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 فاعلية إسلهبي التعليم الهجين والتعليم اإلکتروني عن بعد على مدتهى التحريل السعرفي
 خالل جائحة كهرونالسقرر فديهلهجيا الرياضة لدى طالب التربية الرياضية 

 أ.م.د/ دمحم حامد دمحم فيسي                                                   
 حة الرياضية أستاذ مداعد دكتهر بقدم عمهم الر
 جامعة حمهان –كمية التربية الرياضية لمبشين

 السقدمة ومذكلة البحث 
تتستع عمهم التربية البدنية والرياضة ببشية معرفية متفردة بشظرياتيا ومفاليسياا ومراحمحاتيا 

،  Sport Physiologyالخاصة التي تراكست عبر مئات الداشين ومشياا عمام فدايهلهجيا الرياضاة 
م فداايهلهجيا الرياضااة أحااد العمااهم التحبيكيااة اليريااة والماادالرة بيىتسااام   اا   كميااات حيااي دعااد عماا

وإنااو فااي ضااه   ، التربيااة الرياضااية وذلااج ماان أجاات تحااهير ذاتياام ولتحقياال حياااة ميشيااة أفزاات لياام
تغياارت أساااليت الااتعمم التقميددااة عمااع مدااتهد العااالم ك حااد   COVID-19إنتذااار جاةحااة كهرونااا 

وباللج كاان مان الزارورا دراساة ، ترازية واألعتساد عمع التعمم إلكتروني عان بعاد االجرا ات اإلح
تاااا اير اسااااتخدام أساااااليت الااااتعمم السدااااتحداة عمااااع مدااااتهد التحراااايت السعرفااااي لسقاااارر فداااايهلهجيا 

 الرياضة لح   لكمية التربية الرياضية خ ل جاةحة كهرونا.
سيااة أمااداد  اا   كميااات التربيااة عمااع أى(1م()2003) أحسللد عبللد ال تللا  العللالأبااه  دذااير

حياي ،  Sport Physiologyالرياضية بالسعمهمات والسعارف األساسية لعمم فديهلهجيا الرياضاة 
التقدم الياةت اللد ن حظو فع نتاةج السدتهيات الرياضية ماا ىاه اإل نتااج التحاهر العمساي فاع ان 

،  Sport Physiologyيا الرياضاة شتع العمهم السرتبحة بالتادريت الرياضاع ومشياا عمام فدايهلهج
حيي التعامت السربي الرياضي مع ال عت اللد دذكت جدسو جيازًا بيهلهجيًا معقاد التركيات ، وان 
مقااادار معرفاااة وفيااام السرباااي الرياضاااي لمسعمهماااات الفدااايهلهجية السرتبحاااة به ااااة  أجيااا ة المدااام 

الست ن لمسربي الرياضاع ، مساا ددايم فاي السختمفة الؤار ت ايرًا مباشرًا فع التحهير واألعداد الذامت 
قدرتو عمع تحهير في أدا  المدم البذرد و اةفو بكفا ه عالية ااشا  الشذاا  الرياضاع ، وتخحاي  

 البرامج التدريبية لمرياضيين بشماح وفعالية وأمان.
( ضرورة 16()2001) ، ليلى الديد فرحات( 18()2006) نرر الدين رضهان دمحمويذير 
ع اكتدا  جهانت السعرفة الرياضية عشد وضع محتهد البرامج الدراسية إلعداد الحالت التركي  عم

الكاا   فااع مختماا  اتماىااات اإلعااداد األكاااددسع والسيشااع واليقااافع لتحقياال التكاماات بااين الشظريااة 
والتحبيل عن  ريل تشسية وتحاهير مياراتاو السيشياة وإكداابو السعاارف والخبارات الشظرياة والعسمياة، 

ة قادرة   الات كمياة التربياة الرياضاية عماع األدا  السيشاي الفعاال وتحقيال السيا ة التشافداية فاع وزياد
 سهق العست.
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 مفياهم حياي  يار  متداار  بذاكت اإللكتروناي الاتعمم مفياهم وفاع الداشهات األخيارة تحاهر
 اليسانيشاات محماع فاي Computer Based Learning (CAL) الحاسات  عماع السعتساد الاتعمم
 دخت مشترفيا وفي بدادة التدعيشات في  Multimedia الستعددة الهساة  العذرين، ام رن الق من

 السرتبحاة الحاسابات عبار والسراادر األفاراد مان الس الاين المتقاي حياي Internetاالنترنت  مفيهم
 عسمية وتدالر تتحكم التي األنظسة فقد أوجدت االنترنت بيئة في لمتداخت ونظراً  االترال، بذبكات

 Learning اإللكتروناي الاتعمم مداسع الاتعمم و يار إدارة نظام خا ل مان البيئاة ىاله فاي عممالات
Management Systems (LMS) (.12()13) 

 في الحدالية التقشية ته يف أىسية عمع م(2008) محيا عبدهللا ين يحيى  حدن آلويؤكد 
السعرفاة ، ففاي  ممتساع كاهن  الالا مدابهق  الغير السعمهمات تدفل التعميم والتعامت لسهاجية أنذحة
 الذاساعة ويشتظار السداافات دقحاع الساتعمم وكاان السعمهماات، مراادر فاي شا  ىشااك كان الدابل
 ىشااك الاراىن أصاب  الهقات فاي بيشساا السعمهماة  عماع الحراهل مان الاتسكن حتاع الحهيماة األزمشاة
 explosion of السعرفاي باالنفماار عمياو دحمال لادالشا ماا وأصاب  ، السعمهماات فاي وتادفل وفارة

information( .12 :26). 
السؤسدااات  الااتعمم اإللكترونااي عاان بعااد  إلااي حاادوث تغيياارًا كبياارًا فااعوأدد ذلااج التحااهر فااع 

بحياي فارع عماع السؤسداات التعميسياة  التعميسية بهجاو عاام والمامعاات السرارية بذاكت خاا  ،
 ياهر جاةحاة بعاد  وخاصاة ل امياةبراهرة أضرورة استيعا  ىله التكشهلهجيا  بيدمابيتياا وسامبياتيا 

، التي أدت إلي تعحت تعحت الدراسة  فع مؤسدات التعميم المامعي وقمت  COVID-19كهرونا 
أساليت التعمم السباشر القاةسة عمع السهاجية وجيو لهجو بين عزاه ىيئاة التادريا والحالات عماع 

 (.47: 15مدتهد العالم ك حد اإلجرا ات اإلحترازية.. )
ختبااارات السعرفيااة وسااةت ىامااة لمكياااس السعرفااي بسداتهياتو السختمفااة وخاصااة فااي وتعتبار اال

عمهم التربية البدنية والرياضة، فيي تذير إلع مدد تحريت الفرد من محتهيات العسمية التعميسية، 
ومدد فعالية البرامج والسشاىج في العسمياة التعميسياة، ونماحياا فاي تحقيال األواراع وناهاتج الاتعمم 

يدفة، كسا تدعع لمعست عمع تقهيم مدد إتقان المهانت السعرفياة الخاصاة بسماال معاين، ماع السدت
إعااادة تشظااايم السااهاد والسشااااىج لتحقياال أواااراع معرفيااة معيشاااة، والعساات عماااع إكدااابيا لمساااتعمم مااان 

 (21()7خ ل مسارستو التحبيكية لشه  السمال اللا التخرص فيو.)
تعميسااة مرنااة تتشاساات مااع  يااهر جاةحااة كهرونااا سياسااات وبشااا  عمااع ذلااج وفااي ضااه  رساام 

COVID-19   بتدابير مان شا نيا أن تحاافل عماع سا مة الحا   مت امشاة ماع مهاصامة األنذاحة
التعميسية ، تم إ  ق مبادرة من قبت الحكهمة السررية ووزارة التعميم العاالي فاي  جسيهرياة مرار 

األسااليت التعميسياة السداتحداة التاع تعتساد  مانالعربية بسا دداسع أسامه  الاتعمم اليماين الالا دعاد 
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مان  عمع الس ج بين أسمه  التعمم اإللكترونع عان بعاد ماع أسامه  الاتعمم التقميادد فاع إ اار واحاد
 (  .1مرفل ) 24/9/2020( بتاريخ 3938خ ل القرار الهزارا رقم )

ميااة التربيااة وماان خاا ل مااا ساابل الهجااو البحااي الحااالع اإلىتسااام نحااه  اا   الفرقااة اليانيااة بك
جامعة حمهان خ ل فترة اإلعداد اإلكاددسي ليم ، وضرورة إعدادىم إعدادًا كافيًا بحيي  -الرياضية

 COVID-19المسهن بسعارف ومفاليم مقرر فديهلهجيا الرياضة فاع ضاه   ياهر جاةحاة كهروناا 
تعمم اإللكتروناع من ناحية ، والسدتحداات التكشهلهجية واإلتماىات العالسية السعاصرة فاع مماال الا

 من ناحية أخرد ، وبشا ًا عمع ذلج  تسيمت مذكمة البحي الحالع فع كهناو محاولاة مشيمياة مقششاة
تاا اير إسااتخدام أساااليت تعميسيااة مختمفااة عمااع مدااتهد التحراايت السعرفااي لسقاارر فااي التعاارف عمااع 

 جامعة حمهان.-فديهلهجيا الرياضة لح   كمية التربية الرياضية
 هدف البحث :

الاتعمم وأسامه  الاتعمم اليماين السداتحدث ، أسامه  اليدف البحي الحاالي الاي دراساة فاعمياة 
عن بعد عمع مدتهد التحريت السعرفي لسقرر فديهلهجيا الرياضة لدد     التربياة  اإللكتروني

 الرياضية من خ ل :
بكمياة التربياة  بشا  اختبار التحريت السعرفاي لسقارر فدايهلهجيا الرياضاة لحا   الفرقاة اليانياة .1

 الرياضية لمبشين اااا جامعة حمهان.
عاان بعااد عمااع  اإللكتروناايالااتعمم ، أساامه  الااتعمم اليمااين أساامه  التعاارف عمااي الفااروق بااين  .2

لسقااارر فدااايهلهجيا الرياضاااة لحااا   الفرقاااة اليانياااة بكمياااة التربياااة  مداااتهد التحرااايت السعرفاااي
 الرياضية لمبشين اااا جامعة حمهان

 تداؤل البحث:
 عان بعاد اإللكترونايالاتعمم أسامه   الاتعمم اليماين ،أسامه  باين  ت تهجد فروق دالاة إحرااةياً ى .1

لسقارر فداايهلهجيا الرياضاة لحا   الفرقاة اليانياة بكمياة التربيااة  التحرايت السعرفايعماع مداتهد 
 الرياضية لمبشين اااا جامعة حمهان؟
 :السرظلحات السدتخدمة فى البحث

