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 د / مصطفى محمد مصطفى 
 

يهدف هذا البحث إلى التعرف علي تأثير استخدام التعلم المعكوس  علوي تووتسد ء ا   
ءسووتخدم الب فوووث المووئهل جووبي الت ر بوووي ، و سووئا 12الضوور ا الووو فيا لوووي التووئي للمبتوود ي  تحووو  

ق م الب فث ب ختي ر عيئا البحث االس سيا ب لطر يا العشسا يا تو  تبتود ي ر   وا التوئي يئو  د ،و 
تيووومي  الووي ت مووسعتي  ت مسعووا ت ر بيووا وعوود ه   ئ( تبتوود 40جز وورا الووسر  فيووث يلوو) عوود هم  

تسجوود لوورول  الوووا ئتوو  ل ا ووي ، واظهوورا ال( تبتوود  20( تبتوود  وت مسعووا  وو بطا وعوود ه    20 
إفص  ي  يي  اليي سي  البعديي  لكال ت  الم مسعوا الضو بطا والت ر بيوا لوي تووتسد ء ا  الضور ا 

ءسلسب التعلم  سئا قيد البحث لص لح الم مسعا الت ر بيا. 12الو فيا لي التئي للمبتد ي  تح  
حديثوووا لوووي تعلووويم ء ا  الضووور ا المعكوووس  تووو  ءلضوووا ءسووو ليت الوووتعلم والتوووي تووووتخدم التكئسلسجيووو  ال

 سئا   قيد البحث(. 12الو فيا لي التئي للمبتد ي  تح  
 

 الكلمات المفتاحية:
"  الووشو كونغ فو -األداء   -االتزان "   
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The effect of using flipped learning on the level of smash 

performance in tennis for beginners under 12 years old . 
 

Assistant Professor Dr. Mostafa Mohamed Mostafa 
 

 

This research aims to identify the effect of using flipped 

learning on the level of smash performance in tennis for 

beginners under 12 years old. They were divided into two 

groups, an experimental group of (20) novices and a control 

group of (20) novices, and the results showed that there were 

statistically significant differences between the two dimensional 

measurements of both the control and experimental group in the 

level of performance of the tennis smash for beginners under 12 

years of age in favor of the experimental group. The flipped 

learning method is one of the best learning methods that uses 

modern technology to teach tennis smash performance for 

beginners under 12 years old (under research). 
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   مقدمة ومشكلة البحث:
إلوووى إفوووداا تجيوووراا جسهر وووا لوووي جوووتى إن التيووودم العلموووي لوووي عصووور   الحووو لي قووود ء   

و  لت لي جهد  يي  الح سب ا والعيا البشرد،  الدتلإن العصر الح لي هس عصر  ت  الا الحي ا و 
الئظوو م التر ووسد فرتوو ا توودعس إلووى تطووس ر التعلوويم توو  فيووث ءهدالووي وتئ ه ووي ووسوو  لي و لوو  فتووى 

ووس   تيئيو ا تتطوسرا، و تي ووا تساكبوا التطوسر واليودرا علوى المعيشووا لوي عصور ت بتودئيووتطي  الم
للتطسر الور   لي ت  ل الكمبيستر والسس  ط المتعد ا رء  التر س سن  رورا إ خ لهم  إلى العمليا 
التر س ووا والتعليميووا تأفوود الموووت داا التر س ووا الداعيووا إلووى تحووديث التوودر ي وااليتعوو   عوو  الطوورل 

 واالس ليت التيليديا لي التعليم.
ءن التعلم المعكس  ءفد الحلسل التيئيوا الحديثوا  مCynthia J.Brame (2013)و رد 

لعالج  عف التعلم التيليدد وتئميا توتسد ته راا التفكير عئد المبتد ي ، و شما تودر ي الوتعلم 
المعكووس  اسووتخدام التيئيووا لالسووتف  ا تئهوو  لووي العمليووا التعليميووا، بحيووث يمكوو  للمعلووم قضوو   تز وود 

تحو ور والمئ قشوا تو  المتعلموي  لوي الفصوا يودال تو  إليو   المح  وراا، ت  السق  لي التف عا وال
فيووث ييووسم المتعلمووي  بمشوو هدا الصووسر والفيووديسه ا قصوويرا للمح  ووراا لووي المئووزل و بيووي السقوو  
األكبووور لمئ قشوووا المحتوووسد لوووي الفصوووا تحووو  إجوووراف المعلوووم، ووليووو  لتصوووئيف يلوووسم المعووودل لووو ن 

كوووس  المووووتسد األ  وووي تووو  الم ووو ل المعرلوووي  الحصوووسل علوووي المبتووود ي  يحييوووسن لوووي الوووتعلم المع
المعرلووا واسووتيع يه ( لووي المئووزل، والترتيووز علووي الموووتسد األعلووي توو  الم وو ل المعرلووي  التطبيوو ، 

 ( 53: 9التحليا،الترتيت،التيييم( لي وق  الفصا. 
علوي قلوت العمليوا  ا الوتعلم المعكوس تيوسم لكور  ء وي( 2017)هيثمم عثا ح حسثن    و س ح

المفوو هيم ال ديوودا  اخووا الفصووا الدراسووي ثووم يعووس ون إلووي  متعلمووي التعليميووا، لبوودال توو  ءن يتليووي ال
لووي  متعلمووي المئووزل أل ا  الساجبوو ا المئزليووا لووي التعلوويم التيليوودد تيلووت العمليووا هئوو  فيووث يتليووي ال

ا  المعلم تي ط  ليديس ب سوتخدام التعلم المعكس  المف هيم ال ديدا للدر  لي المئزل ت  خالل إعد 
 قوو   ، رووسر ورسووست ا تس وويحيا وتشوو رتتي لهووم لووي إفوودد 10-5يووراتل تووو عدا تدتووي توو يي  

تساقوووو  الس ووووت ءوجووووبك ا التسارووووا اكجتموووو عي، ءو تشوووو رتتهم ألفوووود تيوووو ط  الفيووووديس ءو السسوووو  ط 
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لم المبتود ي  ب سوتخدام المتعدا ءو األلع ب التعليميا ت  تصو  ر المعلستو ا اكلكترو يوا ،فيوث يوتع
هووذ  اكسوووتراتي يا تفووو هيم الووودر  ال ديووودا لوووي المئوووزل تووو  خوووالل التيئيووو ا الحديثوووا تثوووا الهساتوووف 
الذتيووا ءو األجهووزا الح سووس يا المحمسلووا، ليووتمك  المبتوود ي  توو  إعوو  ا تيطوو  الفيووديس عوودا تووراا، 

ت ووو وأل األجوووزا  التوووي توووم ليتمئكوووسا تووو  اسوووتيع ب المفووو هيم ال ديووودا تمووو  يمكوووئهم توووور   الميطووو  ل
اسووتيع يه ، لتووتم تراعوو ا الفوورول الفر يووا يووي  المبتوود ي  و ختفووي عئصوور الملووا و حووا تحلووي عئصوور 

 ( 52:  8التشس   واالستمت ع ب لتعلم.  
ءن التعلم المعكس  هس  ل  الئسع تو  الوتعلم  م(2015) عا ح أبو حميد الشرمان  و رد 

المعتوو  ا توو  خووالل التكئسلسجيوو  المتووسلرا والمئ سووبا إلووي  الووذد يووتم ليووي تحس ووا الحصووا ءوالمح  وورا
السروسل إليهو  خو رج الحصوا  متعلمي  رو  تو لا يتم و عه  علي اك تر  ، بحيث يوتطي  ال

الصفيا كلو ح الم  ل لليي م ب أل شطا المئسعا والتعلم الئشط واالستجالل األتثا لسق  التعلم لوي 
 ( 11:5م كثرا  عمليا التعليم والتعلم.    الجرلا الصفيا وتح  إجراف المعل

التئي ت  األلع ب الر   يا المهما فيث توو هم لوي إعودا  الفور  يود ي  وعيليو   ر   اتعد  
و فوي  واجتم عي  ت  خالل تطس ر قدرتي وإتك   تي للسرسل لأل ا  األلضا، و ظر لم  تيدتا هذ  

تعلويم المبتود ي  المهو راا لوي  المعلموي ساجههو  الر   ا ت  ل  دا ب ك  لا إلى الصعس  ا التوي ي
تعليميوا وتدر بيوا ليد ءجر   العديد ت  الدراس ا وتوم تو  خاللهو  إعودا  تئو هل   األس سيا المختلفا

المبتوود ي  لووي هووذ  الر   ووا و لوو  ب سووتخدام طوورل وءسوو ليت تعليميووا لئهووسب بموووتس  واتطس ر ووا ل
 فديثا تساكت التطسر التكئسلسجي الحديث.

