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 : المقدمة ومشكلة البحث
 

 والتيهذه الفترة من تاريخ اإلنساااانبأ داث ام لم يسااا م للا م قب من   ب  فييمر العالم    
التربوياااأ واإل تيااااااااااااااااا ياااأ   النواثي مب     فيكااااه للاااا داااال  اتأر ف  التااااأقر جم  العاااالم   م   

 فينلااا تو فااع   أرت كااانااع العممبااأ التعمبمبااأ ثقاا   تااا  التيالحباااه    مناااثيواإل تماااةبااأ ومن  ك ر  
 مجاليتشاال  أورة هاةمأ ف     والتيب   اإلتجاه إل  منيااات التعمم اإللرترونبأ  نحاء العالم و   مب   

المعموماات والترنولو بااا اتمر الاذل  لب  داالعاىء جم  كااهاب الملتااااااااااااااسااااااااااااااات التربوياأ ف  تعمبم  
الطالب كبفبأ الحياااول جم  المعرفأ ف  هب هذه الجاةحأا وف  هب تمل التح يات ت  و الحا أ 

و تااااااالقى تعمبمبأ ث   أ    اتااااااتراتبجبات مسااااااتمرة إل  رف  فاجمبأ جممبأ الت ريال من عالل و اااااا   
   تنمبأ ملارات التفرقر ل ل المتعممقن وتست قر  وافعلم. تعمب جم

ملنأ تامبأ ورتالأ إنسانبأ  تشرف بلا كب من يعمب فقلا ومكانتلا  الت ريال    وتع  ملنأ
رفبعأ وتناط دالمعممقن مسئولبأ إج ا  اتفرا  اليالحقن النافعقن تنفسلم ولمجتمعلما وتزو  ات بال  

 ( 12:3)( 5:1)      والقبم واإلتجاهات اإليجاببأ المرغوبأ .الناشئأ دالمعارف والمفاهبم 
إل  منيات التعمبم جم  اإلنترنع ب ال من اتتموب  تجه    العالم    ويرل الباث اه اه  ه         

المعتا  في ثضور الفيول ال راتبأ والت ري بأ، ففي الغالى يمكن تب يم الر قر من الملارات ج ر  
لمحضور شخيبا في مبر ال راتأ، إل   انى التوفقر الممحوظ في الو ع  اإلنترنع  وه الحا أ  

والترمفأ الما يأ وفي المنطبأ العرببأ، ب  ت الع    من المنيات التعمبمبأ جم  اإلنترنع في تب يم  
 ع ماتلا المعرفبأ والت ري بأ في ك قر من المجاالت .

ومكوناتلا    كما  ه للا  دعا ها  الت ريال  جممبأ  والمتعمم    والتيال   ه  المعمم  ف   تتم ب 
جممبأ   نامبكبأ ت    ديباغأ اته اف    فلي وات وات والتبنبات الح   أ و تالقى التبويما ومن أم  

    (75:32)        وو   السباتات وتح    اإلتتراتبجبات وطرق و تالقى الت ريال أم التنفقذ.   
 صبح من البضايا اتتاتبأ التي تشغب التربويقن ا    اإللرتروني  ه التعمبم    البعض   ويشقر

 ن دالقبام  الباث اه اه  هتمام  إ وعاصأ الملتمقن منلم دمجال ترنولو با التعمبم ا ثق    ي إلي  



التعمبم   تبح  جن مفلوم  التي  ال راتات واتدحام    وممقزاته وجن  ه افأ    اإللرترونيدالع    من 
   ( 5: 12)                                              .اتتخ امهوامكانبأ   وعياةيه وجقوبه

جم   و  التاكق   الح   أ  يتم  الت ريال  داتالقى  مممًا  يكوه  و ه  الب   الرفء  المعمم   ه 
اإلبتراريأ لموتاةط وكبفبأ بناء ال رامج التعمبمبأ المختمفأ وتيمبملا دطريبأ تتمش     واالتتخ امات 

م    رات وثا ات المتعممقن وعياةيلما دحق  يكوه  وره هو المو ه والمرش  فبط ف  العممبأ 
التفرقر   جم   ومساج تلم  ثماتلم  وإتت ارة  المتعممقن  إيجاببأ  مما  زي                                                                                                        .اإليجابيالتعمبمبأ 

  (263:20ا264)

لبال تعمبما جشواةبا بب  اةم   و نهوطر أ      واته رل  ه له    اإللرترونيوالمتتب  لمفلوم التعمبم  
بتب يم المحتول فبط    مال  لت   نهم عالته وجممباته ومخر اته كما    ه، فلو تعمبم لومبا ئتال   جم   

 توفر فقلا  نوات   متراممأ بقئأ     إل كامب ويحتاج    التعمبميال رنامج    بب  لتم دعناصر ومكونات 
من    الر مبأتيال  إلا والمعممقن  الطالب  بقن  الخ رات  والتفاجب  تبا ل   راء وال   التربويأعالل 

والحوارات  والمنا ش اإل  داالتتعانأ  الراءلتبا ل    اللا فأات   ال ري     المختمفأتيال  دبنوات  م ب 
و ع وفبا لمب رة    ي نه  توفر ف      ممقزاتههم    ، ومن  Chattingوالتح م    E-Mail  اإللرتروني

  (3: 35)                                                           المتعمم.           

هو ذلل النوع من التعمبم الباةم جم  إ عال الترنولو با  اإللرتروني ه التعمبم  الباث اهويرل 
التب م   المعمم    High Technologyفاةبأ  بقن  تفاجمبأ  إلرترونبأ  الباةمأ جم  إتتخ ام  تالقى 

، والملتمرات التفاجميوالمتعمم وبقن المتعممقن دعضلم البعض، ومن  م مأ تمل اتتالقى: الفق  و  
وهذا النوع من التعمبم    ال  تح   بزماه  و    Video conferencesجن طريم الفق  و كونفرانال  

                                          مكاه مح   .     

