجداء التدريسد  باسدتمار  تق ديم) تصدميم اجراء القي
الباحلة( واي ا تم قياو مستوا التحصد ل المعرفد  للطالبدات بدالمقرر وقدد اشدارت النتدا ج الد  ان 

لتعلم المددمج ادا الد  تحسدن مسدتوا اجداء التدريسد  والتحصد ل المعرفد  بمقدرر طدرق استخدام ا
بكليددة التربيددة الرياضددية للبنددات  -شددببة التعلدديم –لتربيددة الرياضددية لطالبددات الفرقددة الرابعددة تدددريس ا

 بهامعة حلوان.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل                       
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 2021سبتمبر  (3الجزء ) (93)العدد       لوم الرياضةالمجلة العلمية للتربية البدنية وع     
 

485 

Abstract 

The Effect of Blended Learning on The Level of Teaching 

Performance and Cognitive Achievement to the Fourth Year 

Students-Teaching Division in the Course of Teaching Methods of  

Physical Education 

Dr. Shaimaa Adel Yaseen Saleh 

The study aimed to identify the impact of the use of blended learning on 

the level of teaching performance and cognitive achievement of fourth 

year students - Teaching Division in the Physical Education Teaching 

Methods course. The intentional female students of the fourth year - 

teaching Division for the academic year (2020/2021) were (90) students, 

then the research experiment was applied, where the researcher taught by 

applying blended learning through the use of the Microsoft Teams 

platform simultaneously At the same time as the lectures, the researcher 

also used the Whatsapp application, other than the actual timing of the 

lectures, in order to send assignments, educational videos, internet links, 

and presentations of theoretical content, and the teaching was also 

conducted directly in the college. As for the practical content of the 

course, it was taught directly in The college, and the researcher was 

communicating with the students also through the WhatsApp and Zoom 

applications, in a different way, to send videos and pictures related to the 

teaching performance, then the dimensional measurements of the study 

were carried out by measuring the level of teaching performance using an 

evaluation form (designed by the researcher), and the level of cognitive 

achievement of the students was also measured in the course. The results 

indicated that the use of blended learning led to an improvement in the 

level of performance Teaching and cognitive achievement in the Physical 

Education Teaching Methods course for fourth year students - Teaching 

Division - Faculty of Physical Education for Girls, Helwan University. 
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