ان ر   وا التوئي م( 2001)أمثين أنثوا الخثوليج ولمثاد الثدشن الشثافعي  رد تا تو   و 
 الضر ا الوو فيات  الر    ا التي تتطلت اتي ن المه راا االس سيا وت  اهم هذ  المه راا هي 

او اليووو  مي  علوووى تعليمهووو   مبتووود ي لوووم تليوووى االهميوووا تووو  قبوووا المتعلموووي  او البووو لرمم تووو  تس هووو  
مهوو را تو  اهووم الضوور  ا هووذ  الوتودر به  اال ان التطووسر الوذد فصووا علووى هوذ  الر   ووا اروبح  

اله ستيا التي تهدف الوى تووت الئيطوا يوا يمكو  لالعوت ان يفوسأل ب لمبو راا تو  خوالل اتيو ن هوذ  
 (53: 1 . المه را

ا تو  المهو راا األس سويا والتوي و حتسد التوئي تجيور  تو  األلعو ب التئ لوويا علوى ت مسعو
إفووود  المهووو راا  الضووور ا الوووو فيايعووود إتي  هووو  ءفووود عساتوووا  خوووسل المئ لووووا وتحييووو  الفوووسأل وتعووود 

:  2اله ستيووا التووي توو  خاللهوو  يوووتطي  الالعووت الحصووسل علووى  يطووا بطر يووا تب جوورا وسوور عا 
35).  
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يووا والتووي ءظهوورا وتوو  خووالل االطووالع علووي بعووس توو  الدراسوو ا الووو بيا والمراجوو  العلم
ءهميا التعلم المعكس  لي العمليا التعليميا وءثر تطبييي علي تختلف المرافوا العمر وا، وتو  هوذ  

ج (7)(2017ناديثة حسثن لولثود )   راسواج (4)(2018)  صفاء احمد لطفى   الدراس ا:  راسوا
درب تووئي للب فووث تموو عمليوواب ك وو لا للخبووراا ال جJohnson(11)(2012لونسثثون )  راسووا

 وعف تووتسد  ايضو الفظ وجس   يص لي تئسع ءسو ليت التودر ي و   السر  ب لمئصسرايئ    جز را  
وعووودم تسظيوووف األ واا التكئسلسجيوووا لوووي العمليوووا التعليميوووا  الضووور ا الوووو فيا لوووي تعلوووم  المبتووود ي 

يتبعوسن الطر يوا التيليديوا لوي التودر ي  الشوورح وء ا   المودر سن بشوكا تبيور، لمو ألال عود  تبيور تو  
 -الب فووث  -الل البحووث واالطووالع واسووتيرا  الدراسوو ا الووو بيا لووي فوودو  علووم  مووس ج(، وتوو  خوو

ر   وا التوئي بصوسرا ع توا و الضور ا الوو فيا بصوسرا وتيصي ءثر ءسولسب الوتعلم المعكوس  لوي  
خ رووا، ليوود وجوودا ءن هووذ  الدراسوو ا لووم تتطوورل إلووي اسووتخدام هووذا األسوولسب توو  قبووا لووي ت وو ل 

د لود  الب   ر   ا التئي فوث اكفوو   يسجوس  ف جوا لدراسوا ءثور هوذا األسولسب لوي عمليوا تم  ولود
واسوتخدام بعوس السسو  ا التكئسلسجيوا الحديثوا تو  خوالل   الضر ا الو فيا لوى ر   وا التوئيتعلم  

اسووتخدام الفيووديسه ا التعليميووا والصووسر والئصووسو الميوور ا وميرهوو  توو  التيئيوو ا الحديثووا و ت هوو  
الملعوووت  اخوووا  مبتووودئوال المووودرب   لتحووووي  االتصووو ل يوووي  تووو  اسووو ليت التووودر ي لوووي التعلووويم و لووو

 تووتسد  علي المعكس  التعلم استخدام تأثيرتم   عي الب فث إلي تح ولا التعرف علي   وخ رجا،
 . سئا 12 تح   للمبتد ي  التئي لي الو فيا الضر ا  ء ا 

  هدف البحث:
تأثير اسثتخدام الثتعلم المعكثوس علثي مسثتوي أداء الضثربة يهدف هذا البحث إلى التعرف علوي 
 سنة. 12الساحقة في التنس للمبتدئين تحت 

  فروض البحث :
تسجد لرول  الا إفص  ي  يي  اليي   اليبلي والبعدد لي توتسد ء ا  الضر ا الوو فيا لوي التوئي  -1

 اليي   البعدد للم مسعا الض بطا.سئا لص لح  12للمبتد ي  تح  
تسجد لرول  الا إفص  ي  يي  اليي   اليبلي والبعدد لي توتسد ء ا  الضر ا الوو فيا لوي التوئي  -2

 سئا لص لح اليي   البعدد للم مسعا الت ر بيا. 12للمبتد ي  تح  
 بيووا لووي تسجوود لوورول  الووا إفصوو  ي  يووي  اليي سووي  البعووديي  لكووال توو  الم مسعووا الضوو بطا والت ر  -3

قيوود البحووث لصوو لح الم مسعووا  سووئا 12ء ا  الضوور ا الووو فيا لووي التووئي للمبتوود ي  تحوو  توووتسد 
 الت ر بيا.

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%86%d9%87%d8%8c+%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%89.&criteria1=2.
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 مصطلحات البحث:
  Learning  Flippedالتعلم المعكوس:

التعليم المعكوس  بأ وي تيئيوي تعليميوا تتكوسن  Zhou ,G Jiang (2014لو لينج )يعرف     
جكا ء شطا تف عليا يي  الطلبا والمعلم وخ رج الفصوا علوي روسرا ت  جزءي   اخا الفصا علي  

 (264: 14ته م تعليميا .  
 الدااسات السابقة:

تأثير برنثامج تعليمثي باسثتخدام الثتعلم المعكثوس  بعئوسان   (2019)  سااة نشأت حسنى راسا   -1
يهودف  ،  المنصثواةفي تحسين مهااات التدايس للطالبات المعلمة كلية التربية الرياضية لامعة  

البحووث إلووى التعوورف علووى تووأثير ير وو تل ب سووتخدام الووتعلم المعكووس  علووى تهوو راا التوودر ي لط لبووا 
( 60ج تعوا المئصووسرا، تووم اختيوو ر عيئوا البحووث األس سوويا توو    -المعلموا تليووا التر يووا الر   وويا 