 

والتعمبم المعاصار  وا ه مشاكالت وتح يات تفر الا جمقنا ط بعأ هذا العيار وهو اته ف  
تااااااااااااااتراتبجباأ تا ريال م  م   إلال البا  من تا ةبم جممباأ التعمم دامحااولاأ التغماى جمقلاا وموا لتلااا لاذ 

لموصااااااااااااااول لملا ف من جممباأ التعمم ، كاب هاذا العاىء يب  جم  المعمما لاذلال كااه جمباه و اااااااااااااا  
  االبترااري تا ريال ذكباأ تنم  تفااجاب الطالب م  المنلج المتب  وتنم  لا يم التفرقر    اتااااااااااااااتراتبجباأ

       (8:22)                                                                                                                .واإلب اجي
نتشار الوات  لوباء كورونا،  ارس في معظم  ول العالم دس ى اإل  إغالق الجامعات والموم

لرتروني لتب يم مئات ال ورات جم  مستويات مختمفأ لمطالب  ارجع الع    من منيات التعمبم اإلت
  الباث اه ومن عالل جمب  ،    جاالت اليحأ  و الفنوه اإلب اةبأالعاممقن في م  واتكا يمققن وثت 

 امعأ     –كمبأ الترببأ الريا بأ     – تتاذ مساج  دبسم المناهج وطرق ت ريال الترببأ الريا بأ  
بنقن  ،   مباط   الريا بأ  الترببأ  دكمبأ  المضرب  دبسم نظريات وتط ببات ريا ات   تتاذ مساج  



لمبرر تحكبم ريا ات المضرب لمفر أ ال ال أ دالرمبأ وف  هب الظروف    ماالز ازيم وت ريسل امعأ  
انتشار من  العالم  بلا  يمر  كورونا    الت   العممبأ    (19)كوفيد   اةحأ  إيباف  من  جمبه  وماترتى 

   نه يب  جم جم   بناةنا الطالب  يبن الباث اه   ثفاها   ال اني  ال راتيالتعمبمبأ تماما ف  الفيب  
كما  نبغ   ه يكوه    والتعمبمي  التربوي   ماب وره   اف  هب هذه الظروف العيقبأ  ه يبوم  ماجاتبل

الذل تمر ده ال ال  لمحفاظ جم  تقر    الحالي تناتى م   خامأ الح م    تعمبميوإعتبار  تموب  
تمفأ لممبرر  لموا ف التحكبم المخ  المعرفيو راتأ الجانى  وتنمبأ التفرقر اإلبترارل  العممبأ التعمبمبأ  

 .فررة البح  وج م اإلعالل ده ومن هنا  اءت  ال راتي
 :  مصطلحات البحث

 : منصات التعلم اإللكترونية

( التي LMSمنياااااااااااااااات التعمم اإللرتروني هي نوع من  نواع من  نظمااأ إ ارة التعمم )    "          
  " توفر لممستخ مقن إمكانبأ الوصول إل  الفيول الر مبأ  وه ال ن

 :  Cognitive Achievementالتحصيل المعرفي 

كتساااااااااااااا لاااا الطاااالاااى  و الملاااارة التي نماااع جنااا ه من عالل تعمم  إهو" المعموماااات التي  
المو اااااااااااوجات ال راتااااااااااابأ ، والذي يباس دال ر أ التي يحياااااااااااب جمقلا الطالى في  ث  إعتبارات  

 (  64: 2)                                                                     التحيقب ".
 : Creativityاإلبتكار   

والطرق التبمق يأ ف  التفرقر م  انتاج  صاااااقب       و   العا ي"  رة الفر  جم  تجنى الروتقن  
 (92:32)                                                    وتحقببه".غقر شاة  يمكن تنفقذه 

 : Ideational fluencyالطالقة الفكرية  

لمشكمأ  و موا ف فرار المناتبأ ف  فترة زمنبأ مح  ة  ب رة جم  إتت جاء اك ر ج   من اتال  هي"
   (45:15)                                                                             م قرة".

 :  Spontaneous flexibility المرونة التلقائية 

تتجادات مناتبأ لمشكمأ  و موا ف م قرة ا إتتجادات تتسم دالتنوع والالنمطبأ  إنتاج  إالب رة جم     هي"
 التمباةبأ". ا وبمب ار زيا ة االتتجادات الفري ة الج   ة تروه زيا ة المرونأ 

                                                                                  (28:19 ) 
 هدف البحث: 

  ل ف هذا البح  إل  التعرف جم :
وتااااااااارجأ التعمم و   االبتراري "  ور منياااااااااات التعمم اإللرترونبأ جمي تنمبأ   رات التفرقر  

   هب انتشااااااااااااااار  اةحأ كورونا  في  مبرر تحكبم ريا ااااااااااااااات المضاااااااااااااارب  في المعرفيالتحيااااااااااااااقب 
(Covid 19") :ومعرفأ تاأقره جم  كب من 

   رات التفرقر االبتراري وترجأ التعمم . -1
 المق اه.  هوكيالتحيقب المعرف  لبانوه تحكبم   -2



 التحيقب المعرف  لبانوه تحكبم تنال الطاولأ. -3
 التنال. التحيقب المعرف  لبانوه تحكبم  -4
 التحيقب المعرف  لبانوه تحكبم اإلتكواش. -5
 التحيقب المعرف  لبانوه تحكبم كرة السرجأ.  -6
 التحيقب المعرف  لبانوه تحكبم الريشأ الطاةرة -7

 فروض البحث:

ف  - التجري بأ  لممجموجأ  والبع ل  الب م   القباتقن  بقن  إثياةبًا  فروق  الأ  التفرقر    تو   
ليالح    مبرر تحكبم ريا ات المضرب   في  المعرفياإلبتراري وترجأ التعمم و التحيقب  

 . البع يالقباس 
التفرقر   - الضادطأ ف   لممجموجأ  والبع ل  الب م   القباتقن  بقن  تو   فروق  الأ إثياةبًا 

ليالح    مبرر تحكبم ريا ات المضرب   في  المعرفياإلبتراري وترجأ التعمم و التحيقب  
 . البع يباس الق

تو   فروق  الأ إثياةبًا بقن القباتقن البع  قن لممجموجتقن التجري بأ والضادطأ ف  التفرقر   -
وليالح    مبرر تحكبم ريا ات المضرب   في  المعرفيوترجأ التعمم و التحيقب    االبتراري 

 المجموجأ التجري بأ 
 إجراءات البحث :

 : منهج البحث 

التجري ي    الباث اه  تتخ م  إ لمنات ته    The Experimental Methodالمنلج  وذلل 
لمجموجتقن إث اهما تجري بأ واتعرل  ادطأ    التجري ي دإتباع التيمبم  لنوع وط بعأ هذا البح  ،  

 . بتط قم القباس الب م  البع ل
 مجتمع وعينة البحث :

الز ازيم   بنقن  امعأ  الريا بأ  التربقاأ  دكمقاأ  ال ال أ  الفر أ  البح  طالب  هذا  مجتم    فييم ب 
و   تم إعتبار جقنأ البح  دالطريبأ العم يأ    ،م2020/ 2019  الجامعيلمعام    ال اني  ال راتيالفيب  

%(  13.40ويم موه نسبأ مئويأ   رها )  ،  مبرر تحكبم ريا ات المضرب   في( طالبًا  39وج  هم )
و   تم إتتبعا   فرا  العقنأ اإلتتطالةبأ    ( طالبًا، 291مجتم  البح  والبال  ج  هم )  إ ماليمن  

ا  ( طالبًا تم تبسبملم كم24أ ) وبذلل  صبحع جقنأ البح  اتتاتب  ،  ( طالب 15البال  ج  هم )
  م : 

 /face bookمنيات التعمم اإللرترونبأ ( طالبًا )12وج  هم ) المجموعة التجريبية -

Zoom/Google drive / Gmail.) 