ىه أحد عمهم التربية البدنية والرياضة : Exercise physiology مقرر فديهلهجيا الرياضة :
متحمبااات السقاااررات ، ومااان ضااسن السقاااررات الدراسااية السدرجااة ضاااسن  (201 .  )، الرماا  لااو 
جامعااة حمااهان ، السدااتهد الياااني ، لقداام عمااهم الرااحة –لحاا   كميااة التربيااة الرياضااية اإلجباريااة 
هس فاااع التربياااة البدنياااة والرياضاااة ، والااالا اليااادف إلاااي لمحراااهل عماااع درجاااة البكاااالهريالرياضاااية 

التعاارف عمااع ممسهعااة ماان السعااارف والسرااحمحات والسعمهمااات السرتبحااة بفداايهلهجيا الرياضااة ، 
واألسااا الفداايهلهجية العامااة ، فياام  بيعااة عساات وو يفااة جسيااع األجياا ة الحيهيااة ، التعاارف عمااع 
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ة ، التعرف عمع كيفية تحبيل نظم انتاج الحاقاة ت اير التدريت الرياضي عمي أجي ة المدم الحيهي
 (2في ممال التدريت لألنذحة الرياضية السختمفة. )تعريف إجراةع( . مرفل)

 وىه أسمه  التعمم اللا ال دقترار فياو عماع:Blended Learning أسلهب التعلم الهجين : 
 الدراساية القاعاات فاي االتقمياد الاتعمم إلياو دزااف بات ،فقا  اإللكتروناي عان بعاد الاتعمم إساتخدام
 (26()12لهجو. ) وجيا الر  في الحالت مع المتقي عزه ىيئة التدريا حيي

 اإللكتروناي السعتساد عماع تقشياة ىاه أسامه  الاتعمم : E-Learning بعلد : علن أسللهب اللتعلم
 عماع السعتساد تقددساو بالحاسات الاتم الالا والتادريت الحاسات لمتعمايم واالنترنات باساتخدام الهيات
                   . لهجاو  وجاو والسعمام الحا   دمتساع ال بحياي االنترنات عبار كميااً  الاتعمم فياو كات ، وياتمالذاب

                                                                                   (12()23) 
كام معاين مان دعشاي القادرة عماع اكتداا  : Cognitive achievementالتحرليل السعرفلي : 

السعارف والسعمهمات والتاي دسكان لمحالات اساتيعابيا فاي فتارة محاددة، ويتهقا  ذلاج عماع قادرة كات 
 )تعريف إجراةع( . الت، ويسكن قياسو عن  ريل إختبارات نظرية أو إلكترونية

 الدراسات السرجعية:
يساااي عماااع تااا اير برناااامج تعمالتعااارف ( ىااادفت الدراساااة 10()2020) رضلللا سلللعد يلللسدراساااة  -1

بيستخدام السشراة التعميسياة إلكترونياة فاي تعمام بعاا مياارات جيااز العارضاتان مختمفتاا األرتفاا  
جامعاااة  شحا.وأسااااتخدمت الباحياااة السااااشيج  –فاااي المسبااااز لاااادد  الباااات اميااااة التربياااة الرياضااااية 

شاااة التمريباااي بتراااسيم السمسهعاااة الهاحااادة التمريبياااة لسشاسااابتو لحبيعاااة الدراساااة ، وتااام اختياااار العي
(  الباااة دحبااال عميياااا البرناااامج التعميساااي 20بحريقااة عذاااهاةية مااان  الباااات الفرقاااة اليالياااة قهاميااا )

بيستخدام السشراة التعميسياة فاي تعمام مياارات جيااز متاهازا اونداات. وأشاارت نتااةج الدراساة إلاي 
رد لابعا أن البرنامج التعميسي بيستخدام السشرة التعميسية ساىم في تحداين مداتهد األدا  السياا

ميارات جياز العارضاتان مختمفاا االرتفاا  لحالباات السمسهعاة التمريبياة لراال  الكيااس البعادا ، 
 .تحدين مدتهد التحريت السعرفي لمسيارات قيد البحي لدد  البات عيشة البحي التمريبية

ف عماع تا اير التعار ( ىادفت الدراساة 20()2020)هي للاء جللللار هللا معيلللللللض السلالكلللليدراسة -2
( فااي Projectorsسااتخدام اليهاتاا  اللكيااة كباادالت تكشهلااهجي لعاادم كفادااة أجياا ة العاارع السرةيااة )أ

القاعات الدراسية فاي كمياة التربياة األساساية فاي الكهيات كسشراة تعميسياة إلكترونياة لستابعاة العسات 
يااااة والتحبيقااااات أن أسااااتخدام اليهاتاااا  اللكوأشااااارت نتاااااةج الدراسااااة إلااااي التعاااااوني بااااين الحاااا  . 

السراااحبة ليااا بااددً  تكشهلهجًيااا مشاسااًبا لعاارع البيانااات ومقااا ع الفيااداله التعميسيااة ذات الراامة فااي 
الفرات الدراساي ، باإلضاافة إلااي إتاحاة الس ياد ماان الفار  ل ياادة الفيام والسعرفااة وزياادة قادرة أفااراد 

 عين البحي عمع التعاون مع زم ةيم.  
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( ىاادفت الدراسااة إلااع وضااع برنااامج تعميسااي 14()2016)بللدالقادرعسللرو عبللدالال  عدراسااة  -3
مقترح باستخدام التعمايم الستساازج والتعمايم اإللكتروناي الستا امن والغيار متا امن والتعارف عماع تا اير 
كااات مشيساااا عماااع  تعمااام بعاااا السياااارات اليمهمياااة  والتحرااايت السعرفاااي لسقااارر كااارة الدااامة لمفرقاااة 

جامعااااو دميااااا  ، وإسااااتخدم الباحااااي السااااشيج التمريبااااع لااااي ث  –ية االولااااع بكميااااة التربيااااة الرياضاااا
ممسهعااات،)ممسهعتين تمااريبيتين وممسهعااة ضااابحة( وذلااج لسشاساابتو لحبيعااة ىااله الدراسااة عمااع  

(  الباااًا مااان ممتساااع البحاااي تااام اختياااارىم عساااددًا كعيشاااة أساساااية ، تااام تقدااايسيم 60عيشاااة قهامياااا )
(  الااات تااام اساااتخدام التعمااايم الستساااازج 20ت مشيساااا )عذاااهاةيًا إلاااع اااا ث ممسهعاااات متدااااوية كااا

لمسمسهعاااة التمريبياااة األولاااع، والتعمااايم اإللكتروناااي الستااا امن والغيااار متااا امن  لمسمسهعاااة التمريبياااة 
( أسااابيع 8اليانيااة، والتعماايم التقمياادا لمسمسهعااة الزااابحة ، وتاام تحبياال البرنااامج التعميسااي بهاقااع )

كاااان أكيااار تااا ايرًا التعمااايم الستساااازج ة ، وكانااات مااان اىااام الشتااااةج ( دقيقااا45مااارتين أسااابهميًا لسااادة )
وإدمابيااة ماان التعماايم اإللكترونااي واألساامه  التقمياادا عمااع تعماام بعااا السيااارات األساسااية فااع كاارة 

 الدمة.
( ىاادفت الدراسااة 2018()24) et,al. James Cawlnia.جسلليس كهلشيللا ونخللرون  دراسااة-4

اإللكترونياااة فاااي التعمااايم لتااادريا بعاااا السياااارات اليمهمياااة أاااار إساااتخدام الهحااادات التعااارف عماااع 
لميبااااه  فااااي السبااااارزة ، وإسااااتخدم الباحااااي السااااشيج التمريبااااع ذو الترااااسيم التمريبااااع لسمسااااهعتين 

(  الباااا مااان  ااا    20احاااداىسا تمريبياااة واالخااارد ضاااابحة ، وبمااام حمااام العيشاااة السداااتخدمة ) 
(  ا   ، وكانات أىام  10ن قهام كت ممسهعاة ) السرحمة الستهسحة بالتعميم مقدسة إلع ممسهعتي

الشتاةج ان إستخدام الهحدات اإللكترونية ساىم في تحدين مدتهد األدا  السيارد لبعا السيارات 
 .لحالبات السمسهعة التمريبية لرال  الكياس البعدا اليمهمية لميبه  في السبارزة

 :إجراءات البحث
 : مشهج البحث

تمريباع بيساتخدام التراسيم التمريباع لسمساهعتين تماريبيتن بحياي إستخدم الباحي الساشيج ال
 Microsoftإساااتخدمت السمسهعاااة التمريبياااة األولاااع أسااامه  الاااتعمم اليماااين باساااتخدام برناااامج 

Teams  باساتخدام برناامج  الاتعمم عان بعاد، واستخدمت السمسهعة التمريبية اليانيةMicrosoft 
Teams  السمسهعتين، نظرًا لس ةستة لحبيعة البحي. ، باستخدام الكياس البعدا لك 

 : مجتسع البحث 
تكااااهن ممتسااااع البحااااي ماااان  اااا   الفرقااااة اليانيااااة بكميااااة التربيااااة الرياضااااية )بشااااين( لسرحمااااة 

( فااي الفراات الدراسااي األول لمعااام المااامعي 1302البكااالهريهس بمامعااة حمااهان ، البااالم عااددىم )
 م . 2020/2021
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 عيشة البحث :
(  الاات ماان  اا   الفرقااة 100يشااة البحااي بالحريقااة العسددااة والبااالم قهاميااا )تاام اختيااار ع

جامعاااة حماااهان، السقيااادون بدااام ت الكمياااة لمعاااام الماااامعع -اليانياااة  كمياااة التربياااة الرياضاااية لمبشاااين
(  الات لكات 50م، حيي تم تهزيعيم عمع ممسهعتين تمريبيتين، بهاقع تراشيفي) 2021/ 2020

السمسهعااة التمريبيااة األولااع أساامه  الااتعمم اليمااين باسااتخدام برنااامج ممسهعااة ، حيااي إسااتخدمت 
Microsoft Teams  التعمم اإلكتروني  %40% بشظام التعمم وجيا لهجو60بحيي تكهن الدراسة

باساااتخدام  % 100الاااتعمم اإلكتروناااي عااان بعاااد واساااتخدمت السمسهعاااة التمريبياااة اليانياااة  عااان بعاااد
أسمه  التعمم اليمين وأسمه  التعمم  عمع ان التم تحبيل،(1.مرفل )Microsoft Teamsبرنامج 

م 2020/2021من الفرت الدراسي األول لمعام الماامعي ( أسابيع 10بهاقع ) اإلكتروني عن بعد
 (9مرفل ) ( دقيقة وفقا لممدول الدراسي120لسدة )، بهاقع محاضرة واحدة أسبهميًا 
 أدوات ووسائل جسع البيانات:

 ارات إستظالع اراء الخبراء.اواًل: أستس
أساتسارة إساتح   أرا  الداادة الخبارا  حاهل محاااور أختباار مداتهد التحرايت السعرفاي لسقاارر  .2

 جامعة حمهان. -فديهلهجيا الرياضة لدد     الفرقة اليانية بكمية التربية الرياضية
لسعرفاي لسقارر أستسارة إستح   أرا  الدادة الخبارا  حاهل مباارات أختباار مداتهد التحرايت ا .3

 جامعة حمهان. -فديهلهجيا الرياضة لدد     الفرقة اليانية بكمية التربية الرياضية
 ثانيًا: االختبارات السدتخدمة في البحث:

 (5اختبار مدتهى التحريل السعرفي. مرفق )-9
 خظهات بشاء االختبار: 

 -تزسن إجراءات بشاء األختبار مجسهعة من الخظهات هي :
: تسيت اليدف في بشا  أختبار معرفي فع مقرر فديهلهجيا الرياضة  دف من األختبارتحديد اله -

جامعاااة حماااهان  لتحقيااال أىاااداف  -بالقااااىرة -لحااا   الفرقاااة اليانياااة بكمياااة التربياااة الرياضاااية لمبشاااين
 البحي.