ر بيوووا واألخووور  ط لبوووا تووو  الفرقوووا الث لثوووا، ثوووم توووم تيوووويمه  عشوووسا ي  إلوووى ت موووسعتي  إفوووداهم  ت 
( ط لبا، استجرل البحث خمي ءس يي  و ل  يساقو  وفودتي  تعليميتوي  30  بطا قسام تا تئه   

( وفداا تعليميوا، توم 10(  قييا و ذل  يتضم  تطبي  البر  تل  90ءسبسعي  وألت  تئفيذ السفدا  
مسعووا الت ر بيووا، اسووتخدام وإعوودا  ير وو تل للمهوو راا التدر ووويا ب سووتخدام الووتعلم المعكووس  توو  الم 

والبر و تل األكوو  يمي التيليوودد تو  الم مسعووا الضوو بطا، وقود ءظهوورا الئتوو  ل ل عليوا ير وو تل الووتعلم 
تيووس م( للط لبووا المعلمووا  -تئفيووذ  –المعكووس  وتووأثير  اكي وو يي علووى المهوو راا التدر ووويا  تخطوويط 

 (3 .تي ر ا ب لطر يا التيليديا
فاعلية استراتيجية الصح المقلثو  علثى مسثتو  سان   بعئو (2017نادية حسن لولود )  راسا   -2

تعلم بعض مهااات المهااات الفنية في الجمبال لتلميذات الصح الخامس مثن التعلثيم األساسثي 
 ، وقد هدل  الدراسا الي التعرف علي : ل عليا اسوتراتي يا الصوف الميلوسب علوى  بدولة اإلمااات

ي ال مبوو أل لتلميووذاا الصووف الخوو تي توو  التعلوويم توووتس  تعلووم بعووس تهوو راا المهوو راا الفئيووا لوو
( تلميوذا ، واسوتخدت  الب فثوا الموئهل 66األس سي يدولا اكت راا، واجتمل  عيئا البحث علي   

الت ر بووي، واسووتئت   الب فثووا ان البر وو تل الميتوورح ب سووتخدام اسووتراتي يا التعلوويم المعكووس  سوو هم 
ا علي جه أل الحرت ا االر ويا  لوي ال مبو أل لتلميوذاا اي  يي د لي تئميا ته راا المه راا الحرتي

 (7 الصف الخ تي ت  التعليم األس سي يدولا اكت راا.
التعثثرف علثثي فعاليثثة اسثثتخدام الفصثثود التووي هوودل  إلووي  Johnson(2012لونسثثون ) راسوا  -3

الدااسثثثية المعكوسثثثة فثثثي مقابثثثر الفصثثثود الدااسثثثية التقليديثثثة علثثثى تنميثثثة اإلداا  المفثثثاهيميج 
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، والتحصير األكاديمي لدي عينة من  ال  المرحلثة المانويثة شداسثون مقثرا تطبيقثات الحاسث 
الدراسيا المعكسسوا والدراسوا  فيث تسرل  الدراسا إلى عدا  ت  ل ءهمه : لع ليا استخدام الفصسل

التتلييديا على تئميا اك راك المف هيمي، والتحصيا األك  يمي لي تدر ي تيرر تطبيي ا الح ست 
 (11 ب لمدار  الث  س ا.
 إلراءات البحث:
 منهج البحث : 

الت ر بوووي بطر يوووا اليي سووو ا اليبليوووا م البعديوووا للم موووسعتي   جوووبي ءسوووتخدم الب فوووث الموووئهل
 افدهم  ت ر بيا واألخر    بطا.

 مجتمع وعينة البحث:
 مجتمع البحث:

يئوو  د جز وورا الووسر  ، سووئا 12: 10تبتوود ي ر   ووا التووئي تووم اختيوو ر ت تموو  البحووث توو  
 .تبتد  60ب لمئصسرا وعد هم 

 عينة البحث:
تبتود ي ر   وا التوئي تو   العشوسا ياب لطر يوا  االس سويابحوث ق م الب فث ب ختي ر عيئوا ال

ت ر بيوووا  ت موووسعتي  ت مسعووواتيوووومي  الوووي  تبتووود ( 40فيوووث يلووو) عووود هم  يئووو  د جز ووورا الوووسر  
ءخوووورد ، تموووو  تووووم اختيوووو ر عيئووووا تبتوووود ( 20 وووو بطا وعوووود ه     وت مسعووووا تبتوووود ( 20وعووود ه   

 تسريف ت تم  وعيئا البحث .( يس ح 1، وجدول  تبتد ( 10استطالعيا و ل) عد هم  
 ( 1لدود )

 توصيح مجتمع وعينة البحث
 النسبة المئوية  العدد  العينة  م

 ساسية العينة اال 1
 % 40 20 تجريبية 

 % 40 20 ضابطة

 % 20 10 العينة االستطالعية   2

 % 100 50 االجمالي 3

( 40، وتشوما علووي  العووت ( 50( ءن عوود  إجمو لي عيئووا البحوث  1يتضوح توو  ال ودول  
( ط لوت 20(، و %40للم مسعا الت ر بيا يئوبا يلجو    العت ( 20تعيئا ءس سيا يساق     العت 

( ط لووووت للعيئووووا اكسووووتطالعيا يئوووووبا يلجوووو    10(،  %40للم مسعووووا الضوووو بطا يئوووووبا يلجوووو   
20%.) 
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 شروط اختياا عينة البحث:
 .( سئا 12: 10تبتد ي ر   ا التئي ت  س  كا ءلرا  العيئا ت   •
 ومير الملتزتسن لي تطبي  الدراسا. التدر ت المتجيبسن ع   المبتد ي استبع    •
 .جمي  ءلرا  العيئا يتسالر لديهم جه أل تليفسن تحمسل  تي تزو  ب  تر    •
يوو  ءهووداف ، والتووي يوووتخدته  الب فووث لتحيالئوو  دإتك  يووا تثبيوو  وتووسالر األجهووزا واأل واا  اخووا  •

 البحث.
 اعتدالية توليع عينة البحث:

 ( 2لدود )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعيااي والوسيط ومعامر االلتواء فى المتغيرات قيد البحث
 ( 40)ن=

 االختبارات المتغيرات م
وحدة  

 القياس 

المتوسط 

 الحسابي 
 الوسيط 

االنحراف 

 المعياري 
 االلتواء

 االساسية 1

 0.16 0.92 11.00 10.93 سنة السن

 0.02 1.23 37.00 36.86 سم الوزن 

 0.19 2.27 141.00 140.93 كجم الطول 

 البدنية 2

 0.29 0.17 4.20 4.25 متر كجم3رمي كرة طبية

 0.03 0.75 7.00 7.12 سم ثني الجذع

 0.41 0.15 5.34 5.37 ث م30العدو  

 0.99- 0.59 7.55 7.43 درجة التصويب باليد

 0.20- 1.95 35.50 35.43 ث الرشاقة والتوازن الديناميكي

 0.86 1.35 16.00 16.01 ث تمرير كرة سلة

 0.78 0.63 17.80 17.79 سم المرونة االيجابية للكتف

 1.07- 0.97 4.50 4.21 درجة مستوى اداء الضربة الساحقة المهارية 3

( ءن يي  ووو ا توووا تووو  المتجيوووراا البد يوووا والمه ر وووا جميعهووو  2يتضوووح تووو  ال ووودول   
تت   وووا تموو  يشووير إلووى ت وو  ي ت مسعووا الدراسووا لووي تلوو  اليي سوو ا، و تووراوح تع تووا االلتووسا  توو  

 .اعتداليا تسأل   عيئا البحث ( وهذا يعطى  اللا تب جرا على 3-،3يي   +
 تكافؤ عينة البحث :