 (.whats app تموب اتوامر دإتتخ ام ( طالبًا )12وج  هم ) المجموعة الضابطة -
 ( 1جدول )

 توصيف مجتمع وعينة البحث

 البحث مجتمع إجمالي عينة البحث األسـاسية  العينــــة اإلســتطالعية  إجمالي عدد العينة

 ( طالب 291) (  طالب24) التجريبيةمجموعة  ( طالب15)  ( طالب 39) 
13.40 % 5.51 % 10.95 % 100 % 

 أسباب إختيار عينة البحث األساسية:

 دالت ريال تفرا  جقنأ البح  اتتاتبأ. الباث اه يبوم   -1
 تحكبم ريا ات المضرب.لم يس م للم  راتأ مبرر  -2

 العينة :تجانس أفراد 

مع الت النمو   فيدحساااااااااااب إجت البأ توزي   فرا  جقنأ البح  اتتاااااااااااتاااااااااابأ    الباث اه   ام  
مبرر تحكبم  ف    (التحياااااااااقب المعرف ومساااااااااتول    -  االبتراري والتفرقر   -العاليالذكاء  -)السااااااااان  

 .اتتاتبأ (  و ح إ راءات التجانال تفرا  جقنأ البح  2والج ول ) ، ريا ات المضرب 
 ( 2جـدول )

 في معدالت  األساسية توزيع أفراد عينة البحث  اعتدالية
 24النمو والتحصيل المعرفى قيد البحث                         ن =                                  

 المتغيرات 
وحدة  
 القياس 

المتوسط 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

 الوسيط 
معامل  
 اإللتواء 

 0.49 21.40 0.86 21.59 سنة السن 

 0.62 30.50 5.33 31.61 درجة العالي الذكاء 

 0.32- 16.0 2.97 15.78 درجة كلي  ى اإلبتكار التفكير 

 0.01- 8.00 2.01 8.46 درجة الطالقة 

 0.15 5.00 1.31 4.72 درجة المرونة

 0.79 2.00 0.73 2.60 درجة االصالة 

 0.75 6.25 1.85 6.71 درجة الهوكي تحكيم التحصيل المعرفى فى 
 0.96 6.50 1.97 7.13 درجة تنس الطاولة تحكيم التحصيل المعرفى فى 
 0.83 4.50 1.51 4.92 درجة التنس  تحكيمالتحصيل المعرفى فى 

 0.35 4.00 1.46 4.17 درجة اإلسكواش  تحكيمالتحصيل المعرفى فى 
 0.84 3.25 1.29 3.61 درجة كرة السرعة تحكيمالتحصيل المعرفى فى 
 0.41 3.00 1.11 3.15 درجة الريشة الطائرة   تحكيمالتحصيل المعرفى فى  

 0.75 28.25 5.73 29.69 درجة فى تحكيم رياضات المضرب   التحصيل المعرفى 

  والتفرقر اإلبترارل  (  ه  مب  قبم معامالت اإللتواء لمع الت النمو2 تضاح من الج ول )
( مما يشااقر إل   3إنحياارت ما بقن )  ريا ااات المضاارب مبرر تحكبم  والتحيااقب المعرف  ف  

 ف  هذه المتغقرات.اتتاتبأ إجت البأ توزي   فرا  جقنأ البح  
 أدوات جمع البيانات :

 وتنبسم إل  ما  م :



 أوالً : األجهزة واالدوات والبرامج المستخدمة في البحث :
 Zoom .برنامج  –اللواتف المحمولأ .                              -

 face book اال تماجيمو   التواصب   -                     Google driveتط قم  -

  . Googleمن  الشخيياإليمقب   gamil تط قم –.     (Lab TOP) آلي  لزة ثاتى  -

    .whats appبرنامج  - 

 ً  (1مرفق).(4()1987إعداد السيد محمد خيرى ) العاليإختبار الذكاء  - :ثانيا

 (14مرفق)الباحثان  . إعداد  التفكير اإلبتكارىإختبار  -         

 (6مرفق) : اإللكترونيبإستخدام منصات التعلم  التعليميالبرنامج  :ثالثا

 لبرنامج:اف اهد أ -1

معمومات من ثق    رات التفرقر اإلبترارل وتاااارجأ التعمم و ال  فرا  المجموجأ التجري بأ  تنمبأ    -
  وانقن ريا ات المضرب )التحيقب المعرف ( .معارف جن الو 
 :التعليمييبنى عليها البرنامج  التياألسس  -2

  التعمبمي جم   ه هناك الع    من اتتال العممبأ لتنفقذ ال رنامج    ج   من العمماء  تفم  
 المبترح اتتال التالبأ:  التعمبميف  بناء ال رنامج  الباث اه و    تب  

  ه  تناتى المحتول م   ه اف ال رنامج العامأ.  -

  ه  ناتى المحتول   رات المتعممقن.   -
  الموا ف التحكبمبأ تحمقب المحتول الملارل المح   إل    زاء صغقرة مت ر أ ف  اليعوبأ لتمل    -

 بتبسبملا إل  مراثملا اتولبأ أم تبسبملا لمجموجأ من الوا بات الحركبأ. 
 تتمقز الوا بات الحركبأ دالبساطأ والتنوع ومراجاة الفروق الفر يأ لممتعممقن.   -
 البسبط لممركى.  نلميعىا ومام الحركبأ من السلب الت رج ف  تعمم المل -

إج ا  المحتول بتبسبمه إل  وث ات دحق  يسمح لسقر المتعمم ف  ال رنامج وفم   راته وترجته   -
 . الذاتيالذاتبأ تحقببا لم    التعمم 

جن  المعرفأ الفوريأ بنتاةج التعمم "وهو اتتاس لخط تقر المتعمم وانتباله من وث ة إل   عرل    -
 طريم التغذيأ الرا عأ المناتبأ من عالل ال رنامج المبترح. 

 توا   الموبا ب تحع    المتعمم فبياااااااااااااثبه عالل تنفقذ وث ات ال رنامج ويسااااااااااااتعقن ده عالل   -
 ( 45:38) (137:  42)                                  التعمم.                             