: التحمات بشاا  األختباارات التحرايمية لتراشيف وتحميات العسمياات السختمفاة فاي  تحليل السحتهي  -
لساااادة السحرااامة حياااي دسكااان إساااتخدام ىااالا التراااشيف كااادليت وصااافي لشتااااةج العسمياااات التعميسياااة ا

 والخبراتية ومدد تحقل أىدافيا .
: تم تحدالد السدتهيات السعرفية لألختبار تبعا لتقدايم بماهم  تحديد السدتهيات السعرفية لالختبار -

التقاااهيم وذلاااج  –التركيااات  –التحميااات  –التحبيااال  –الفيااام  –عماااي الشحاااه التاااالي         السعرفاااة 
 لسشاسبتيم لحبيعة البحي .
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: بعااد تحمياات الدراسااات والبحااهث السرتبحااة بسهضااه  البحااي  تحديللد األبعللاد األساسللية  ل ختبللار-
والرجاااه  الاااي السراجاااع والااادوريات العمسياااة الستخرراااة فاااي مماااال فدااايهلهجيا الرياضاااة ، االةحاااة 

( أساتخمص الباحاي ممسهعاة 2لمبشاين بااليرم جامعاة حماهان مرفال )الداخمية كمية التربية الرياضية 
 :  من األبعاد األساسية التي دسكن ان التزسشيا األختبار وىي

 مقدمة عامة فديهلهجيا الرياضة. .1
 .الرياضة والمياز العربي .2
 . الرياضة والمياز العزمي .3
 الرياضة والمياز القمبي الهعاةي. .4
 الدم واألومية الدمهية. .5
 المياز التشفدي.الرياضة و  .6
 التسييت الغلاةع وأنظسة انتاج الحاقة. .7

: تزاسن ىاله السرحماة التحقال مان صادق السحتاها  إعداد جدول السهاص ات )صدق االختبلار( -
لألختبار السقترح حيي قاام الباحاي بيعاداد إساتسارة إساتح   رأا تزام األبعااد الرةيداية لألختباار 

( مان الستخرراين فاي مماال فدايهلهجيا الرياضاة 7) السعرفي ، وتام عارع اإلساتسارة عماي عادد
 ( بيدف :4مرفل ) 1/11/2020الي 25/10/2020وذلج في الفترة من

 التحقل من مدا مشاسبة األبعاد لمحكم عمي المانت السعرفي . .1
تحدالد األىسية الشدبية لكات بعاد مان األبعااد السشاسابة وذلاج بيعحاا  ندابة مئهياة لكات بعاد  .2

 درجة . 100ممسه  الشدت السئهية لكت األبعاد دداوا عمي حدة بحيي دكهن 
 إضافة او حلف او تعدالت او دمج ما الراه الدادة الخبرا  من أبعاد . .3
 وضع إدو مقترحات أخرد قد الراىا الدادة الخبرا . .4

وقد قام الباحي بتحميات اورا  والسقترحاات التاي تزاسشتيا اساتسارات اساتح   الارأا حياي أسافرت 
 الشتاةج عن :

اتفاق الدادة الخبرا  بعد التعدد ت عمي جسيع األبعاد ومشاسبتيا وكفاالتيا لتسييت المانت السعرفاي 
 ال زم .

 ( 1جدول رقم ) 
 (7التكرار والشدبة السئهية البعاد االختبار بعد العرع عمع الخبرا  )ن=

 النسبة المئوية التكرار األبعاد

 011 6 مقدمة عامة فسيولوجيا الرياضة
 011 6 رياضة والجهاز العصبيال

 011 6 الرياضة والجهاز العضلي
 011 6 الرياضة والجهاز القلبي الوعائي
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 011 6 الدم واألوعية الدموية

 011 6 الرياضة والجهاز التنفسي

 011 6 التمثيل الغذائى وأنظمة انتاج الطاقة

 %011  المجمـــــــوع

 % .100الخبرا  عمع ابعاد االختبار بشدبة ( التز  مهافقة جسيع 1من المدول رقم )
صياوة العبارات : بعد تحميت السراجع والدوريات العمسية والدراسات والبحاهث التاي تشاولات بشاا   -

اختباااارات معرفياااة ، قاااام الباحاااي بتحدالاااد العشاصااار واألفكاااار األساساااية التاااع ساااهف تااادور حهلياااا 
 مبارات االختبار .

ةل العمسياااة فاااع شاااكت مباااارات وبشاااهد تعبااار عااان السحتاااها السعرفاااي ولراااياوة ىاااله األفكاااار والحقاااا
لألختبااااار وأبعاااااده ،    قااااام الباحااااي بدراسااااة أىاااام  اااارق صااااياوة وبشااااا  العبااااارات فااااع األختبااااارات 
السعرفية التع سم  ذكرىا فع الدراسات والبحهث السرتبحاة والتاع إساتيدفت العدالاد مان الحارق فاع 

 ريقااة األختيااار ماان متعاادد  - true - falseا  والخحاا  بشاةيااا لمعبااارات وىااي )  ريقااة الرااه 
Multiple- choice   -  ريقة التكسمة Completion -   ريقة الس اوجاة Matching  ريقاة 

 (  Ranking ريقة الترتيت  - Photosالرهر 
 وبشا  عمع ما سبل فقد قرر الباحي استخدام الحرق اوتية فع بشا  وصياوة العبارات : 

  ريقة االختيار من متعدد  -الرها  والخح                     ريقة  -
وبعاااد اإلجااارا ات الداااابقة والتاااع تزاااسشت تحدالاااد األبعااااد وكاااللج  ااارق بشاااا  وصاااياوة العباااارات  

وأساليت عرضيا قام الباحي بيعاداد العباارات الخاصاة بكات بعاد بحياي تسيات السداتهيات السعرفياة 
التقاااهيم ل ، وقاااد روعاااي فاااع إعاااداد  –التركيااات  –التحميااات  –يااال التحب –الفيااام  –لبماااهم ل السعرفاااة 

العباااارات ممسهعاااة الذااارو  التاااع أكااادت عميياااا السراجاااع السختمفاااة الستخرراااة فاااع إعاااداد وبشاااا  
 االختبارات السعرفية . 
( الهض  تهزيع مبارات االختبار فع صهرتو السبدةية عمع االبعاد األساسية 2والمدول التالي رقم )

 العبارات وأسمه  عرضيا  وفقا لشه 
 ( 2جدول رقم ) 

  رق وأساليت صياوة مبارات االختبار
 أسلوب عرض العبارات

 أبعاد االختبار
االختيار من 

 متعدد
 المجموع الصواب والخطأ

 00 5 4 مقدمة عامة فسيولوجيا الرياضة
 8 4 3 الرياضة والجهاز العصبي
 03 5 7 الرياضة والجهاز العضلي

 05 01 3 والجهاز القلبي الوعائيالرياضة 
 00 3 6 الدم واألوعية الدموية

 01 3 7 الرياضة والجهاز التنفسي

 06 8 7 التمثيل الغذائى وأنظمة انتاج الطاقة

 81 35 33 المجموع
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( مباااارة ، وان 44وي حااال مااان المااادول الداااابل ان ممساااه  مباااارات األختياااار مااان متعااادد بمااام )
( مباااارة وي حااال ان السمساااه  الكماااي لمسياااع مباااارات 46والخحااا  بمااام )ممساااه  مباااارات الراااها  

 ( مبارة .90االختبار بمم )
التحقل من صدق مباارات كات بعاد مان أبعااد االختباار : قاام الباحاي بيعاداد إساتسارة إساتح    -

 الرأا الخاصة بالعبارات التع تم أعدادىا  بقا لمدول مهاصفات االختبار حيي بمم عدد العباارات
( خباارا  ماان فداايهلهجيا الرياضااة 7( مبااارة وتاام عاارع إسااتسارة إسااتح   الااراا عمااع عاادد )90)

 ( بغرع تحدالد: 4. مرفل )13/12/2020إلع  6/12/2020خ ل الفترة من 
 مدا مشاسبة العبارات من حيي الرياوة والهضهح . -1
 مدا ارتبا  العبارة بالبعد التي تشتسي اليو .-2
 ات فع قياس جهانت االبعاد السختمفة مدا كفادة العبار -3

ومن خ ل تحميت إستمابات الدادة الخبرا  عمع ىاله اإلساتسارة إساتخمص الباحاي ممسهعاة نتااةج 
 ىي : 

 تم تعدالت الرياوة لبعا العبارات  بقا الرا  الدادة الخبرا .-1
 لم التم  حلف اد مبارة من العبارات وفقا الرا  الخبرا .-2
بااارا  كفاداااة العباااارات فاااع قيااااس جهانااات األبعااااد السعرفياااة السختمفاااة بعاااد إجااارا  اقااار الداااادة الخ-3

 عسميات الرياوة والتعدالت . 
إعااداد االختبااار فااع صااهرتو األوليااة : قااام الباحااي بيعااداد األختبااار فااع صااهرتو األولااع وذلااج  -

 بتقديم العبارات الع ممسهعات متماندة من حيي  :
 أسمه  عرع العبارات -           رق صياوة العبارات          -