بوو جرا  التكوو لن يووي  ءلوورا  عيئووا البحووث الت ر بيووا والضوو بطا قبووا تطبيوو   الب فووث قوو م  
 البر  تل لي المتجيراا التي قد تنثر على  ت  ل البحث تم  هس تس ح ت لت لي:

 
 ( 3لثدود )
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 تكافؤ عينه الدااسة في المتغيرات) البدنية والمهااية( 
 20= 2ج ن20=1ن

 االختبارات المتغيرات م

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
فرق  

 المتوسطين

قيمة 

المتوسط  "ت" 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 البدنية 1

 0.70 0.06 0.19 4.22 0.16 4.29 كجم3رمي كرة طبية

 0.10 0.04- 0.90 7.14 0.63 7.10 ثني الجذع

 0.67 0.06- 0.14 5.39 0.17 5.34 م30العدو  

 0.89 0.28- 0.53 7.57 0.65 7.29 التصويب باليد

 0.26 0.29 2.56 35.29 1.27 35.57 الرشاقة والتوازن الديناميكي

 1.65 1.12- 1.51 16.57 0.96 15.46 تمرير كرة سلة

 1.59 0.73- 0.61 18.16 0.43 17.43 المرونة االيجابية للكتف

 1.08 0.86 0.95 3.71 0.53 4.57 مستوى اداء الضربة الساحقة المهارية 2

 2.042=0.05*قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية  

( ا وووي ال تسجوووس  لووورول  اا  اللوووا إفصووو  يد  لوووي اليي سووو ا البعديوووا 3يتضوووح تووو  ال ووودول        
للم مسع ا الت ر بيا والض بطا لي المتجيراا البد يوا والمه ر وا قيود البحوث، فيوث إن قيموا   ا  

، تموو  يوودل علووي  كوو لن ت مووسعتي 0.05المحوووس ا ءقووا توو  قيمتهوو  ال دوليووا عئوود توووتس  تعئس ووا 
 .البحث 

 مجاالت البحث:
 :تتحدد مجاالت البحث الحالي فيما شلثى

 .  سئا 12تح   ر   ا التئي تبتد ييتمثا لي المجاد البشر :  
       جز را السر  المجاد المكاني: 

م 2021م8م20م فتوي 2021م6م18تم إجرا  هذا البحث خالل لي الفترا تو  المجاد الثزمثنى:   
 البيانات:وسائر وأدوات لمع .

 اواًل : االلهزة المستخدمة :
 ءجهزا تليفسن تحمسل تزو ا بخدتا اال تر  . -
 .تئيكراا  -
 تض رب تئي . -
 .التئيتلعت  -
 اقم ع. -
 اجرطا الريا. -
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 ثانيًا: األدوات المستخدمة:
 االختب راا البد يا. -
 االختب راا المه ر ا. -
 البر  تل الميترح. -

 ( 1اواًل: االختبااات البدنية: مرفق )
قووو م الب فوووث بووو الطالع علوووي المراجووو  العلميوووا والدراسووو ا واالبحووو ا الوووو بيا يهووودف تحديووود      

 ب لضووور ا الوووو فيا لوووىاختبووو راا  اا تعووو تالا علميوووا ع ليوووا لييووو   اليووودراا البد يوووا  الخ روووا 
 (4(، تم  ب ل دول  التئي

 ( 4لدود )
 لقياسات القداات البدنية اختبااات 

 (2: مرفق )التنسثانيًا: االختباا المهااية في 
 (12:  1  .الضر ا الو فيا لي التئي اختب ر  .1

 الدااسات االستطالعية
 الدااسة االستطالعية االولي:

 م.2021م6م22فتي م 2021م6م18وقد تم إجرا ه  لي الفترا ت  المسال  
 أهداف الدااسة:

 تسارف ا وجروط االختب راا.تراجعا  .1
 التأكد ت  تف  ا المو عدي  على استخدام األ واا واألجهزا وطر يا التو يا. .2
 تيئي  االختب راا البد يا والمه ر ا قيد البحث. .3

 نتائج الدااسة:

 وحدة القياس االختبارات  القدرات البدنية  م

 ث م30العدو    سرعة  1

 درجة  التصويب باليد     دقة 2

 ث والتوازن الديناميكي رشاقةال الرشاقه 3

 ث تمرير كرة سلة     توافق 4

 سم لكتفلالمرونة االيجابية   مرونة  5

 سم ثني الجذع المرونة 6

 متر  كجم3رمي كرة طبية القدرة 7
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 تم تراجعا تسارف ا وجروط هذ  االختب راا. .1
 واألجهزا وطر يا التو يا.تم التأكد ت  تف  ا المو عدي  على استخدام األ واا  .2
 تم تيئي  االختب راا قيد البحث ت لت لي: .3

 صدق االختبااات: اواًل:
قووو م الب فوووث بحوووو ب رووودل االختبووو را البد يوووا والمه ر وووا قيووود البحوووث تووووتخدت د رووودل 

توو   فووي ت تموو  البحووث وخوو رج  تبتوود ( 10وعوود هم  المبتوود ي  التموو ييز ب ختيوو ر ت مسعووا توو  
العبووي العيئووا االسووتطالعيا و مثلووسن العيئووا الجيوور تميووزا، تموو  تووم اختيوو ر الم مسعووا المميووزا توو  

 (:5، تم  يتضح ت  ال دول  (10سئا وعد هم   12لسر  تح  لر        جز را ا
 ( 5لدود )
 قيد البحث  والمهاايةصدق االختبااات البدنية

 ( 10= 2ن =1)ن

 م
المتغيرا

 ت

االختبارا

 ت

 المجموعة المميزة المجموعة الغير مميزة

فرق  

المتوسطي

 ن

قيمة 

المتوسط  "ت" 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوس

ط 

الحساب 

 ي

االنحرا

ف 

المعيار 

 ي

 البدنية 1

كرة  رمي 

كج3طبية

 م

4.25 0.18 4.86 0.14 -0.61 7.04* 

ثنييييييييييي 

 الجذع
6.96 0.76 4.71 0.81 2.24 5.35* 

العيييييييدو 

 م30
5.32 0.15 4.78 0.14 0.54 6.85* 

التصويب 

 باليد
7.57 0.37 10.29 0.76 -2.71 8.51* 

الرشييياقة 

والتوازن 

الييديناميك

 ي

34.71 1.38 42.71 1.38 -8.00 
10.84

* 

تمرييييييير 

 كرة سلة
15.31 0.94 11.86 1.35 3.46 5.56* 

المرونييية 

االيجابييية 

 للكتف

17.71 0.68 15.66 0.61 2.06 5.94* 

 المهارية 2

مسيييتوى 

اداء 

الضييييربة 

4.29 0.76 13.00 1.29 -8.71 
15.41

* 
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 الساحقة

  2.145= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية 
ا ي تسجد لرول  اا  اللا افص  يا  يي  الم مسعا المميزا والجير تميوزا  (5الجدود )يتضح ت   

فيووث ءن قيمووا  ا( المحوووس ا لووي جميوو  الم وو الا ءكبوور توو  قميووي  ا( ال دوليووا عئوود توووتس  
تعوود اختبوو راا روو  قا لييوو   الصووف ا التووي  ( تموو  ينتوود روودل االختبوو را، ءد ء هوو 0.05 اللووا  

 و ع  ت  ءجله .
 ثانيًا: ثبات االختبااات:

ق م الب فوث بحوو ب ثبو ا االختبو راا قيود البحوث قيود البحوث عو  طر و  تطبيو  االختبو ر 
توو  تراعو ا تسفيوود  فووي  التطبييووي ءيوو م يوي   ثوالا ايوو موإعو  ا تطبييووي لحووو ب الثبو ا بفوو رل ألتئووي 
 (:6ظروف اليي  ، تم  يتضح ت  ال دول  