 : المستخدم فى تنفيذ البرنامج التعليمي المقترحأسلوب التدريس  -3

 : كآالتيالوحدات التعليمية للمجموعة التجريبية  الباحثان قدم 

 ام الباث اه  دعرض مجموجأ من الفق  وهات واليااااااور والرتااااااوم ال بانبأ واليااااااور ال ابتأ   -
جمقلا ومرا عتلا   علالطالوالمتحركأ ف  الموا ف التحكبمبأ المرا   راتاااااااتلا وترك الطالب 

 .Facebookجم   التعمبمي ق ا جم  الجروب 
لو ااااااااااا  روادط الخاصاااااااااااأ    Facebookجم     التعمبميكما إتاااااااااااتخ م الباث اه  الجروب   -

  دإعتبار التحيقب المعرف  الب م  والبع ل وكذلل إعتبار التفرقر اإلبترارل الب م  والبع ل
 IDأم يبوم دإرتاال   Zoomرنامج  أم  ام الباث اه  دع  ذلل بتحضاقر المحا ارة جم  ب -

MEETING      جم     التعمبميإل  الطالب جن طريم الجروبFacebook    أم   عب
وي    الباث اه  ف  إ راء منا شااااااااااااأ وثوار م  الطالب ف    Zoomالطالب جم  برنامج  

الاذل  ااموا   الاذاتي أنااء التعمم    متوا لل التيمختمف الموا ف التحكبمباأ وثاب المشااااااااااااااكالت  
 ده.

  التعمم جن دعا  و   تااااااااااااااموب (   ه البااث ااه  إتااااااااااااااتخا م  للمجموعـة التجريبـيةفاالممخ  )  -
جرض المحتول التعمبم جم   من عالل  الذاتيالمنا شااااااااأ والحوار وثب المشااااااااكالت والتعمم  

وكاذلال إ راء محاا اااااااااااااارات تعمم جن دعا       Facebookالجروب الخاا  داالفبال بوك  
 .  Zoomتمف الموا ف التحكبمبأ من عالل برنامج والمنا شأ والحوار ف  مخ

 (6)مرفق (8) مرفق                                                                
 : كآالتيالوحدات التعليمية للمجموعة الضابطة  الباحثان قدم 

ــابطة ما ) - جرض من عالل    التبمق يأ()الطريبأ   تااااااااااااموب التعمم داتوامر( المجموعة الضــــــ
الواتال  ب    النظري المحتول   جم   روب  وفباااااا     whatsappفبط  محااااا  ه  بتو قتاااااات 

لموث ات التعمبمبأ وتم اتاااااااااتخ ام الواتال لمتواصاااااااااب م  الطالب ف  المواجق  المتفم جمقلا  
 .فبط 

لو اااااا  روادط الخاصااااااأ دإعتبار التحيااااااقب    whatsapp روب  الباث اه  كما إتااااااتخ م   -
وتحا  ا  مواجقا      المعرف  الب م  والبعا ل وكاذلال إعتباار التفرقر اإلبتراارل الب م  والبعا ل

 ( 7)مرفق                                                              .  الوث ات التعمبمبأ لمطالب 
 المقترح: التعليميتصميمات ومحتوى البرنامج  -4

 (     10)مرفق( 8)مرفق : Facebookالمجموعة التجريبية على   ( groupتصميم )  -1
 كما  م  :  Facebook  اال تماجيو   تم تيمبم المجموجأ التعمبمبأ جم  مو   التواصب 



جم     الباث اه   ام   • مجموجأ  )المجموجأ    Facebookدإنشاء  المجموجأ  تسمبأ  وتم 
 . التجري بأ لمبرر تحكبم ريا ات المضرب(

• https://www.facebook.com/groups/180298093276125 

يضمن  إ تم   • ثت   المغمبأ  المجموجأ  بنظام  إل     يج م  عول    الباث اه  نشاءها  فر  
 طالى.  12 واملا  والتيفبط  أالتجري بمجموجأ تول المجموجأ ال

 جن إ ارة المجموجأ . ل المسلو تم جمب مسئول جام جن المجموجأ وهو المعمم  •

الت ريال  • اراءهم ف  مجال طرق  و عذ دعض  لممتادعأ  المجموجأ  تم إ افأ ع راء جم  
 ومن م ربقن منتخى مير . مختمف ريا ات المضرب ثكام ف  و 

  ي ه  مب  الحسادات المشتركأ ف  المجموجأ تروه داتماء ثقببأ  وه    باث اهإشترط ال •
 . الخا   ثسادهإشترط و   صورة عاصأ لرب طالى جم   و تماء  عرل وهمبأ 

    ما  متم و   مق اق جمب لممجموجأ  تضمن  •

    االعالقبأ ف  التعامب. التزام دالمعا قر  -2الخيوصبأ والسريأ .                  -1

 تط قم المواةح والبوانقن التعمبمبأ.  -4الشفافبأ ف  التعامب .                  -3
 اتاثأ الوصول . -6تلولأ الوصول  .                     -5
 ثريأ المساهمات .      -7

 داتماءوانلا    Facebookمن  ه  مب  الطالب ل  لم ثسادات شخيبأ جم     التاك  تم   •
                        ثقبقبأ وذات صور شخيبأ ثقبقبأ وتم نسخ هذه الروادط الخاصأ بللالء الطالب .

 : Facebook  التعليمية على الفيس بوك  نظيم المحتوى التعليمي للمجموعة ت  -2

 (8)مرفق                -:كالتاليف  ج ة عطوات  التعمبميالمحتول و   تم تيمبم 
ال  الباث اه   ام           محتول  تيمبملا  مجموجأبتنظبم  ف   ال  ء  من      ب  مجموجأ  بو   

جم  الع      اشتممع دحق     لرب ريا أ من ريا ات المضرب    ال وليالفق  وهات واليور والبانوه  
هذه الموا ف  تم إتتخ ام فق  وهات تشرح  و   المبررة جم  الطالب   من الموا ف التحكبمبأ المختمفأ  

مو      التحكبمبأ عالل  من  البح   هذه  www.youtube.com ق   تبطب   تم  الفق  وهات   أم 
الف  (video editor)  برنامج   الباث اه    اتتخ مو  برنامج  قلتبطب   اتتخ م  كما  المختارة    وهات 
(Paint)  من عالل ال ابتألعمب اليورPrint Screen                  (13) مرفق 