 ( تشظيم وتدمدت االختبار فع صهرتو األولع وفقا لألسا الدابقة : 3ويهض  المدول رقم )
 ( 3جدول )  

 تشظيم وتدمدت األختبار فع صهرتو األولع
 الصواب والخطأ االختيار من متعدد طرق واساليب صياغة العبارات

 81-34 33-0 تسلسل العبارات

االختباار : تزاسشت مرحماة تقشاين االختباار عادد مان الخحاهات واإلجارا ات البحيياة نهردىاا  تقشين 
 فيسا المي :

: بعااد ان اقاار الدااادة الخباارا  دقااة ووضااهح صااياوة العبااارات وإنتساةيااا  حدللاب صللدق االختبللار -
  قاام الباحاي لألبعاد التع دكيديا األختبار وبعد إجارا  التعادد ت ال زماة وفقاا ألرا  الداادة الخبارا

( مبااارة عمااع فئااة عيشااة التقشااين 90بتحبياال األختبااار فااع صااهرتو االولااع والتااع تزااسشت عاادد  )
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وقاااد  24/12/2020(  الباااا وقاااد تااام التحبيااال الاااهم الخسااايا  السهافااال  30االولاااي الباااالم عااادىا )
 تزسشت ىله السرحمة الخحهات التالية:

 لسعرفي باستخدام السعادالت التالية :قام الباحث بحداب السعامالت اإلحرائية ألختبار ا
 Difficulty and Easiness Indexمعاممي الرعهبة والديهلة لمسفردات   -

قام الباحي بتحميت مفردات االختبار ألستخراج معاممي الدايهلة والراعهبة لمسفاردات وذلاج بيادف 
مي الراااعهبة تقاااهيم كااات مفاااردة والحكااام عميياااا مااان حياااي صاااعهبتيا او سااايهلتيا وتااام تقااادالر معاااام

والداااايهلة لمسفااااردات وقااااد قااااام الباحااااي ماااان خاااا ل قاااارا اتيم الشظريااااة لمبحااااهث والدراسااااات العمسيااااة 
 0.30السرتبحة بسهضه  بحييم بتحدالد مدتها الرعهبة او الديهلة لمسفردات واللا التراوح باين )

 (   Philips & Hornak( تبعا لراا فيميبا وىهرناك )  0.70 –
  Discrimination Indexمعامل التسييز  -

قام الباحي بحدا  معامت التسيي  لكي التم التسييا  باين السبحاهاين فاع السداتها السعرفاي ، 
وقد قام الباحي من خ ل قارا اتيم الشظرياة لمبحاهث والدراساات العمسياة السرتبحاة بسهضاه  البحاي 

له الشدابة تعتبار قاادرة ( فاكير . ومن ام فان السفردة التع تحقل ىا0.30بتحدالد دليت التسيي  من )
( ، ولقاد أسافرت الشتااةج   Philips & Hornakعمع التسييا  وذلاج تبعاًا لاراا فيميابا وىهرنااك ) 

( مبارة فاع األختباار السعرفاي مهضاه  البحاي بعاد اختباار معامات الراعهبة  81عمع االبقا  عمع)
تباار بعاد التحبيال وذلاج / الديهلة السرح  من اار التخسين وكللج معامات التسييا  لسفاردات االخ

 ( التالي : 4كسا ىه مهض  بمدول )
 (4جدول )

 معامت الرعهبة / الديهلة ومعامت التسيي   لسفردات االختبار السعرفي
 معامل الصعوبة م

معامل 
 التمييز

 معامل الصعوبة م
معامل 
 التمييز

 معامل الصعوبة م
معامل 
 التمييز

0 1324 136 20 1334 138 50 133 132 

1 133 137 21 1344 138 51 132 134 

2 133 135 22 132 135 52 134 134 

3 136 135 23 132 135 53 133 134 

4 1326 132 24 135 137 54 135 136 

5 130 131 25 1354 136 55 132 132 

6 135 137 26 1304 132 56 132 135 

7 133 137 27 136 135 57 132 135 

8 1324 136 28 1354 17. 58 135 133 

01 136 135 31 132 135 61 134 135 

00 1324 136 30 132 135 60 1324 136 

01 1354 136 31 1344 138 61 1321 135 

02 1344 138 32 132 135 62 135 134 

03 132 135 33 133 137 63 136 134 

04 1344 138 34 1324 136 64 135 132 
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05 1324 136 35 1334 138 65 174 132 

06 136 135 36 132 135 66 130 131 

07 134 130 37 132 135 67 135 132 

08 133 137 38 1324 136 68 131 132 

11 132 135 41 136 135 71 134 134 

10 1344 138 40 1354 136 70 132 134 

11 134 130 41 132 135 71 132 132 

12 1354 136 42 133 137 72 132 132 

13 1347 1327 43 132 134 73 133 132 

14 1356 1327 44 132 132 74 133 1302 

15 1312 1314 45 1336 1314 75 132 132 

16 135 135 46 1332 132 76 135 132 

17 134 135 47 134 135 77 133 132 

18 135 132 48 134 135 78 133 137 

21 134 132 51 133 132 81 134 132 

حدا  صدق البشا  الداخمي  لألختبار : بعد حلف العبارات التاع لام تحقال السداتهيات السقبهلاة -
 (5مرفل ) مبارة . 81من معام ت الرعهبة والتسيي  بمم عدد مبارات االختبار

 قام الباحي بحدا  صدق االتداق الداخمي  ل ختبار وفقا لمخحهات التالية : 
 درجة كت مبارة والدرجة الكمية لمبعد اللا تشتسي اليو . إدماد األرتبا ات البيشية بين

 إدماد األرتبا ات البيشية بين درجة كت بعد والدرجة الكمية ل ختبار .
 وفيسا المي عرع لمشتاةج التع أسفرت عشيا ىله الخحهات :

 إدماد االرتبا  بين كت مبارة والدرجة الكمية لمبعد اللا تشتسي اليو : -
 ( 5جدول ) 

(30)ن=م ت ارتبا  مبارات كت بعد  باالختبار السعرفي بالسمسه  الكمي لمبعد  السشتسية لومعا  
 البعد السابع البعد السادس البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثني البعد االول

 م
االرتباط 

 بالبعد
 م

االرتباط 
 بالبعد

 م
االرتباط 

 بالبعد
 م

االرتباط 
 بالبعد

 م
رتباط اال

 بالبعد
 م

االرتباط 
 بالبعد

 م
االرتباط 

 بالبعد

0 13520 0 13311 0 13438 0 13421 0 13418 0 13361 0 13476 

1 13634 1 13440 1 13707 1 13517 1 13506 1 13540 1 13616 

2 13341 2 13424 2 13470 2 13567 2 13281 2 13631 2 13578 

3 13411 3 13471 3 13412 3 13452 3 17.7. 3 13455 3 13471 

4 13385 4 13652 4 13530 4 13441 4 13337 4 13478 4 13560 

5 13430 5 13536 5 13418 5 13411 5 13553 5 13431 5 13466 

6 13425 6 13371 6 13318 6 13445 6 13687 6 13505 6 13376 

7 13504 7 13517 7 13401 7 13643 7 13508 7 13452 7 13654 

8 13320   8 13531 8 13486 8 13406 8 13588 8 13563 

01 13411   01 13656 01 13666 01 13520 01 13424 01 13257 

    00 13770 00 13516   00 13415 00 13575 

    01 13412 01 13565   01 13383 01 13405 

      02 13412     02 13446 

      03 13343     03 13656 

      04 1725.       
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 0.361=  0.05قيسة ر المدولية عشد مدتها داللة 
( ان جسياع مباارات كات بعاد والدرجاة الكمياة لمبعاد السشتسياة لاو  5التز  من المدول الدابل رقام ) 

مسااا الاادل عمااي ان العبااارات عمااي درجااة  0.05ذات معااام ت ارتبااا  دالااة احراااةيا عشااد مدااتها 
 .مقبهلة من الردق

ت بعاااد بالدرجاااة الكمياااة ل ختباااار : تزاااسشت ىاااله الخحاااهة حداااا  معاااام ت حداااا  ارتباااا  كااا -
االرتبا  بين درجة كت بعد من االبعااد الدابعة ل ختباار والدرجاة الكمياة ل ختباار كساا ىاه مهضا  

 (  9بالمدول رقم ) 
 ( 6جدول ) 

 (30قيم معام ت االرتبا  بين درجة كت بعد والدرجة الكمية ل ختبار)ن=
 البعد م

دد ع
 العبارات

معامل االرتباط درجة البعد مع 
 الدرجة الكلية لالختبار

 13701 01 مقدمة عامة فسيولوجيا الرياضة 0

 13718 7 الرياضة والجهاز العصبي 1

 13658 01 الرياضة والجهاز العضلي 2

 13672 04 الرياضة والجهاز القلبي الوعائي 3

 13714 01 الدم واألوعية الدموية 4

 13680 01 رياضة والجهاز التنفسيال 5

 13711 03 التمثيل الغذائى وأنظمة انتاج الطاقة 6

 13658 70 المجموع 

 0.361=  0.05قيسة ر المدولية عشد مدتها داللة 
( التز  ان قيم معام ت االرتبا  بين درجة كت بعد والدرجة الكمية  6ومن المدول الدابل رقم ) 
مسا الدل عمي ان االختبار السعرفي عمي درجة  0.05اةيا عشد مدتها ل ختبار جسيعيا دال إحر

 مقبهلة من الردق. 
 حداب ثبات االختبار   -ب

( الهضاا  األبعاااد 7قاام الباحااي بحدااا  ابااات اإلختباار بيدماااد معاماات ألفااا، والمادول رقاام )
 األساسية لألختبار ومعامت ابات كت مشيا:

 ( 7جدول ) 
اخ البعاد االختبار السعرفياليبات بحريقة الفا كرونب  

 معامل الفا عدد العبارات االبعاد م

 13716 01 مقدمة عامة فسيولوجيا الرياضة 0

 13745 7 الرياضة والجهاز العصبي 1

 13633 01 الرياضة والجهاز العضلي 2

 13703 04 الرياضة والجهاز القلبي الوعائي 3

 13660 01 الدم واألوعية الدموية 4

 13711 01 ضة والجهاز التنفسيالريا 5

 13682 03 التمثيل الغذائى وأنظمة انتاج الطاقة 6
 13630 70 المجموع 
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( 0.05( أن قاايم معاماات الفااا قااد جااا ت دالااة احراااةيًا عشااد مدااتهد )7التزاا  ماان جاادول )
ل وفقاااا لسعادلاااة كياااهدر Alphaعماااع جسياااع أبعااااد االختباااار السعرفاااي، حياااي أن قيساااة معامااات الفاااا ل

( لألبعااد الدابعة ل ختباار 0.856، 0.741قد تراوحت ما بين ) –تعدالت كرونباخ–يتذاردسهن ور 
 مسا الدل عمع أن االختبار عمع درجة مقبهلة من اليبات.