 ( 6لدود )
 قيد البحث  والمهااية ثبات االختبااات البدنية

 10ن=

 االختبارات المتغيرات م

 اعادة التطبيق  التطبيق االول 

 قيمة "ر" 
مستوي 

المتوسط  الداللة

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 البدنية 1

 0.00 *0.91 0.20 4.21 0.17 4.25 م30العدو 

 0.00 *0.89 1.05 6.63 0.70 6.96 التصويب باليد

الرشااااااااااة والتااااااااوا   

 الديناميكي
5.32 0.14 5.26 0.21 0.93* 0.00 

 0.00 *0.90 1.17 8.20 0.35 7.57 تمرير كرة سلة

 0.00 *0.89 2.19 33.71 1.28 34.71 المرونة االيجابية للكتف

 0.00 *0.95 1.25 14.88 0.87 15.31 ثني الجذع

 0.00 *0.94 0.93 17.47 0.63 17.71 كجم3رمي كرة طبية

 0.00 *0.96 1.12 3.86 0.70 4.29 الضربة الساحقة المهارية 2

  0.514  =0.05قيمة "ا" الجدولية عند مستوي معنوية 
وجوس  ارتبوو ط  ال إفصو  يد  يووي  التطبيو  األول واعوو  ا التطبيو  فيووث  (6الجثثدود )يتضوح تو     

تموو   0.05ان قوويم تع تووا االرتبوو ط الختبوو راا اكبوور توو  قيمووا  ر( ال دوليووا عئوود توووتس  تعئس ووا 
 يدل على ثب ا االختب راا الموتخدتا لي البحث.

    الدااسة االستطالعية المانية: 
 م.2021م6م26م إلي 2021م6م23وقد تم إجرا ه  لي الفترا ت   
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 أهداف الدااسة:
 التأكد ت  رالفيا المك ن الذد سيتم ليي تطبي  البر  تل. -1
 التأكد ت  رالفيا األ واا واألجهزا الموتخدتا لي اليي   والبر  تل. -2
تودر ت الموو عدي  علووى إجورا  االختبو راا وتيفيووا الييو   والتوو يا و لوو  للتعورف علوى األخطوو    -3

 السقسع ليه  ءثئ   اليي س ا لضم ن رحا تو يا البي   ا.التي يمك  
 نتائج الدااسة:

 تم التأكد ت  رالفيا المك ن الذد سيتم ليي تطبي  البر  تل. -1
 تم التأكد ت  رالفيا األ واا واألجهزا الموتخدتا لي اليي س ا والبر  تل. -2
 تأكد ت  تيفيا تو يا الئت  ل.تم التأكد ت  تفهم المو عدي  كجرا اا قي   االختب راا وتذل  ال -3

 (3البرنامج المقترح: مرفق)
 أواًل : األهداف العامة للبرنامج المقترح :

ء ا  الضور ا يهدف البر  تل الي و   البر  تل الميترح ب ستخدام التعليم المعكس  و ل  لتحوي  
 .سئا 12الو فيا لي التئي للمبتد ي  تح  

  البرنامج المقترح:ثانيًا: أسس بناء 
 إستئد الب فث  لي يئ   البر  تل الميترح لهذ  الدراسا على األسي الت ليا :

ءن يراعى لي تئظيم األ شطا  اخا السفدا تحيي  االستمرار ا والتت ب  والتك تا والمرو ا والس سح  •
 تا تحديد ءهم واجب ا السفدا وسهسلا وتسالر اكتك  ي ا واأل واا واألجهزا الموتخد 

 إت فا لررا االجتراك والمم رسا لكا ط لت لي وق  وافد . •
 تسالر ع تا األت  والوالتا. •

 ثالمًا : محتو  البرنامج :
وهوووس عبووو را عووو  جميووو  األ شوووطا التوووي يحتس هووو  البر ووو تل التوووي يوووتم التخطووويط لهووو  والمووورا  

 اا قيموا وءهميوا و عوس  تعلمه ، وعئد اختيو ر المحتوس  للبر و تل ي وت تراعو ا تعو يير ، بوأن يكوسن 
ب لف  وووودا علووووي تحوووووي  األ ا  المهوووو رد ، و وووورتبط المحتووووس  بأهووووداف البر وووو تل، وتوووو  األهميووووا ءن 
يتصف ب لشمسل والتئسع واألتو ن والتك توا واالسوتمرار، إلوي ج  وت ء وي ي وت ءن يتئ سوت المحتوس  

 ت  اكتك  ي ا المت فا.
تحيييووي، لتلبووي ت لووا االفتي جوو ا بموو   و تسقووف اختيوو ر المحتووسد علووى  ووسع الهوودف الموورا   

، وتو  األهميووا ءن يختو ر تو  يفهووم بوورعا، و  وت ءن تكووسن المبتود ي يوتال م تو  ف جو ا وقوودراا 
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، وءن يكووسن المحتووسد لووي فوودو  المبتوود ي األ شووطا تبوووطا و طر يووا سووهلا، وءن يراعووي خصوو  ص 
، وءن يكووسن المحتووسد المبتوود ي اكتك  يوو ا المسجووس ا وءن تحيوو  لوورو المشوو رتا المتك ل ووا ل ميوو  

 ترن وق يا للتعديا. 
 اابعًا: خطوات تصميم البرنامج التعليمي المقترح قيد البحث:

تسق    - على  فو بي  خالل  ت   الب فث  الكتر   (Google)ق م  تعليميي  رف  على  ب  ش    و ى 
 Google Classroom .) 

وفدا  ( لكا   Room( والجرلا   Subject( والمس سع   Class Nameتم ا خ ل اسم الصف   -
 .تعليميا

التعليمى اكلكترو ي بمحتس    - تجذيا الصف  التعليمياتم  ت  رسر وليديسه ا وتلف ا   السفداا 
 لمحتس  تا تح  را.( خ را ب لمه راا قيد البحث، وولي د PDF  ،)Wordبصيجا  

 Whatsير  تل واتي آب  وت  خالل رابط يتم ارس لي على    للمبتد ي  تم لتح الصف اكلكترو ي   -

app    س عا كت فا الفررا لهم لمش هدا تحتس   48قبا تسقي  السفدا التعليميا الفعليا بمدا )
 الصف االلكترو ى و شكا لر  ، ولى السق  الذ  يرا  تا ط لت تئ سب د لي.  

، للمح  ث ا Whats appير  تل واتي آب  الم مسعا الت ر بيا على    لمبتدئتم ا ش   جروب   -
والئي ش واالستفو ر ع  المحتسد العلمي والم  ا العلميا المعرو ا و ل  قبا المح  را الفعليا  

 ( س عا. 24بمدا   
 : البرنامج المقترح: الفترة الزمنية لتطبيق خامساً 

 الزمنية لتطبيق البرنامج كما شلي:تم تحدشد الفترة 
 ( ءس يي . 6عد  ءس يي  البر  تل التعليمي   -
 ( وفداا يساق  وفدا تعليميا اسبسعي د.6عد  اجم لي السفداا التعليميا   -

ألتوو  السفووداا التعليميووا للسفوودا  سوو عت ن( تطبييووي فوووت الال حووا الداخليووا للكليووا، بأجموو لي ألتوو   -
 ( س عا . 12التعليمي  كلي للبر  تل 
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 :لمن الوحدة التعليمية

 (:7(  قييا تسألعا علي ثالا ءجزا  تم  ب ل دول رقم  120   التعليميايل) ألت  السفدا 
 ( 7لدود )