 :جم المجموجأ التعمبمبأ  اشتممع و   
 المق اه. هوكيالتحيقب المعرف  لبانوه تحكبم  -1

https://www.facebook.com/groups/180298093276125


 التحيقب المعرف  لبانوه تحكبم تنال الطاولأ. -2
 التحيقب المعرف  لبانوه تحكبم التنال. -3
 التحيقب المعرف  لبانوه تحكبم اإلتكواش. -4
 تحكبم كرة السرجأ.التحيقب المعرف  لبانوه  -5
 التحيقب المعرف  لبانوه تحكبم الريشأ الطاةرة -6
 (11)مرفق      :  whats app   ( المجموعة الضابطة علىgroupتصميم )-3
 كما  م  :  whats appو   تم تيمبم المجموجأ التعمبمبأ جم     

  whats appدإنشاء مجموجأ جم   أم  ام  whats app بتحمقب تط قم     الباث اه   ام   •
جن طريم الضغط جم  إج ا ات أم إعتبار مجموجأ     ة وتم إ افأ  مب   ر ام طالب 

لمبرر   الضادطأوتم تسمبأ المجموجأ )المجموجأ  المجموجأ الضادطأ جم  هذه الجروب  
 . تحكبم ريا ات المضرب(

يضمن  إ تم   • ثت   المغمبأ  المجموجأ  بنظام  إل  ج  الباث اه  نشاءها  فر    م  عول  ل 
 طالى.  12 واملا  والتيفبط  الضادطأ المجموجأ تول المجموجأ 

 جن إ ارة المجموجأ . ل المسلو تم جمب مسئول جام جن المجموجأ وهو المعمم  •

المشتركأ ف  المجموجأ تروه داتماء ثقببأ  وه  ل    اتر ام ه  مب     باث اهإشترط ال •
 إشترط و   صورة عاصأ لرب طالى جم  الحساب الخا  ده. و تماء  عرل وهمبأ 

تماء ا نلا د  و whats app من  ه  مب  الطالب ل  لم ثسادات شخيبأ جم     التاك  تم    •
    ثقبقبأ وذات صور شخيبأ ثقبقبأ.

 : whats app الواتس أب تنظيم المحتوى التعليمي للمجموعة التعليمية على  -4

 (9مرفق)                        -:كالتاليف  ج ة عطوات  التعمبميو   تم تيمبم المحتول 
بو      الباث اه   ام           تيمبملا  ف   ال  ء  المجموجأ   ب  محتول  مايخ   بتنظبم 

لرب   ال ولييا ات المضرب وفبا لما  اء ف  البانوه  التحيقب المعرف  لرب ريا أ من ر 
لم رنامج الزمن  لموث ات     wordريا أ ديبغأ   وتم توزيعلا جم  الوث ات التعمبمبأ وفبا 

كب   دبانوه  الخا   الجزء  وجرض  االوامر  إتباع  تموب  وتم  الضادطأ  لممجموجأ  التعمبمبأ 
 ريا أ جم  ث ل. 

  :Zoomطريقة  إجراء المحاضرة  للمجموعة التجريبية عن طريق برنامج  -5



                                          : Zoom نبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن برنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامج زووم -

 (8مرفق)
 تماجاااااااات والمبااااااااءات ثقااااااا  يسااااااااج  المعمااااااام،  رناااااااامج مجااااااااني، ي ساااااااتخ م لتنظااااااابم اإلال       

جالبااااااااأ ماااااااا  إمكانبااااااااأ مشاااااااااركأ الممفااااااااات ماااااااا  والمحا اااااااار، جماااااااا  تنظاااااااابم المباااااااااءات دجااااااااو ة 
الحا اااااارين فااااااي المباااااااء تااااااواء جاااااان طرياااااام المعماااااام،  و المااااااتعمم دشاااااارط  ه يكااااااوه لرااااااب فاااااار  

 ثساب عا  ده.
 : Zoom مميزات برنامج زووم -

 التواصب اليوتي والمرةي ج ر اإلنترنع. •
كاااااه التعماااابم جاااان دعاااا  ماااان عااااالل جاااارض المااااا ة المطمااااوب تعمبملااااا ج اااار  ي برنااااامج تااااواء  •

، فقاااااا  و،  و باااااارامج ت ري بااااااأ  عاااااارل،  و شاشااااااأ كالساااااا ورة ppt، wordجاااااارض تعمبمااااااي ج اااااار 
 م  إمكانبأ تح     ي  ممأ  و ن . ،pdf تم الشرح والرتادأ جمقلا،  و كتاب مط وع 

إمكانباااااأ الااااا عول لمجمساااااأ ج ااااار راداااااط إنترناااااع، مااااا  إمكانباااااأ كاااااتم صاااااوت المشااااااركقن  أنااااااء  •
 لبعضلم دالح   .الح   ،  و السماح 

إمكانبااااأ تسااااجقب فقاااا  و لمااااا  ااااتم ت اولااااه ج اااار الجمسااااأ، أاااام جر ااااه ج اااار  ي وتااااقمأ تواصااااب  •
 ا تماجي لحضورها الثبًا.

 : Zoom برنامج زوومألية بدأ المحاضرات عن طريق 
الطالى  - عالل ب   يبوم  من  إلبه  ال عول  وتسجقب  العنر وتبأ  الشبكأ  من  التط قم  تنزيب 

Facebook   و من عالل   Gmail   وذلل من عالل النبر جم Up  Sign    وإذا  صبح
 . Sign inثساب يمكن ال عول إلبه من عالل  هل ي

فبظلر ل  نا الحساب الذي   New Meetingالضغط جم   د يبوم الباث اه المحا رة  ل  ا -
 0تم تسجقب ال عول من عالله 

ال جوة   - التجري بأ(لعمب  )المجموجأ  دالنبر  لمطالب  الباث اه   واعتبار    moreجم     يبوم 
invite  0 

    ب الباث اه وإرتال الرادط من    Copy URLتتم جممبأ الشرح من عالل الضغط جم    -
( تواصب:  وتقمأ  الطالب، ج ر  ي  بوك(  الجروب جم إل   دفتح    الطالب فببوم    الفبال 

 الرادط، وال عول لمتادعأ شرح المعمم.