: فاع ضاه  ماا إسافرت عشاو خحاهات تقشاين األختباار والتاع تزاسشت  الرهرة الشهائية لالختبار -
ت تهصات الباحاي الاع بشاا  وأعاداد الراهرة الشياةياة تحميت مبارات األختبار وحدا  الردق واليبا

( مبااارة ماان خاا ل ساابعة أبعاااد 81لألختبااار مهضااه  البحااي وىدفااو االول والتااع اشااتسمت عمااع )
 معرفية تسيت فع ممسميا محتها السمال السعرفي ل ختبار .

تام  إساتخدم الباحاي لتراحي  إساتمابات السفحهصاين أسامه  السقارناة حياي ترحيح االختبلار :-
أعااداد جاادول دحتااهد عمااع اإلجابااات الشسهذجيااة لعبااارات األختبااار ولمحكاام عمااع ماادد صااحة ىااله 

 األستمابات ام السقارنة بين اإلجابات الشسهذجية السهضحة فع مفتاح الترحي  . 
تحدالااد الااا من السشاسااات ل ختباااار : قاااام الباحاااي بتحدالااد الااا من السشاسااات لألختباااار فاااع صاااهرتو  -

ل حداااا  الاا من التمريباااي وىاااه مبااارة عااان حدااا  أ اااهل فتاارة زمشياااة اساااتغرقيا الشياةيااة مااان خاا 
الحالت واقرر فترة زمشية استغرقيا اخر عشد االجاباة عماع مباارات األختباار فاع صاهرتو الشياةياة 

( إلساتخراج الستهسا  لا من األختباار وذلاج وفقاا 2، تم حدا  ممسه  ىاتين وقدستو عمع العادد )
 (  8رقم ) لسا ىه مهض  بالمدول 

 ( 8جدول )
 البين حدا  ال من السشاست لألختبار فع صهرتو الشياةية

زمن األختبار فى صورته 
 النهائية

 الزمن التجريبي
 الزمن المناسب المجموع

 أقصر فترة زمنية أطول فترة زمنية

 دقيقة 54 021 51 61

مبااارات االختبااار والبااالم ( ان الاا من السشاساات لةجابااة عمااع 8التزاا  ماان الماادول الدااابل رقاام )
 ( دقيقة .65( مبارة ىه  )81عددىا )

تحبيل األختبار فاع صاهرتو الشياةياة : قاام الباحاي بتحبيال االختباار فاع صاهرتو الشياةياة عماع  -
(  الباااا 100عيشاااة البحاااي باألسااااليت قياااد البحاااي مااان  ااا   الفرقاااة اليانياااة  والتاااي بمااام عاااددىا )

. ااام مراجعااة  28/12/2020ساامه  الااهم األاشااين   السهافاال   الاات لكاات ا 50مااهزعين بالتداااوا 
االستسارات وتفريم الشتاةج فع الكذاهف السعادة لاللج الغارع وذلاج لتقاددسيا لمتحميات اإلحرااةي . 

 (6مرفل )
 السعالجات اإلحرائية السدتخدمة فى البحث: -
، حيي  SPSSقام الباحي بيجرا  السعالمات اإلحراةية بيستخدام البرنامج اإلحراةي   

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


 

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

 

 م0202يناير  (4الجزء ) 19العدد                  جلة العلسية للتربية البدنية وعلهم الرياضةالس    

 

525 

ارتبااا  بيرسااهن لحدااا  الراادق، معاماات ألفااا لكرونباااخ  تاام إسااتخدام السعالمااات التاليااة ) معاماات
معاماااات الرااااعهبة والتسيياااا  ، الستهسااااحات الحدااااابية ، االنحرافااااات السعياريااااة ، لحدااااا  اليبااااات، 

 اختبار ت الدماد الفروق (.
 عرض نتائج البحث : 

 (9جدول )
بين ممسهعتي البحي أسمه  التعمم اليمين وأسمه  التعمم اإلكتروني ( داللة الفروق 9جدول )

 عن بعد عمع أبعاد أختبار التحريت السعرفي
 االبعاد م

 التعلم عن بعد التعلم الهجين
 قيمة ت

 ع م ع م

 13078 03187 73131 03010 73171 مقدمة عامة فسيولوجيا الرياضة 0

 33813 13852 43531 07153 53531 الرياضة والجهاز العصبي 1

 13447 03111 53771 13644 63311 الرياضة والجهاز العضلي 2

 33176 03150 83131 13742 83811 الرياضة والجهاز القلبي الوعائي 3

 03124 13746 63031 03507 63351 الدم واألوعية الدموية 4

 03717 03173 73811 03104 83211 الرياضة والجهاز التنفسي 5

 23772 03158 83311 13878 013111 التمثيل الغذائى وأنظمة انتاج الطاقة 6

 1.960( =  0.05قيسة ) ت ( المدولية عشد مدتهد معشهية ) 
( مااا المااي :ان قيسااة ت السحدااهبة جااا ت دالااة احراااةيا عشااد مدااتها داللااة 9التزاا  ماان جاادول )

مسهعااة أساامه  الااتعمم اليمااين عمااي جسيااع أبعاااد  أختبااار التحراايت السعرفااي وفااع إتماااه م 0.05
بيشساااا جاااا ت قيساااة ت ويااار دالاااة عماااع البعاااد األول )مقدماااة عاماااة فدااايهلهجيا الرياضاااة( ، البعاااد 

 الخاما)الدم واألومية الدمهية( ، البعد الدادس )الرياضة والمياز التشفدي(.
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 ثانيًا : مشاقذة وت دير نتائج البحث :
البحااي الاالا الااشص عمااعل ىاات تهجااد لتداااؤل لبحااي وفقااًا سااهف الااتم مشاقذااة وتفدااير نتاااةج ا

عماع مداتهد  عان بعاد اإللكترونايالاتعمم أسامه   الاتعمم اليماين ،أسامه  بين  فروق دالة إحراةياً 
لسقرر فديهلهجيا الرياضة لح   الفرقة اليانية بكمية التربية الرياضية لمبشاين ااااا  التحريت السعرفي
 جامعة حمهان؟ل 

أسامه  الاتعمم اليماين وأسامه  الاتعمم ( وجاهد فاروق دالاة إحرااةيًا باين 9التز  من جادول)
في البعد الياني )الرياضة والمياز العربي( ، البعد اليالي )الرياضة والميااز  اإلكتروني عن بعد

العزاااامي( ، البعااااد الرابااااع )الرياضااااة والمياااااز القمبااااي الهعاااااةي( ، البعااااد الدااااابع )التسيياااات الغاااالاةع 
الحاقااة( فااي مدااتهد التحراايت السعرفااي لسقاارر فداايهلهجيا الرياضااة لرااال  أساامه  وأنظسااة انتاااج 

أسااامه  الاااتعمم اليماااين وأسااامه  الاااتعمم الاااتعمم اليماااين ، وعااادم وجاااهد فاااروق  دالاااة إحرااااةيًا باااين 
فاااي البعاااد األول )مقدماااة عاماااة فدااايهلهجيا الرياضاااة( ، البعاااد الخاما)الااادم  اإلكتروناااي عااان بعاااد
وتذااير تمااج الشتاااةج إلااي فعاليااة  البعااد الدااادس )الرياضااة والمياااز التشفدااي(.واألوميااة الدمهيااة( ، 

أسااامه  الاااتعمم اليماااين السداااتحدث زياااادة مداااتهد التحرااايت السعرفاااع لسقااارر فدااايهلهجيا الرياضاااة 
الالا تام تفعمياو مان خا ل   ، لح   الفرقة اليانياة بكمياة التربياة الرياضاية لمبشاين ااااا جامعاة حماهان

مة السررية ووزارة التعميم العالي في  جسيهرية مرر العربية ب تبا  سياسات تعميسية مبادرة الحكه 
مرنااة بحيااي تدااس  بسهاصاامة العسميااة التعميسيااة مت امشااًا مااع الحفااام عمااع ساا مة الحاا   لسهاجيااة 

-COVIDالتحااددات والرااعهبات التااي الهاجييااا التعماايم المااامعي فااي  اات انتذااار جاةحااة كهرونااا 
 24/9/2020( بتااريخ 3938باالقرار الاهزارا رقام ) Microsoft Teamsبرناامج باساتخدام  19

 .( 1مرفل )
ويذااااير الباحااااي عمااااع  أىسيااااة مااااا تهصاااامت إليااااو نتاااااةج دراسااااتو عمااااي أىسيااااة زيااااادة مدااااتهد 
التحريت السعرفع لمسعمهمات والسعارف والسهضهعات العمسية السختمفة لسقرر فدايهلهجيا الرياضاة 

هبات والتحااددات التااي الهاجييااا التعماايم المااامعي فااي  اات انتذااار جاةحااة تمااج الرااع وفااي ضااه 
، حياااي تعحمااات الدراساااة  فاااع مؤسداااات التعمااايم الماااامعي وقمااات أسااااليت  COVID-19كهروناااا 

التعمم السباشر القاةسة عمع السهاجية وجيو لهجو بين عزاه ىيئاة التادريا والحالات عماع مداتهد 
حيااي دعاد عماام فدايهلهجيا الرياضااة مان أحااد العماهم التحبيكيااة  ،العاالم ك حاد اإلجاارا ات اإلحترازياة 

اليريااة والماادالرة باىتسااام وإلسااام لحاا   كميااات التربيااة الرياضااية  ماان أجاات تحااهير ذاتياام ولتحقياال 
(عماع أىسياة 1م()2003، وىاه ماا أكاد عمياو أباه العا  أحساد عباد الفتااح )حياة ميشياة أفزاميم لاو 

رياضااية بالسعمهمااات والسعااارف األساسااية لعماام فداايهلهجيا الرياضااة أمااداد  اا   كميااات التربيااة ال
Sport Physiology التقدم الياةت الالد ن حظاو فاع نتااةج السداتهيات الرياضاية ماا ىاه  ، وب ن
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اإل نتااااج التحاااهر العمساااي فاااع شاااتع العماااهم السرتبحاااة بالتااادريت الرياضاااع ومشياااا عمااام فدااايهلهجيا 
التعامات السرباي الرياضاي ماع ال عات الالد دذاكت جداسو  ، حيي Sport Physiologyالرياضة 