 التوليع الزمني للوحدة التعليمية 
 

 أجزاء الوحدة التعليمية

  الزمييييين 

 البرنامج الوحدة  النسبة المئوية 

الجااااااااااااا   

 التمهيدي

 % 12.92 ق  60 ق  10 أعمال إدارية 

 % 3.21 ق  15 ق  25 احما  واعداد بدني 

 % 77.42 ق  360 ق 80 الج   الرئيسي

 % 6.45 ق  30 ق 5 الختام

 % 100 ق  465 ق  120 إجمالي

 :ةالقبلي  اتالقياس
 م.2021م7م2 يسم ال معا المسال تم إجرا  اليي   اليبلي ل مي  ءلرا  عيئا البحث  

 : األساسيةالدااسة 
تووم تئفيووذ البر وو تل الميتوورح علووى ءلوورا  الم مسعووا الت ر بيووا والضوو بطا فيووث اسووتجرل  

 م .2021م8م13م إلى المسال  2021م7م9( ءس يي  لي الفترا ت   6 ل   
 القياسات البعدية:

 م8م 20 يوووسم ال معوووا المسالووو إجووورا  الييووو   البعووودد ل ميووو  ءلووورا  عيئوووا البحوووث  توووم 
 م 2021

     المعالجات اإلحصائية :
 & SPSSتمو  المع ل وا اكفصو  يا يساسوطا الح سوت االوي ب سوتخدام ير و ت ي  
EXELLE  وتحيييو د ألهوداف البحوث واختبو ر الفوروب اسوتخدم الب فوث المع ل و ا اكفصو  يا ،

 الت ليا: 
 المتسسط الحو يي. -
 السسيط. -
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 اال حراف المعي رد. -
 تع تا االرتب ط. -
 تع تا االلتسا . -
 اختب ر  ا  لداللا الفرول. -
  وت التجير%. -

 عرض مناقشة النتائج.
تسجود لورول  الوا إفصو  ي  عرض ومناقشة نتائج الفرض االود: والذي نث  علثي"  

سوئا  12يي  اليي   اليبلي والبعدد لي تووتسد ء ا  الضور ا الوو فيا لوي التوئي للمبتود ي  تحو  
 لص لح اليي   البعدد للم مسعا الض بطا .

 
 ( 8لثدود )
الضربة   مستو  أداء للمجموعة الضابطة فيداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي 

 الساحقة في التنس 
 20ن=  

 االختبارات

 القياس البعدي  القياس القبلي 
فرق  

 المتوسطين
المتوسط  حجم التاثير  قيمة "ت" 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 0.991 *46.67 9.43- 1.07 13.14 0.95 3.71 الضربة الساحقة 

 2.093=0.05* قيمة " ت" الجدولية عند مستوي معنوية 
ا وي تسجود لورول  اا  اللوا افصو  يا  يوي  الييو   اليبلوي والبعودد (  8الجثدود )يتضح ت         

فيوث ءن قيموا  ا( المحووس ا لوي  تووتس  اال ا للم مسعا الض بطا لصو لح الييو   البعودد لوي  
 ( لص لح اليي   البعدد.0.05جمي  الم  الا ءكبر ت  قميي  ا( ال دوليا عئد توتس   اللا  

مسعووووا الضوووو بطا لووووي اليي سوووو ا البعديووووا الووووي ان و عووووزو الب فووووث هووووذا الفوووورول لوووودد الم 
االس ليت التيليديا لي التعليم والي  ما علي الشرح وعرب المسا  التعليميا المختلفا وعلوى إ صو ا 

ولكوو   الضوور ا الووو فيا، قوود سوو عد علووي تحوووي  ا ا هووم لووي والمم رسووا العمليووا المبتوود ي  ال يوود، 
 ليي ب لموتسد المرمسب بي.
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بأ ووووي تسجوووود لوووورول  اا  اللووووا  (2017ناديثثثثة حسثثثثن لولثثثثود ) و تفوووو   لوووو  توووو   راسووووا 
افص  يا يي  اليي سوي  اليبلوي والبعودد لوي المتجيوراا المه ر وا للم مسعوا الضو بطا و لو  لصو لح 

 (7 اليي   البعدد.
تسجوود لوورول  الووا إفصوو  ي  يووي  عثثرض نتثثائج الفثثرض المثثاني: والثثذي نثث  علثثي"  

سوووئا  12عووودد لوووي تووووتسد ء ا  الضووور ا الوووو فيا لوووي التوووئي للمبتووود ي  تحووو  الييووو   اليبلوووي والب
 لص لح اليي   البعدد للم مسعا الت ر بيا .

 
 ( 9لثدود )

الضربة  التجريبية فى مستو  أداءداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة  
 الساحقة في التنس 

 20ن= 

 االختبارات

 البعدي القياس  القياس القبلي 
فرق  

 المتوسطين
المتوسط  حجم التاثير  قيمة "ت" 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

   0.788 *8.40 2.86- 0.53 7.43 0.53 4.57 الضربة الساحقة 

 2.093=0.05* قيمة " ت" الجدولية عند مستوي معنوية 
لوورول  اا  اللووا افصوو  يا  يووي  الييوو   اليبلووي والبعوودد ا ووي تسجوود ( 9الجثثدود )يتضووح توو       

للم مسعا الت ر بيا لص لح اليي   البعدد لوي المتجيوراا المه ر وا فيوث ءن قيموا  ا( المحووس ا 
( لصوو لح الييووو   0.05لووي جميوو  الم وو الا ءكبوور توو  قميوووي  ا( ال دوليووا عئوود توووتس   اللووا  

 البعدد.
لتودر ي المعكوس  يضوم  االسوتجالل األتثوا للسقو  و رج  الب فث  ل  إلوى ءن اسوتخدام ا

و يدم الدعم المئ ست للمبتد ي  التي ت د رعس ا لي تعلم المه راا ورلو  المووتسد التعليموي لهوم، 
ءكثور تو  تورا يئو   علوى  السفودا التعليميواكم  ءن التدر ي المعكوس  يوو عد المبتود ي  علوى إعو  ا 

 الضوووور ا قلوووو  المبتوووود ي  ءثئوووو   ء ا  المهوووو را الحرتيالووووروقهم الفر يووووا، وهووووذا توووو  جووووأ ي ءن ييلووووا 
، ب ك وووو لا إلووووى وجووووس  الفررووووا السووووتجالل  شوووو ط المبتوووود ي  بف عليووووا، والتوووودر ت علووووى الووووو فيا(

 المه راا  اخا المح  را بصسرا تع و يا يي  المبتد ي  تح  تسجيي وإرج   المعلم.
إلوى ءن هوذا   .Khan et al(  2013خثان وخخثرون ) و تفو  هوذا تو  تو  وءجو ر اليوي 

لتئفيوذ تشوروع ا تعليميوا تعيئوا، األتور الوذد يوو عدهم  المبتد ي الئمس ج يمك  المعلم ت  تسجيي 
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لي تعلم المحتس  التعليمي بعم  ءكبر و ئيلهم إلى توتس  التدر ت على المه راا و  عا إتك  يوا 
تلييهم للتجذيا الراجعا ت  المعلم ءتردا تمكئد  وءكثر ل عليا، تم  يمك  المعلم ت  قض   وق  ءكبور 

ئفيذ تش ر   لي تدر ت طالبي وتو عدتهم على تطس ر و ئ   ته راتهم وتسجيههم للتعلم ت  خالل ت
 (162: 12تعليميا تتئسعا.  