و يبوم دمشاركأ لمشاشأ  و لمفق  و  و تي    share screenدالنبر جم     الباث اه  يبوم    -
دالرتادأ جمقلا. ويبوم دعممبأ   يبوم  ببضاء  مو وع  ري  شرثه، كما يمكن مشاركأ لوثأ 

 . Recordتسجقب الجمسأ من عالل الضغط جم  
جمبه في و ع    joinلمطالى دحق  يعمموا تشارك    Meeting  ID  دإجطاء  الباث اه  يبوم     و -

 معقن معمن لمطالب.
 0 و اإليمقب الخا  دحساب الفبس وك    Gmailالتط قم يحتاج إل  بري  إلرتروني من نوع   -
المو و  في الجانى  ضغط جم  زر إنلاء اال تماع  دال  الباث اه  يبوم  ،  المحا رةدع  انتلاء   -

 ( 13مرفق) اتيمن السفمي من نافذة اال تماع. 
 Googleعرفى  للمجموعتين على    متصميم إختبار التفكير اإلبتكارى و التحصيل ال -6

drive : (12مرفق ) 

   وهذا المحرك  تبح لمستخ مبه Google chrome دإتتخ ام محرك البح    الباث اه  ام  -
   Google drive  0 مجموجأ من التط ببات من  هملا 

وذلل ثت     Google chromeالخا  ب    الشخييداإلشترك ف  اإليمقب    الباث اه   ام   -
 :كآالتي  Gmail  ج روتم إنشاء اإليمقب  Google drive  إتتخ ام  ما ت ن  لل

                                             dr.mahmoud9786@gmail.com 

التفرقر اإلبترارل  وتم ال  ء ف  و    تئمأ   Google drive  دال عول جم   الباث اه   ام   -
من متع  ( م  تح    ( و )إعتبار  ا اعتبار التحيقب المعرف  دطريبأ )صح  و عط وكذلل  

 .عتبار  تلال وكذلل و   مفتاح التيحبح لإل ر أ كب 
إل  الطالب جن طريم   داإلعتبارنتلاء من و   اإلعتبار تم إرتال الرادط الخا   دع  اإل -

 : كالتاليالرادط    وكاه   لمضادطأ    whats appلمتجري بأ و    face book روب  كال من  
                             https://forms.gle/HqSvpejTtS9WXXeQA   

   اإلطار العام لتنفيذ البرنامج:  -5

  ،(  تابب  8بوا   وث تقن  ت وةبًا لم ة )  تعمبمبأ وذللتم تنفقذ ال رنامج من عالل وث ات 
(  55مبسااااامأ إل  )  (  قببأ90وزمن تنفقذ الوث ة ) ،  ( وث ة تعمبمبأ16وبذلل  تضااااامن ال رنامج )

(  قبباااأ مناااا شااااااااااااااااأ وثوار جم  برناااامج  40أم )   Face Book  التعمبمي قبباااأ جم  الجروب  
Zoom                                                                              .(6مرفق) (7مرفق) 

  عرض البرنامج على مجموعة من المحكمين: -6

mailto:dr.mahmoud9786@gmail.com


ترنولو با التعمبم   ف  (3مرفق)  الخ راءجم     هإج ا  ال رنامج تم جر اااااااااااادع  االنتلاء من 
 كمبات الترببأ الريا بأ وذلل التتطالع ر  لم ثول:د المضرب  ات وريا  وطرق الت ريال

 .م ل مناتبأ اته اف العامأ لم رنامج ▪

 ال  أ العممبأ والو وح لمحتول ال رنامج. ▪

 .فاةبأالوتاةط الم ل مناتبأ  تموب جرض محتول  ▪

                                     صالثبأ ال رنامج لمتط قم. ▪
 :الصورة النهائية للبرنامج -7

وريااا اااااااااااااااات  ترنولو بااا التعمبم وطرق التاا ريال  ف   راء الخ راء  آمن عالل اتااااااااااااااتعراض  
٪ جم  صااااالثبأ ال رنامج  85   رها  تضااااح موافبتلم بنساااابأ مئويأ وتحمقملا  ( 5ممحم )المضاااارب  
 لمتط قم. 

 (الباحثان رابعا: إختبار التحصيل المعرفى لمقرر تحكيم رياضات المضرب : )إعداد 

  (5مرفق)                                                                                           الهدف من اإلختبار :  -1

ريا اااااااااااااات  لمبرر تحكبم  مساااااااااااااتول التحياااااااااااااقب المعرف     ل ف هذا اإلعتبار إل  قباس 
( ل ل الريشاااأ الطاةرة  -كرة السااارجأ    -اإلتاااكواش   – التنال  –تنال الطاولأ   - اللوكي)المضااارب  

 طالب الفر أ ال ال أ دكمبأ الترببأ الريا بأ بنقن دالز ازيم.

  تحديد محاور اإلختبار : -2
دإج ا  إتاااااااتمارة إلتاااااااتطالع ر ي الخ راء في ريا اااااااات المضااااااارب دكمبات    الباث اه   ام  

(،وذلل إلب اء الر ي في 3مرفق) والحكام ال ولققن ف  كب ريا اااااااااأ جم  ث ا , الترببأ الريا ااااااااابأ
اتهمبأ النسااااا بأ   المضااااارب وتح    ريا اااااات  تحكبم  محاور إعتبار التحياااااقب المعرف  ف  مبرر  

( 6جم  ) شااااااااتممع ا  المحاور اتتاااااااااتاااااااابأ لإلعتبار،والت   و    تاااااااافر ذلل جن تح   لرب محور،
 (2مرفق) (  و ح ذلل :3و  ول ) محاور،

 ( 3جدول )
 محاور إختبار التحصيل المعرفى 

 النسبية لكل محور  واألهمية
 األهمية النسبية  المحور  م

 % 19  الهوكي 1

 % 19 تنس الطاولة  2
 % 17 التنس  3
 % 17 اإلسكواش  4
 % 14 السرعةكرة  5
 % 14 الريشة الطائرة 6



        :صياغة مفردات اإلختبار  -3

وشاروط صاباغأ المفر ات وه   ، ب راتاأ  نواع مفر ات اإلعتبار المو اوجأ  الباث اه   ام  
ج م   -ال  أ العممبأ    -اإلعتياار   -الشامولبأ   –  و اوح الياباغأ  -)مناتا تلا لمساتول الطالب  

إثتمال الياباغأ تك ر من م لول( وذلل داإلتاتعانأ دالع    من المرا   العممبأ المتخياياأ ف  
،أمين الخولى  (7)  (1994أمين الخولى )ريا ااااااات المضاااااارب م ب : و اإلعتبارات التحيااااااقمبأ  

 مبارك رضــــــا،(8( )2001جمال الدين الشــــــافعي )وأمين الخولى  ،(9()1999محمود عنان )و
محمد أحمد عبد هللا (،33()2006) محمد أحمد عبد هللا(،31()2006) الرضـــــــــا الغريبعبد  و
وبناًء جم  ما تاا م تم صااباغأ مفر ات اإلعتبار    (10)(2007)  إيلين وديع فرج،(34()2007)

وزجع جم  النحو   ( ةبارة مبسااااامأ جم  محاور اإلعتبار الساااااتأ،88دياااااورة م  ةبأ وبم  ج  ها )
 :                                                            التالي

 ( ةبارة20)                                 اللوكيالمحور اتول  انوه تحكبم  -

 ( ةبارة20)              انوه تحكبم تنال الطاولأ               ال انيالمحور  -

 ( ةبارة14)                                  المحور ال ال   انوه تحكبم التنال -

 ( ةبارة14)                               اإلتكواشالمحور الراد   انوه تحكبم  -

 ( ةبارة10)                           كرة السرجأ المحور الخامال  انوه تحكبم  -

 ( ةبارة10)                         الريشأ الطاةرةالمحور السا س  انوه تحكبم  -
( جم  مجموجأ من الخ راء ف  مجال ريا ااااات  4مرفقتم جرض اليااااورة الم  ةبأ لإلعتبار )  -

وذلل لمتعرف جم  م ل تم قب كب ةبارة لممحور الذل  (،3مرفق( ع راء )5المضاارب ج  هم )
ةبااارة ف   ااااااااااااااوء دحااذف  و إ اااااااااااااااافااأ  و تعاا  ااب  ل    الر يوطمااى من الخ راء إباا اء    تم مااه،

% فاك ر من مجموع  80ثياامع جمي نساابأ    التيالعبارات   الباث اه  و   إرتضاا    مالثظاتلم،
 آراء الخ راء.