جيااازًا بيهلهجيااًا معقااد التركياات ، وان مقاادار معرفااة وفياام السربااي الرياضااي لمسعمهمااات الفداايهلهجية 
السرتبحة به اة  أجيا ة المدام السختمفاة الاؤار تا ايرًا مباشارًا فاع التحاهير واألعاداد الذاامت الستا ن 

في قدرتو عمع تحهير فاي أدا  المدام البذارد و اةفاو بكفاا ه عالياة لمسربي الرياضع ، مسا دديم 
 دمحم ، ويذليرااشا  الشذا  الرياضع ، وتخحي  البرامج التدريبية لمرياضايين بشمااح وفعالياة وأماان 

( ضاارورة التركياا  عمااع 16()2001) ليلللى الدلليد فرحللات( ، 18()2006) نرللر الللدين رضللهان
لسحتهد البرامج الدراسية ألنياا تعاد أحادد الادعاةم األساساية فاع اكتدا  جهانت السعرفة الرياضية 

تحاااهير وتحداااين البااارامج األكاددسياااة لمتربياااة الرياضاااية ، كساااا أنياااا تمعااات دورًا ىاماااًا فاااي اإلرتقاااا  
بسدتهيات فعالية البيئة التعميسية لمتربية الرياضية ،وتداىم فاي تحقيال ناهاتج الاتعمم السداتيدفة مان 

 لرياضية .مشاىج التربية ا
والالا دعتساد عماع السا ج باين أسامه   السدتحدثالرجع الباحي فعالية أسمه  التعمم اليمين 

وأساامه  الااتعمم التقمياادا السعتسااد عمااع السهاجيااو السباشاارة  فااع تحدااين الااتعمم اإلكترونااي عاان بعااد 
ياضية لح   كمية التربية الر  Sport Physiology التحريت السعرفع لسقرر فديهلهجيا الرياضة

عمام فدايهلهجيا الرياضاة والتاي تيادف إلاي ل السسي ةالبشية السعرفية إلي  بيعة )بشين( جامعة حمهان 
أكتداااا  الحااا   عماااع ممسهعاااة مااان السعاااارف والسراااحمحات والسعمهماااات السرتبحاااة بفدااايهلهجيا 
 الرياضاااة ، واألساااا الفدااايهلهجية العاماااة ، فيااام  بيعاااة عسااات وو يفاااة جسياااع األجيااا ة الحيهياااة ،
التعرف عمع ت اير التدريت الرياضي عمي أجي ة المدم الحيهية ، التعرف عمع كيفية تحبيل نظم 

وىه ما أشارت عميو ال ةحاة الداخمياة  انتاج الحاقة في ممال التدريت لألنذحة الرياضية السختمفة
ات بالعدالاد وبالتاالع ارتباا  تماج السهضاهع ،( 2جامعاة حماهان مرفال )–كمية التربيية لمبشين بااليرم 

ماان المهاناات العسميااة والسعسميااة والتااي تحتاااج إلااي اسااتخدام  أساااليت تعميسااة مختمفااة ومتشهعااة مشيااا 
البراااارية والدااااسعية الفياااادالهىات والعااااروع التقددسيااااة باإلضاااااقة إلااااي السشاقذااااات والحهارواالساااائمة 

لاالا دمسااع بااين السباشاارة وىااع اساااليت تعميسيااة تاام تحكيقيااا وتشفياالىا فااي أساامه  الااتعمم اليمااين ا
الحريقة التقميددة في التعمم واإلستفادة القرهد من تحبيقات تكشهلهجيا السعمهمات الحدالية لتراسيم 

باإلضااافة مهاقا  تعميسيااة تساا ج بااين التاادريا داخاات الراافهف الدراسااية والتاادريا عباار اإلنترناات ، 
بالذسهلية   Exercise physiology عمم فديهلهجيا الرياضةالبشية السعرفية لإلع  تسي  إلي ذلج 

أستخمراو الباحاي مان ممسهعاة مان األبعااد األساساية والتشه  بين الشظرية والتحبيل ، وىاه ماا تام 
مقدمااة عامااة فداايهلهجيا الرياضااة ، الرياضااة والمياااز التااي دسكاان ان التزااسشيا األختبااار السعرفااي 

ي ، الادم واألومياة الدمهياة العربي ، الرياضة والمياز العزمي ، الرياضة والميااز القمباي الهعااة
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مساا التشاساات أدزاًا مااع وىه  ،، الرياضاة والميااز التشفدااي ، التسييات الغاالاةع وأنظساة انتااج الحاقااة 
مسيا ات كا  مان اسامه  وذلج مان خا ل االساتفادة الكامماة مان  أسمه  التعمم اليمين السدتحدث 

ماا دحتااج وىاه ع السهاجياو السباشارة وأسمه  الاتعمم التقميادا السعتساد عماالتعمم اإلكتروني عن بعد 
إلياااو  ااا   كمياااات التربياااة الرياضاااية ل ياااادة قااادرتيم عماااع التحرااايت السعرفاااي لسقااارر فدااايهلهجيا 
الرياضاة مان مفااليم ومراحمحات عمسياة وتحبيقاات فاع السماال الرياضاع تتحمات ضارورة  تهاجاد 

ماا أكاد عمياو كا  مان عسارو وىه الحالت(. –فعمع لحرفع العسمية التعميسية )عزه ىيئة التدريا 
(  أن أسااتخدام اساامه   2002()22) Driscollدريدللكهل ( ، 14()2016در)عبللدالال  عبللدالقا

 االحتياجاات كافاة لسقابماة الكافياة التعمم اليماين التستاع بالعدالاد مان السسيا ات مشياا تحقيال السروناة
 من االستفادة  دراتيم العقمية ،وق مدتهياتيم التعميسية باخت ف لدد الح   التعمم وأنسا  الفرددة
 اام التعميسياة ومان العسمياة جهدة والتشفيل  الميد لمسحاضرات ، رفع الترسيم التكشهلهجي في التقدم
 من الكيير في تدريا اليمين التعمم ويداعد أعزا  ىيئة التدريا، وكفا ة التعميسي السشتج جهدة

 حرماان عادم بالكامات وباإلضاافة إلاي ذلاج إلكترونياا تدريدايا دراعت التاي العمسياة السهضاهعات
 المهانات وتع يا  وجياا لهجاو، وزم ةاو أعزاا  ىيئاة التادريا ماع السباشار التعامات مان الحالات
 أدزًا.   وبين أعزا  ىيئة التدريا بيشيم فيسا الح   بين االجتسامية والع قات اإلندانية

et,al. Astuti.U.P  (2020()21 ).وإخارون  أسلتيهتي ويتفل ذلج ما أشارت إليو دراسة
أن التعميم االلكتروني دكهن أكيار فاعمياة لاه ما ج بعاا عشاصاره ماع بعاا عشاصار التعمايم  إلي 

، وىاه دعتبار أفزات مان التعمايم التقميادا  Blended Learningالتقميادا وذلاج ىاه ماا دداسع  
عاان اوخاار،  الاالا دكااهن وجيااا لهجااو وأفزاات ماان التعماايم االلكترونااي إذا كااان كاات مشيسااا مشفراات

إلع أىسية اسمه  التعميم اليمين  عمع جل  االنتباه وإاارة اىتسام الح   ، ومداعدة حيي أشار 
عزااه ىيئااة التاادريا والحالاات  عمااع  تااهفير بيئااة تعميسيااة جلابااة تداااعد عمااع اكتدااا  الخباارات 

السعرفااي  التعميسيااة وجعميااا باقيااة األااار ، تداااعد عمااع زيااادة رحبااة الحاا   فااي تحدااين التحراايت
لداليم والقدرة عمع زيادة فيم السعمهمات وتحبيقيا فع الحياة السيشياة ،ودون حرماانيم مان الع قاات 
اإلجتسامية فيسا بيشيم أو مع أعزا  ىيئة التدريا  ، وتداعد عمع تحدد الظروف الخارجة عن 

 إرادة الستعمسين، ومن ام تتحقل أىدافيم من التعمم. 
 et,al. James Cawlnia.جسلليس كهلشيللا ونخللرون  دراسااة نتاااةجوتتفاال تمااج الشتاااةج مااع 

أاار إساتخدام الهحادات اإللكترونياة فاي التعمايم لتادريا التعرف عمع ( ىدفت الدراسة 24()2018)
بعااا السيااارات اليمهميااة لميبااه  فااي السبااارزة ، وإسااتخدم الباحااي السااشيج التمريبااع ذو الترااسيم 

(  20واالخاارد ضااابحة ، وبماام حماام العيشااة السدااتخدمة )  التمريبااع لسمسااهعتين احااداىسا تمريبيااة
(  10 البااا ماان  اا   السرحمااة الستهسااحة بااالتعميم مقدااسة إلااع ممسااهعتين قااهام كاات ممسهعااة ) 
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 اا   ، وكاناات أىاام الشتاااةج ان إسااتخدام الهحاادات اإللكترونيااة ساااىم فااي تحدااين مدااتهد األدا  
لحالباااات السمسهعاااة التمريبياااة لراااال   لسباااارزةالسياااارد لااابعا السياااارات اليمهمياااة لميباااه  فاااي ا

( ىاادفت الدراسااة 2020()21)  et,al. Astuti.U.P.أسااتيهتي وإخاارون  الكياااس البعاادا ، دراسااة
عماع القادرة الكتابياة لحا    Google Classroomتا اير الاتعمم السادمج باساتخدام التعرف عماع 

وتاااام اسااااتخدام السااااشيج التمريبيااااع  ي.المغااااة اإلنممي يااااة كمغااااة أجشبيااااة عباااار مدااااتهيات الحكاااام الاااالات
(  الًبااا فااي الفراات الدراسااي اليالااي د خاالون دورة لكتابااة السقااال فااي  53وتزااسشت ىااله الدراسااة ) 

فرمين في جامعة نيمرا ماالنج ، إندونيديا. تمقع أحد الفرهل الدراسية التعمم السدمج باساتخدام 
Google Classroom .أن القادرة وأشاارت نتااةج الدراساة إلاي  واوخر تم تدريداو بحريقاة تقميدداة

الكتابية لح   المغة اإلنممي ية كمغة أجشبياة الالالن تام تدريدايم باساتخدام الاتعمم السادمج باساتخدام 
Google Classroom  كاناات أفزاات ماان قاادرة السمسهعااة األخاارد ، دراسااة نيفااين فكاارا فااؤاد

مياقاااة البدنياااة لحااا   جامعاااة مرااار ( ىااادفت الدراساااة إلاااع التقيااايم السعرفاااي لسقااارر ال19()2008)
لمعمهم والتكشهلهجيا ، واستخدمت الباحية السشيج الهصفي بالحريقاة السداحية لسشاسابتو لحبيعاة ىاله 