كم  يعزو الب فث الئت  ل الي ل عليا البر  تل الميترح ب ستخدام التعلم المعكس  لي تئميوا 
لووود  المبتوووود ي ، فيوووث إ ووووي يوووسلى اهتم توووود  تبيوووردا للمم رسووووا   الضووور ا الووووو فيا(الموتهدلا االمهووو ر 

للتطبي  العملي، و نتد على ءن يتم التطبي   الساقعيا لم  يتم تدر وي، و ز د ت  السق  المخصص 
لووي سووي ل تحكووم وتراقووت توو  قبووا الب فووث الووذد يضووم  وجووس   وتف علووي وجووي لسجووي توو  المبتوود ي  

و م رسوسا و ئ وزوا تو  يتطلوت توئهم تو  تهو م بتود ي  ءثئ   التطبي  العملوي لوي ءن يطبو  جميو  الم
يووث تز وود توو  قوودرا المبتوود ي  علووى إتيوو ن عمليووا، تموو  ء ووي تووم تصووميم األ شووطا توو  قبووا الب فووث بح

المهووو راا العمليوووا التوووي يتووودر سن عليهووو  بشوووكا تبيووور وتووودلعهم اي  بووود   حوووس يوووذل قصووو ر  جهووودهم 
 للسرسل إلى الضا  ت ج تعليمي تمك .

إلوى ءن ء و لا اسوتراتي ي ا   Estes et al( 2014اسثتيس واخثرون ) وقود اجو ر  
هي الضم ن  حس تحيي  الئت  ل ال يدا لي التعلم، والتف عوا التعلم الئشط لئمس ج التعلم المعكس   

الذد يئتل ع  تسظيف هذ  االستراتي ي ا هس المو سل  حس تحيي  الفرل يي   بتد ي اكي  يي للم
 مس ج التعلم المعكس  و ظ م الوتعلم التيليودد يتحووي   وساتل الوتعلم المختلفوا والسروسل إلوى  رجوا 

 (97: 10اكتي ن المرجسا.   
والتوي اجو را  ت   هو   (2018)  صثفاء احمثد لطفثىوتتف   ت  ل هذا الدراسا ت   راسوا 

الووي تحووو  توووتسد جووكا اال ا  الفئووي لمهوو راا التميوور و توووتسد التحصوويا المعرلووي و االرا  و 
 (4اال طب ع ا السجدا يا لمبتد ي  الم مسعا الت ر بيا الموتخدتا التعلم المعكس  . 

البعوديي  تسجد لورول  الوا إفصو  ي  يوي  اليي سوي  عرض نتائج الفرض المالث: والذي ن  علي"  
ء ا  الضوور ا الووو فيا لووي التووئي للمبتوود ي  لكووال توو  الم مسعووا الضوو بطا والت ر بيووا لووي توووتسد 

  .قيد البحث لص لح الم مسعا الت ر بيا سئا 12تح  
 ( 10لثدود )

 داللة الفروق بين القياسيين البعدشين للمجموعتين التجريبية والضابطة في  
 الضربة الساحقة في التنس  مستو  أداء

 20= 2ج ن20= 1ن 

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%86%d9%87%d8%8c+%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%89.&criteria1=2.
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 االختبارات

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
فرق  

 المتوسطين
 قيمة "ت" 

مستوي 

المتوسط  الداللة

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 0.00 12.65* 5.71 0.53 7.43 1.07 13.14 الضربة الساحقة 

 2.042=0.05قيمة " ت" الجدولية عند مستوي معنوية * 
ا ي تسجس  لرول  اا  اللا إفص  يد  لوي اليي سو ا البعديوا للم مسعو ا ( 10الجدود )يتضح ت  

الت ر بيا والض بطا لي المتجيراا المه ر ا قيد البحث لصو لح الييو   الم مسعوا الت ر بيواث فيوث 
 .0.05ال دوليا عئد توتس  تعئس ا إن قيما   ا  المحوس ا ءكبر ت  قيمته  

و عووزو الب فووث تفووسل الم مسعووا الت ر بيووا لووي المتجيووراا المه ر ووا الووي البر وو تل الميتوورح 
ب سووتخدام الووتعلم المعكووس  والووذد سوو عد علووي إ  وو أل المهوو م الموووتهدلا بصووسرا روور حا وتفصوولا 

ا ته را لرعيوا تمو  سو عدهم بحيث تئ ول  المه راا الر يويا والفرعيا واأل ا اا المئدرجا تح  ت
 علي الفهم الصحيح لل   ت المه رد .
والووذد اجوو ر إلووى تميووز الووتعلم  Schell( 2013سشثثير ) و تفوو   لوو  توو  توو  اجوو ر اليووا 

تعلستو ا تفصولا لتحييو  الفهوم الك توا   بتود ي المعكس  يتسلير يي ا تعليميا  شطا يتسالر ليه  للم
للمحتوس  التعليموي، و عمووا ليهو  المبتود ي  تعوود  تحو  إجوراف وتسجيووي تو  المعلوم بحيووث يوتم تسجيووي 

الووذي  تسروولسا إلووى الفهووم الصووحيح للمفوو هيم وت لووا ال سا ووت المعرليووا للمحتووس  التعليمووي  بتوود ي الم
رووولسا إلوووى  لووو  كألالوووا الخلوووط المفووو هيمى المووووتهدف  راسوووتي لوووي توووو عدا ألتال هوووم الوووذي  لوووم يتس 

وتصووووحيحي األتوووور الووووذد يضووووم  تحييوووو  الفهووووم الصووووحيح وأل وووو  ا توووووتس  التحصوووويا لوووود  جميوووو  
 (81: 13المبتد ي . 

كم  يعزو الب فث هذا الئت  ل الي ان التعلم المعكس  ء   إلى أل   ا جعسر المبتود ي  لوي 
هم ليص ر  جهدهم لكى يصلسا إلى اعلى  رجا تعليم ء فوهم بأ فوهم ولى الوعي  حس التفسل يبذل

تووو  ال وووس ا لوووي ا ا هوووم للمهووو راا الحرتيوووا، وءن العموووا ال مووو عي والئشوووط الوووذد تميوووز بوووي الوووتعلم 
المعكس  ءفد المزاي  التي قد س هم  لي السرسل إلى هذ  الئتي ا اكي  ييا وان الهدف الر يوي 

ظيووف ال يوود للبئيووا التكئسلسجيووا، وتصوو  ر توو   مووس ج الووتعلم المعكووس  لووي تس ووي يعمووا علووى التس 
المعلست ا الرقميا المتعد ا التي ءربح  اان ت  يي  المص  ر الر يوا للتعلم، و لو  لوي سوي ل 
تعز ز تب  ئ التعلم الئشط ب لترتيز على تف عا المتعلموي  و شو طهم لوي يي وا الوتعلم وقيو تهم بحوا 

عد تبتووود ي  الم مسعوووا الت ر بيوووا علوووي تئميوووا المشوووكالا ءو استيصووو   المعرلوووا بأ فووووهم، تمووو  سووو 
 المه راا قيد البحث.
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 بتوودئالووي إن الووتعلم المعكووس  يصووا ب لم (2015عثثا ح الشثثرمان )وهووذا توو  اجوو ر اليووي 
إلى الموتس  ا المعرليا العلي  ت لتطبي  والتحليا والترتيت و ل  لي وق  الصف الوذد يخصوص 

ر تصوو  ر الووتعلم المت فووا لووي، وهووذا توو  يميووز  علووى يتطبيوو  وتم رسووا توو  تووم تعلمووي لووي المئووزل عبوو
الطر يا التيليديا التي يم ر  ليه  المتعلم و طب  ت   رسي لي المئوزل بمفور    ون ءن يتف عوا تو  