و   بمغع ج    % من إتفاق الخ راء،80تم ثذف العبارات التي ثياااااامع جمي نساااااابأ   ب من    -
( ةبارة ممحم 82النلاةبأ )( ةبارات فاصاابحع ةبارات اإلعتبار اليااورة  6العبارات المحذوفأ )

 ( ج   و ر ام العبارات المحذوفأ من اإلعتبار.4(،ويو ح   ول )4)
 ( 4جدول )

 عدد العبارات التي تم حذفها من الصورة المبدئية لإلختبار المعرفي
عدد العبارات في   المحور 

 الصورة المبدئية 

عدد العبارات  
 المحذوفة 

أرقام العبارات  
 المحذوفة 

وفقًا  عدد العبارات 
 ألراء الخبراء 

 19 9 1 20 الهوكى 



 19 14 1 20 تنس الطاولة 
 13 10 1 14 التنس 
 12 3/9 2 14 اإلسكواش 
 10 -  -  10 كرة السرعة
 9 7 1 10 الريشة الطائرة

 82 6 6 88 اإلختبار المعرفى إجمالي

 :الدراسة اإلستطالعية -4
الخمبال وثت   م  5/4/2020اتث   ف  الفترة من   اتول إ راء ال راتااااأ اإلتااااتطالةبأ  تم  

والا عول    لمتعرف جمي منااتااااااااااااااباأ مفر ات اإلعتباار لمتط قم جمي  فرا  جقناأ البحا  م  9/4/2020
والتعرف جم  االعتبار الرترونبا وكذلل ال عول جم  الجروبات التعمبمبأ     Google driveجم   
وذلال جن طريم تط بباه جمي    ،ومتاادعاأ الوثا ات التعمبمباأ جمباه   Facebook & zoomجم   

  ( طاالباًا من مجتم  البحا  وعاارج العقناأ اتتاااااااااااااااتاااااااااااااابأ15جقناأ البحا  اإلتااااااااااااااتطالةباأ  واملاا )
 التعرف جم  ما  م  : انبأال ال راتأ اإلتتطالةبأ   واتتل فع 
وط بعأ           م ل مناتااااااااابأ صاااااااااباغأ وج   ةبارات اإلعتبار لمساااااااااتول  فرا  جقنأ البح    - 

 .ف  البح   المستخ مأالجروبات التعمبمبأ 
 .والجروبات التعمبمبأ المختمفأ م ل فلم  فرا  العقنأ لتعمبمات اإلعتبار - 
 عتبار.تح    الم ة الزمنبأ التي يستغر لا اإل - 
 معامب السلولأ واليعوبأ والتمققز وص ق وأبات اإلعتبار. - 
 نتائج الدراسة اإلستطالعية: -5

وط بعأ           التاك  من مناتاااابأ صااااباغأ وج   ةبارات اإلعتبار لمسااااتول  فرا  جقنأ البح    -
 .ف  البح   المستخ مأالجروبات التعمبمبأ 

 اإلعتبار.فلم  فرا  العقنأ لتعمبمات  -

 (  قببأ.40تم تح    الم ة الزمنبأ التي يستغر لا اإلعتبار ) -
والب رة جم  اتاااااااااااتخ املم ب  أ لموصاااااااااااول       Facebook و  zoomإتاااااااااااتخ ام تط قم    -

 لموث ات التعمبمبأ .
 معامل السهولة والصعوبة لمفردات اإلختبار:  -6

 لحساب معامب السلولأ تستخ م المعا لأ التالبأ:   (16( )1998فؤاد البهي السيد )يشقر   
 اإل ادات اليحبحأ لمسلال ) المفر ة(                    

 =  اإل ادات اليحبحأ + اإل ادات الخاطئأ معامل السهولة -أ 



ونظرًا ته العال أ بقن السااالولأ والياااعوبأ جال أ جكسااابأ مباشااارة فإه مجموجلما يسااااول  
 كن تم قب العال أ دالمعا لأ التالبأ :( واث  صحبح ، ويم1)
 معامب اليعوبأ. – 1معامب السلولأ =   
 معامب السلولأ.                 – 1معامب اليعوبأ =   

 معامل التمييز :  -ب 
 المعا لأ التالبأ :  الباث اه لحساب تمققز مفر ات اإلعتبار إتتخ م  

 اليعوبأ.معامب التمققز = معامب السلولأ × معامب 
ومعامب التمققز لرب ةبارة من    (  و ااااااح معامب الساااااالولأ ومعامب اليااااااعوبأ،5و  ول )

 ريا ات المضرب.تحكبم ةبارات اإلعتبار المعرف  ف  مبرر 
 ( 5جدول )

 معامل السهولة والصعوبة والتمييز لعبارات اإلختبار المعرفى
 التمييز الصعوبة  السهولة  م التمييز الصعوبة  السهولة  م التمييز الصعوبة  السهولة  م

1 0.61 0.39 0.24 29 0.64 0.36 0.23 57 0.46 0.54 0.25 
2 0.55 0.45 0.25 30 0.45 0.55 0.25 58 0.40 0.60 0.24 
3 0.46 0.54 0.25 31 0.30 0.70 0.21 59 0.33 0.67 0.22 
4 0.33 0.67 0.22 32 0.52 0.48 0.25 60 0.30 0.70 0.21 
5 0.51 0.49 0.25 33 0.31 0.69 0.21 61 0.33 0.67 0.22 
6 0.30 0.70 0.21 34 0.28 0.72 0.20 62 0.70 0.30 0.21 
7 0.61 0.39 0.24 35 0.46 0.54 0.25 63 0.40 0.60 0.24 
8 0.54 0.46 0.25 36 0.69 0.31 0.21 64 0.52 0.48 0.25 
9 0.29 0.71 0.21 37 0.64 0.36 0.23 65 0.27 0.73 0.20 
10 0.45 0.55 0.25 38 0.33 0.67 0.22 66 0.69 0.31 0.21 
11 0.41 0.59 0.24 39 0.60 0.40 0.24 67 0.33 0.67 0.22 
12 0.69 0.31 0.21 40 0.46 0.54 0.25 68 0.41 0.59 0.24 
13 0.33 0.67 0.22 41 0.52 0.48 0.25 69 0.56 0.44 0.25 