(   الاات و البااة تاام اختيااارىم بالحريقااة العسددااة ،  بقااا لمقهاعااد 50الدراسااة عمااع  عيشااة قهاميااا )
األنذاااحة الح بياااة مااان السراحااات الدراساااية الستبعاااة الختياااار إحااادد الساااهاد االختيارياااة مااان مقاااررات 

السختمفااة لحاا   جامعااة مراار لمعمااهم والتكشهلهجيااا . وكاناات ماان أىاام الشتاااةج عاادم وجااهد أىااداف 
محاددة وواضاحة لسقاارر المياقاة البدنياة ماان ناحياة الماناات التحبيقاي ، ومان أىاام التهصايات االلتاا ام 

 الح بية , وتعدالت وتحهير  بقا لشتاةج التقييم. بسبدأ الستابعة والتقهيم السدتسر لسقررات األنذحة 
ومن خ ل ذلج الرجع الباحي التحدن في مدتهد التحرايت السعرفاي لمسعمهماات والسعاارف 
التاااي التزاااسشيا مقااارر فدااايهلهجيا الرياضاااة إلاااي  أن أسااامه  الاااتعمم اليماااين سااااعد الحااا   عماااي 

لبحااي ماان خاا ل وجااهد ميياارات تعميسيااة التعاماات األدمااابي لمسعمهمااات والسعااارف الفدااهلهجية قيااد ا
متشهعة دفعت الح   إلاي الاتعمم ،  كساا أن حداااة ىالا األسامه  جال  الحا   وجعميام البحياهن 
عاان كاات مااا ىااه جدالااد  خاصااة أنااة التشاساات مااع قاادراتيم و إمكااانيتيم ويراعااي ساارعتيم اللاتيااة فااي 

 Lifeماع اسااليت الحيااة الحدالياة التعمم والفاروق الفردداة ويتشاسات ماع التحاهر التكشهلاهجع الحاادث
style   . لدد االجيال الحدالية من     كميات التربية الرياضية 

دذير الباحاي إلاي  ياهر العدالاد مان السعهقاات التاي  يارت ااشاا  تحبيال ومن ناحية أخرد 
 تمج الدراسة التع قاد تعيال مان تحبيال اسامه  الاتعمم اليماين  أو تقمات مان فاعميتاو  ، حياي تعالر

لعادة أسابا   ON LINEممسهعة من الح   عدم الدخهل الع السحاضرات مان خا ل األنترنات 
 مشيا :
ضاااع  البشياااة التحتياااة لذااابكات االنترنااات فاااي بعاااا السشاااا ل الداااكشية التاااي دقحااان قيياااا  .1
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 الحالت مسا دعيل عسمية التعمم .
 . ON LINEعدم وجهد دخت مادا ددس  باألستسرار لفترات  هيمة فع محاضرات  .2
ال الهجد وعي كافي ب ىسية التعميم عن بعد لدد بعا الح   مسا أدد إلي مقاومة فكارة  .3

 التعمم اإللكترونع عن بعد 
 عدم اإلنتباه الميد ااشا  السحاضرات. .4
حيا  االترال اإلجتسااعع السباشار باين عشاصار العسمياة التعميسياة عزاه ىيئاة التادريا  .5

( والتاي الباد مان وضاع 4ه  لدد الحا   . مرفال )والح    وبالتالي قمة التركي  واالنتبا
 حمهل صحيحة وشاممة حتع تتحقل األستفادة الكاممة من نتاةج الدراسة .

 أواًل: اإلستشتاجات:
فى ضهء أهداف البحث والسعالجات اإلحرائية ونتلائج البحلث تهصلل الباحلث إللى االسلتشتاجات 

 التالية
هلهجيا الرياضاااة لمفرقاااة اليانياااة بكمياااة التربياااة بشاااا  اختباااار التحرااايت السعرفاااي فاااع مقااارر فداااي .1

مقدمااة عامااة فداايهلهجيا ابعاااد وىااي  :  7الرياضااية لمبشااين بمامعااة حمااهان والاالا التكااهن ماان 
الرياضة والميااز القمباي ،  الرياضة والمياز العزمي،  ، الرياضة والمياز العربي الرياضة
التشفدي ، التسييات الغالاةع وأنظساة انتااج  الدم واألومية الدمهية ، الرياضة والمياز،  الهعاةي
 . الحاقة

أشااتست اختبااار التحراايت السعرفااي فااع مقاارر فداايهلهجيا الرياضااة لمفرقااة اليانيااة بكميااة التربيااة  .2
ابعاااد ، وجااا ت كالتااالع  7( مبااارة مقدااسة عمااع 81الرياضااية لمبشااين بمامعااة حمااهان عمااع )

( مباااارة ، 8)الرياضاااة والميااااز العرااابي، ( مباااارة 10)    مقدماااة عاماااة فدااايهلهجيا الرياضاااة
الادم ( مباارة ، 15) الرياضة والمياز القمبي الهعااةي( مبارة ، 12)الرياضة والمياز العزمي

، التسييااات الغااالاةع  ( مباااارة12)، الرياضاااة والميااااز التشفداااي ( مباااارة 10)واألومياااة الدمهياااة 
  ( مبارة .14) وأنظسة انتاج الحاقة

ليماين والالا دعتساد عماع السا ج باين أسامه  الاتعمم اإلكتروناي عان بعاد فعالية أسمه  الاتعمم ا .3
فاااع تحداااين التحرااايت السعرفاااع   وأسااامه  الاااتعمم التقميااادا السعتساااد عماااع السهاجياااو السباشااارة

 لح   كمية التربية الرياضية )بشين( جامعة حمهان  لسقرر فديهلهجيا الرياضة.
أساامه  الااتعمم اإلكترونااي عاان رًا وادمابيااة ماان كااان أكياار تاا ايأساامه  الااتعمم اليمااين  أسااتخدام  .4

ل بعاااااد التاليااااة : البعااااد الياااااني   لسقاااارر فداااايهلهجيا الرياضااااةعمااااع التحراااايت السعرفااااي  بعااااد
)الرياضااااة والمياااااز العراااابي( ، البعااااد اليالااااي )الرياضااااة والمياااااز العزاااامي( ، البعااااد الرابااااع 

 يت الغلاةع وأنظسة انتاج الحاقة(.)الرياضة والمياز القمبي الهعاةي( ، البعد الدابع )التسي
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 أسمه  التعمم اليمين وأسمه  التعمم اإلكتروني عان بعاد استخدامعدم وجهد فروق في فعالية  .5
في البعد األول )مقدماة عاماة فدايهلهجيا الرياضاة( ، البعاد الخاما)الادم واألومياة الدمهياة( ، 

 البعد الدادس )الرياضة والمياز التشفدي( .
 يات :ثانيًا: التهص

في ضهء الشتائج والبيانات التي تهصل إليها الباحث وبشاء عللى االسلتشتاجات يلتم التهصلية بسلا 
 يلي:
ضرورة األخال باألسابا  العمسياة لحات كييار مان السذاك ت الحارةاة الحادااة فاي نظام الاتعمم ،  .1

 وخاصة عن  ريل التحهر التكشهلهجي اللد أصب  لو مداىسة ممسهسة في جسيع السماالت.
وضع رؤية مدتقبمية محددة برهرة عمسية لتحدين التحريت السعرفي  لح   كمياات التربياة  .2

 الرياضية ب ستخدام اسمه  التعمم اليمين لسقررات قدم عمهم الرحة الرياضية.
إعادة تذكيت الشظم التعميسية بسا التفل ومتحمبات ته يف اسمه  التعمم اليماين لسقاررات قدام  .3

 .عمهم الرحة الرياضية
عماع ان  العاالي التعمايم مؤسداات فايالتعمم اليماين إلستخدام ألسمه   تشظيسية لهاة  إصدار .4

 تكهن مم مة ألعزا  ىيئة التدريا و    كميات التربية الرياضية.
تحهياات جسيااع السقااررات الدراسااية لقداام عمااهم الرااحة الرياضااية إلااع مقااررات إلكترونيااة بذااكت  .5

فاي  التكشهلهجياا الحدالياة دماج السقاررات ، لتيداير عمسع ومدروس وفل اىداف وتهصيف لياله
 أنذحة مشاىج السقررات الدراسية. تشفيل

بالسعااارف والسيااارات  اعزااا  ىيئااة التاادريا والحاا  ت ويااد األىتسااام بتااهفير باارامج تدريبيااة ل .6
تشفياال(  –أنذااحة )ترااسيم  التااي تااؤىميم السااتخدام األمياات لتكشهلهجيااا السعمهمااات فااي المدالاادة
 الدراسية لتحقيل أكبر استفادة مشيا. السقررات

 لياا الهصاهل وتيدير،  ل نترنت سعات مشاسبة وتهفيرضرورة تهفير بشية تحتية إلكترونية ،  .7
 تداعد عمع األستفادة القرهد من برامج التعمم إلكتروني عن بعد.

  يالعاال التعمايم مؤسداات فايالاتعمم اليماين ألسامه  التذاريعات القانهنياة الخاصاة  إصادار .8
 لحسادة الحقهق السمكية الفكرية ليا ، وإمكانية تعسيسيا عمع جسيع المامعات السررية.

زيااادة فعاليااة البيئااة التعميسيااة لمتربيااة الرياضااية ، مسااا دداااىم فااي زيااادة مدااتهيات نااهاتج الااتعمم  .9
 السدتيدفة السراد تحققييا من مشاىج التربية الرياضية . 
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 السراجع العربية واألجشبية : 
 أواًل : السراجع العربية  

م( : فديهلهجيا التادريت والرياضاة ، الحبعاة األولاي ، دار 2003أبه الع  أحسد عبد الفتاح )  .1
 الفكر العربي ، القاىرة .

، الحبعاة الرابعاة : بيهلهجيا الرياضة وصاحة الرياضاع  م(1998)أبه الع  أحسد عبد الفتاح   .2
 القاىرة.، دار الفكر العربي، 

: التااادريت الرياضاااع االساااا الفدااايهلهجية , الحبعاااة  م(1997)أباااه العااا  احساااد عباااد الفتااااح   .3
 االولع , دار الفكر العربي ، القاىرة .

م( : لفدايهلهجيا المياقاة البدنياةل، 2003أبه العا  أحساد عباد الفتااح، أحساد نرار الادالن سايد )  .4
 ، دار الفكر العربع، القاىرة.3 

مركا  الكتاا  الحادالي  3م( : مبادئ فديهلهجيا الرياضة ،  2019) أحسد نرر الدالن سيد   .5
 لمشذر ، القاىرة .