: 5ألتال وووي ءو يتليوووى الووودعم تووو  المعلوووم بمووو  ال يضوووم  وروووسلي إلوووى المووووتس  ا المعرليوووا العليووو . 
114) 

والتوي اجوو را  (2017ناديثة حسثن لولثود )  راسوا  وتتفو   تو  ل هوذا الدراسوا تو   راسوا
 ت   هوو  الووي ان البر وو تل الميتوورح ب سووتخدام اسووتراتي يا التعلوويم المعكووس  سوو هم اي  ييوو د لووي تئميووا 
ته راا المه راا الحرتيا علي جه أل الحرتو ا االر ويا  لوي ال مبو أل لتلميوذاا الصوف الخو تي 

 (4ت  التعليم األس سي يدولا اكت راا. 
 ستخالصات :اال

لى فدو  ءهداف البحث ولرو ي وعيئا البحث والمئهل الموتخدم وت  خالل المع ل  ا 
-اكفص  يا للبي   ا  تسرا الب فث إلى اكستئت ج ا الت ليا:  

تسجد لرول  الا إفص  ي  يي  اليي   اليبلي والبعدد لي توتسد ء ا  الضر ا الوو فيا لوي التوئي  -1
 .لص لح اليي   البعدد للم مسعا الض بطاسئا  12للمبتد ي  تح  

تسجد لرول  الا إفص  ي  يي  اليي   اليبلي والبعدد لي توتسد ء ا  الضر ا الوو فيا لوي التوئي  -2
 سئا لص لح اليي   البعدد للم مسعا الت ر بيا. 12للمبتد ي  تح  

والت ر بيووا لووي تسجوود لوورول  الووا إفصوو  ي  يووي  اليي سووي  البعووديي  لكووال توو  الم مسعووا الضوو بطا  -3
قيوود البحووث لصوو لح الم مسعووا  سووئا 12ء ا  الضوور ا الووو فيا لووي التووئي للمبتوود ي  تحوو  توووتسد 
 الت ر بيا.

ء ا  ءسلسب التعلم المعكس  ت  ءلضا ءس ليت التعلم والتي توتخدم التكئسلسجي  الحديثا لي تعلويم  -4
  قيد البحث(.  سئا 12الضر ا الو فيا لي التئي للمبتد ي  تح  

 
 التوصيات :

 -لى  س  ت  ءسفرا عئي  ت  ل البحث الح لى  سرى بم  يلى :  
 .الضر ا الو فيا لى ر   ا التئي للمبتد ي سلسب التعلم المعكس  لي تعليم إستخدام إ -1
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لووى ف لووا المف  وولا يووي  ءسوولسب الووتعلم المعكووس  و وو قي األسوو ليت التيليديووا  الشوورح وء ا   مووس ج(  -2
الضر ا الو فيا لوى ر   وا لي التدر ي، يفضا إستخدام ءسلسب التعلم المعكس  لى تعليم تعليم 

 . التئي للمبتد ي 
الوتعلم المعكوس  ءثئو    رورا التسظيف األتثا للسس  ا واألجهوزا التكئسلسجيوا و ت هو  تو  ءسولسب  -3

 التدر ي تم  يعطي ءلضا الئت  ل التعليميا المرجسا.
 إجرا   راس ا تش يهي وتم ثلا على ترافا سئيا تختلفا ءو األ شطا الر   يا المختلفا. -4

 قائمة المرالع
 قائمة المرالع العربية: 

ا ,  ار الفكور التوئي سلووا العو ب المضورب المصوسر : الشثافعيامين انوا الخولى و لماد الدشن  .1
 م2001العر ي ,الي هرا .

 .تحكيم(، تئشأا المع رف، اكسكئدر ا-تيييم-تدر ت -التئي  تعليمم(ج 2001أشلين وديع فرج: ) .2
تأثير ير  تل تعليمي ب ستخدام التعلم المعكس  لي تحووي  تهو راا (: 2019سااة نشأت حسنى) .3

المجلة العلميةة لعلة ا البيةيةة التدر ي للط لب ا المعلما تليا التر يا الر   يا ج تعا المئصوسرا،  

 ، ج تعا المئصسرا، تليا التر يا الر   يا.36، عالةدنية  اليياضة
تأثير استخدام الصح المعكوس فثى تعلثم بعثض مهثااات كثرة اليثد لطالبثات :  صفاء احمد لطفى .4

، تليووا التر يووا الر   وويا ، ج تعووا طئطوو ،   تتووسراا رسوو لا ، كليثثة التربيثثة الرياضثثية لامعثثة  نطثثا
 1 م2018

،  ار الميورا للئشر والتسأل  ، عم ن ، التعلم المدمج والتعلم المعكوس:  عا ح أبوحميد الشرمان .5
 2 م.2015

و مس ج ب يبي على توتسد  المعكس  استخدام تدر ب ا استراتي يا الصفمى  لعت  لبة: تاثير   .6
، تليوا التر يوا  89األ ا  لبعس ته راا الهستي، ت لا العلميا للتر يا البد يا وعلسم الر   ا، ع 

 .2020الر   يا للبئي ، ج تعا فلسان، 
اسثثتراتيجية الصثثح المقلثثو  علثثى مسثثتو  تعلثثم بعثثض مهثثااات فاعليثثة : ناديثثة حسثثن لولثثود .7

، المهثااات الفنيثثة فثثي الجمبثثال لتلميثذات الصثثح الخثثامس مثثن التعلثيم األساسثثي بدولثثة اإلمثثااات
,  44تليووا التر يووا الر   وويا، ع  -ت لووا ءسوويسط لعلووسم ولئووسن التر يووا الر   وويا، ج تعووا ءسوويسط 

 3 م.2017، 3ج
 4 م. 2017،  ار الوح ب للئشر والتسأل  ، الي هرا، المعكوس التعلم: هيمم عا ح حسن علي .8

https://0810gv7v8-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0494&page=1&from=
https://0810gv7v8-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0494&page=1&from=
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%86%d9%87%d8%8c+%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%89.&criteria1=2.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10


   

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    174  (   ( العدد الحادي عشرم(   )  2022(  لعام )ديسمبر( شهر )   29رقم المجلد )   

 

 
 

 
 قائمة المرالع االلنبية:

9. Brame,Cynthia J.(2013) Flipping the classroom,Vanderbit University 

For  Teaching.From/  http://cft.Vanderbit.edu /guides-sub.pages/ flipping-

the classroom                . 

10. Estes. M. D., Ingram, R., & Liu, J. C. (2014). A review of flipped 

classroom research, practice, and technologies. International HETL 

Review, Volume 4, Article 

11. Johnson, L(2012). Effect of the flipped classroom model on a 

secondary computer applications course: student and teacher 

perceptions, questions and student achievement. Ph.D. dissertation, 

University of Louisville , Louisville, Kentucky 

12. Khan, F. & Bernard, A. (2013). Flipping the higher education 

classroom: the why, what and how, the spring faculty conference, 

Saturday, March 2, Metropolitan State University.  

13. Schell, J. (2013). From flipped classrooms to flipping with peer 

instruction, Retrieved from http://blog.peerinstruction.net/ 2013/11/ 

04/from-flipped-classrooms-to-flipping-with-peer-instruction/ 

14. Zhou G.&Jiang X.(2014):The oretical Research and Instruction 

Design of the Flipped Classroom Applied Mechanics and Materials 

Vols . 543 . 547 
  

 
 
 

http://cft.vanderbit.edu/
http://blog.peerinstruction.net/%202013/11/%2004/from-flipped-classrooms-to-flipping-with-peer-instruction/
http://blog.peerinstruction.net/%202013/11/%2004/from-flipped-classrooms-to-flipping-with-peer-instruction/