م(: تكشهلهجياا التعماايم والتادريت الرياضااع 2009أماين أناهر الخااهلع، ضايا  الاادالن دمحم العا  )  .6
األجيااااا ة و مداااااعدات التااااادريت، الحبعاااااة األولاااااع، دار الفكااااار  –الهساااااةت والساااااهاد التعميسياااااة 

 رة.العربيع، القاى
( : بشاااا  اختباااار معرفاااع فاااع المياقاااة البدنياااة لمسااادر  الرياضاااع، 2006أدسااان مراااحفع  اااو )  .7

 رسالة دكتهراه، كمية التربية الرياضية لمبشين، جامعة حمهان، القاىرة .
م( : فدااايهلهجيا الرياضاااة واألدا  البااادني)الكتات الااادم( ، 2000بياااا  الااادالن إباااراليم سااا مة)   .8

 لفكر العربي ، القاىرة، دار االحبعة األولي 
م( : 2013حدااااين أحسااااد حذااااست , نااااادر دمحم دمحم شاااامبي ، عبااااد السحداااان مبااااارك العااااازمي )  .9

 مهسهعة فديهلهجيا الرياضة, الحبعة األولي ، دار الفكر العربي ، القاىرة.
م( : ت اير برنامج تعميساي باساتخدام السشراة التعميسياة فاي تعمام بعاا 2020رضا سعد دا)  .10

 –ياز العارضتان مختمفتا االرتفا  في المسباز لدد  البات امية التربية الرياضاية ميارات ج
، ساابتسبر 90السممااد جامعااة  شحااا ، مممااة عمااهم وفشااهن دراسااات وبحااهث، جامعااة حمااهان ، 

 .235-267 ، الرفحة1الم   
م( : التاادريت الرياضااي ، مركاا  الكتااا  2016ربي  ، أبااه العاا  أحسااد عبااد الفتاااح )ريدااان خاا  .11

 لمشذر، الحبعة األولع، القاىرة
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 االلكتروناي لماتعمم الياني الميت استخدام م( : أار2008محيا )  حدن آل  دحيع الن عبدهللا  .12
٢.٠ E- Learning أبياا ،  يفا السعمساين كمياة  ا   لادد التعااوني التعمايم مياارات عماع

رسااالة دكتااهراة وياار مشذااهرة ، كميااة التربيااة مكااة السكرمااة ،  قداام السشاااىج و اارق التاادريا ، 
 جامعة أم القرد .

(: واقااع اسااتخدام 2020عمااع مرااحفع  ااو، أدساان مرااحفع  ااو، أحسااد عبااد الاادادم الااهزير )  .13
لمتربياة البدنيااة معمام التربياة الرياضااية لسراادر اقترااد السعرفااة التكشهلهجياة ، السمماة العمسيااة 

 .2، مااله الم   89والرياضة ، جامعة حمهان ، السممد 
م( : تاا اير اسااتخدام التعماايم الستسااازج والتعماايم اإللكترونااي  2016عساارو عباادال ه عباادالقادر)  .14

الستاا امن ووياار الستاا امن عمااع تعماام بعااا السيااارات اليمهميااة والتحراايت السعرفااي فااي كاارة 
كمية التربية الرياضية لمبشاات باالم يرة ، جامعاة  -هم وفشهن الرياضةالدمة. السممة العمسية لعم

 .1، فبراالر  الم   105السممد حمهان ، 
 التقميادا. السشظساة ويار التادريت اإللكتروني مادخت التعمم م( : ٢٠٠٢) دمحم إدسان ، الغرا   .15

 .القاىرة .العربية الدول جامعة .اإلدارية لمتشسية العربية
 ( : الكياس السعرفع الرياضع، مرك  الكتا  لمشذر، القاىرة.2001ليمع الديد فرحات )  .16
، فداايهلهجيا التاادريت الرياضااع م( :  2000دمحم حداان عاا ود ، أبااه العاا  أحسااد عبااد الفتاااح)  .17

 لقاىرة .ا الحبعة األولي ، دار الفكر العربي ،
( : السدخت إلع الكيااس فاع التربياة البدنياة والرياضاة، مركا  2006دمحم نرر الدالن رضهان )  .18

 الكتا  لمشذر، القاىرة .
(: التقييم السعرفي لسقرر المياقة البدنية لح   جامعاة مرار لمعماهم 2008نيفين فكرا فؤاد )  .19

 .، الشاالر53العدد ، جامعة حمهان ، السممة العمسية لكمية التربية الرياضية  .والتكشهلهجيا
(: دور السشرااات التعميسيااة اإللكترونيااة فااي الشسااه 2020ليفااااا  جااااااار هللا معياااااااااا الساالكاااااي)  .20

التربهيااة لكميااة التربيااة ، جامعااة السيشااي لسعمسااات الحفهلااة السبكاارة )دراسااة تقهيسيااة( ، السممااة 
 .510- 471، الرفحة 1، ابريت ج    72العدد  سهىاج ،
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 ملخص البحث
فاعلية إسلهبي التعليم الهجين والتعليم اإلکتروني عن بعد على مدتهى التحريل السعرفي 

 .خالل جائحة كهرونالسقرر فديهلهجيا الرياضة لدى طالب التربية الرياضية 
 أ.م.د / دمحم حامد دمحم فيسي      

 أستاذ مداعد دكتهر بقدم عمهم الرحة الرياضية 
 جامعة حمهان –لتربية الرياضية لمبشينكمية ا

عااان بعاااد عماااع  اإللكترونااايالاااتعمم وأسااامه  الاااتعمم اليماااين أسااامه  ىااادف البحاااي : دراساااة فاعمياااة 
مدتهد التحريت السعرفي لسقرر فديهلهجيا الرياضة لدد     التربية الرياضاية مان خا ل بشاا  

لفرقاة اليانياة بكمياة التربياة الرياضاية اختبار التحريت السعرفي لسقرر فديهلهجيا الرياضاة لحا   ا
إستخدم الباحي السشيج التمريبع بيستخدام التراسيم التمريباع لسمساهعتين  ،لمبشين اااا جامعة حمهان

تمااريبيتن بحيااي إسااتخدمت السمسهعااة التمريبيااة األولااع أساامه  الااتعمم اليمااين بيسااتخدام برنااامج 
Microsoft Teams باساتخدام برناامج  الاتعمم عان بعادسمسهعاة التمريبياة اليانياة ، واساتخدمت ال

Microsoft Teams  .تاام اختيااار عيشااة البحااي : ، باسااتخدام الكياااس البعاادا لكاا  السمسااهعتين
(  الات مان  ا   الفرقاة اليانياة  كمياة التربياة 100عيشة البحي بالحريقة العسددة والبالم قهاميا )

م، حيي  2021/ 2020السقيدون بدم ت الكمية لمعام المامعع جامعة حمهان، -الرياضية لمبشين
تااام تاااهزيعيم عماااع ممساااهعتين تماااريبيتين ، حياااي إساااتخدمت السمسهعاااة التمريبياااة األولاااع أسااامه  

ألسااامه  الاااتعمم  %40% ألسااامه  الاااتعمم وجياااًا لهجاااو ، 60الاااتعمم اليماااين بحياااي تكاااهن الدراساااة 
أساامه  الااتعمم اإلكترونااي عاان بعااد مريبيااة اليانيااة ، واسااتخدمت السمسهعااة الت اإلكترونااي عاان بعااد

بشاا  اختباار التحرايت  ىالا البحاي :أىام نتااةج  .Microsoft Teamsباساتخدام برناامج % 100
السعرفي فع مقارر فدايهلهجيا الرياضاة لمفرقاة اليانياة بكمياة التربياة الرياضاية لمبشاين بمامعاة حماهان 

ة فديهلهجيا الرياضة ، الرياضة والمياز العرابي ، ابعاد وىي  : مقدمة عام 7واللا التكهن من 
الرياضة والمياز العزمي ، الرياضة والمياز القمباي الهعااةي ، الادم واألومياة الدمهياة ، الرياضاة 

فعالية أسمه  التعمم اليمين فع تحدين والمياز التشفدي ، التسييت الغلاةع وأنظسة انتاج الحاقة ، 
التربيااااة الرياضااااية )بشااااين( جامعااااة حمااااهان  لسقاااارر فداااايهلهجيا لحاااا   كميااااة التحراااايت السعرفااااع 

وضاااع رؤياااة مداااتقبمية محاااددة براااهرة عمسياااة لتحداااين التحرااايت السعرفاااي  الرياضاااة. التهصااايات  
لحااا   كمياااات التربياااة الرياضاااية ب ساااتخدام اسااامه  الاااتعمم اليماااين لسقاااررات قدااام عماااهم الراااحة 

 الرياضية.
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Abstract 
The effectiveness of the two methods of hybrid education and remote 

e-learning on the level of cognitive achievement of the sport 

physiology course among physical education students during the 

Corona pandemic. 

 *Dr. Mohamed Hamed Mohamed Fahmy 

Aims of the research  Study the effectiveness of Blended 

Learning method and the e-learning method at the level of cognitive 

achievement of the sport physiology course among students of physical 

education through building a cognitive achievement test for the sports 

physiology course for students of the second year of the College of 

Physical Education for Boys - Helwan University  Method of the 

research: The researcher used the experimental method by using the 

experimental design for two groups using the Microsoft Teams program, 

using the post measurement for both groups.Research sample: The 

research sample was chosen by the intentional method, consisting of 

(100) students from the second year students of the College of Physical 

Education for Boys - Helwan University, who are registered in the college 

records for the academic year 2020/2021 AD, where they were distributed 

into two experimental groups, where the first experimental group used the 

method Blended Learning, so that the study is 60% for the face-to-face 

learning method, 40% for the electronic Learning (E-Learning) method, 

and the second experimental group used the 100% electronic Learning (E-

Learning) method using Microsoft Teams. The most important results of 

this research: Building a cognitive achievement test in the Sports 

Physiology course for the second division of the Faculty of Physical 

Education for Boys at Helwan University, which consists of 7 

dimensions, namely: a general introduction to sports physiology, sports 

and the nervous system, sports and the muscular system, sports and the 

cardiovascular system, blood and blood vessels, Sports and the respiratory 

system, metabolism and energy production systems, the effectiveness of 

Blended Learning method in improving the cognitive achievement of 

students of the Faculty of Physical Education (boys) Helwan University 

for the Physiology of Sport course. Recommendations: Developing a 

scientifically defined future vision to improve the cognitive achievement 

of students of physical education colleges by using Blended Learning 

method for the decisions of the Department of Sports Health Sciences. 
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