14 0.51 0.49 0.25 42 0.28 0.72 0.20 70 0.30 0.70 0.21 

15 0.45 0.55 0.25 43 0.30 0.70 0.21 71 0.69 0.31 0.21 

16 0.41 0.59 0.24 44 0.64 0.36 0.23 72 0.46 0.54 0.25 

17 0.64 0.36 0.23 45 0.46 0.54 0.25 73 0.31 0.69 0.21 

18 0.28 0.72 0.20 46 0.31 0.69 0.21 74 0.64 0.36 0.23 

19 0.56 0.44 0.25 47 0.45 0.55 0.25 75 0.45 0.55 0.25 

20 0.28 0.72 0.20 48 0.33 0.67 0.22 76 0.56 0.44 0.25 

21 0.45 0.55 0.25 49 0.69 0.31 0.21 77 0.40 0.60 0.24 

22 0.30 0.70 0.21 50 0.52 0.48 0.25 78 0.29 0.71 0.21 

23 0.46 0.54 0.25 51 0.40 0.60 0.24 79 0.52 0.48 0.25 

24 0.51 0.49 0.25 52 0.28 0.72 0.20 80 0.31 0.69 0.21 

25 0.31 0.69 0.21 53 0.69 0.31 0.21 81 0.45 0.55 0.25 

26 0.52 0.48 0.25 54 0.64 0.36 0.23 82 0.33 0.67 0.22 

27 0.69 0.31 0.21 55 0.33 0.67 0.22 - - - - 
28 0.56 0.44 0.25 56 0.51 0.49 0.25 - - - - 

( ومعااماب 0.70: 0.27(  ه معااماب الساااااااااااااالولاأ  تراوح ماا بقن )5 تضااااااااااااااح من  ا ول )
( كما  تضاااااح من الج ول  ه مفر ات اإلعتبار المعرفي  0.73:   0.30الياااااعوبأ  تراوح ما بقن )

( وبناًء جمبه فإنه يمكن إتتخ ام اإلعتبار  0.25:     0.20ذات  وة تمققز مناتبأ تراوثع ما بقن )
 ريا ات المضرب.تحكبم كا اة لقباس التحيقب المعرفي ف  مبرر 

 زمن اإلختبار :تحديد  -7



في  وء نتاةج ال راتأ اإلتتطالةبأ لإلعتبار المعرفي تم تح    زمن اإلعتبار من عالل  
 المعا لأ التالبأ :

 الزمن الذي إستغرقه آخر طالب       +   الزمن الذي إستغرقه أول طالب في اإلجابة                      
 ___________________زمن اإلعتبار =   _________________________
                                                         2 

 ق  40=     ق  43ق +  37زمن إلعتبار =        
                             2 

 (  قببأ.40وبذلل  مكن تح    زمن اإلعتبار المعرف  وهو )              
 مفتاح التصحيح لإلختبار : -8

وبذلل  صااااااابحع   وصااااااافر لإل ادأ الخاطئأ، تم و ااااااا   ر أ واث ة لإل ادأ الياااااااحبحأ، 
 .(5مرفق)وتم إج ا  مفتاح التيحبح لإلعتبار  (  ر أ،82النلايأ العظم  )

 قيد البحث : ات المعامالت العلمية لإلختبار -خامسا

 المعامالت العملية إلختبار المعرفى : - أوال

 صدق اإلختبار المعرفي : -أ 

صااااا ق اإلتسااااااق ال اعمي لإلعتبار ثق  تم   الباث اه  لحسااااااب صااااا ق اإلعتبار إتاااااتخ م   
العقنأ اتتاااااااااتاااااااابأ،  ( طالبًا دالفر أ ال ال أ دالرمبأ من مجتم  البح  وعارج 15تط ببه جم  ج   )

و ا  تم ثساااااااااااااااب معااماب اإلرتبااط بقن  ر اأ كاب ةباارات كاب محور والا ر اأ الرمباأ لممحور الاذل 
وكاذلال ثساااااااااااااااب معااماب اإلرتبااط بقن المجموع الرم  لراب محور والا ر اأ الرمباأ لإلعتباار    تم ماه،

 (  و حاه ذلل.7(،)6و  ولي )
 ( 6جدول )

 معامل اإلرتباط بين درجات كل عبارة وبين المحور 
 15الذى تمثله فى إختبار التحصيل المعرفى                      ن =                              

 الريشة الطائرة كرة السرعة اإلسكواش  التنس  تنس الطاولة  الهوكي 
 قيمة"ر"  العبارة قيمة"ر"  العبارة قيمة"ر"  العبارة قيمة"ر"  العبارة قيمة"ر"  العبارة قيمة"ر"  العبارة

1 0.621 20 0.620 39 0.598 52 0.631 64 0.597 74 0.599 
2 0.644 21 0.612 40 0.610 53 0.629 65 0.615 75 0.611 
3 0.601 22 0.617 41 0.632 54 0.607 66 0.628 76 0.632 
4 0.593 23 0.621 42 0.607 55 0.624 67 0.606 77 0.637 
5 0.615 24 0.630 43 0.614 56 0.639 68 0.618 78 0.611 
6 0.603 25 0.592 44 0.640 57 0.618 69 0.615 79 0.608 
7 0.622 26 0.632 45 0.621 58 0.606 70 0.631 80 0.610 
8 0.641 27 0.601 46 0.618 59 0.619 71 0.623 81 0.618 
9 0.597 28 0.612 47 0.613 60 0.633 72 0.616 82 0.624 
10 0.592 29 0.621 48 0.600 61 0.611 73 0.631 - - 
11 0.626 30 0.618 49 0.599 62 0.630 - - - - 
12 0.607 31 0.619 50 0.634 63 0.612 - - - - 
13 0.630 32 0.617 51 0.616 - - - - - - 
14 0.605 33 0.604 - - - - - - - - 
15 0.623 34 0.630 - - - - - - - - 
16 0.641 35 0.623 - - - - - - - - 
17 0.617 36 0.601 - - - - - - - - 
18 0.611 37 0.628 - - - - - - - - 



19 0.604 38 0.617 - - - - - - - - 
 0.05*دال عند مستوى                                     0.514=   0.05قيمة " ر" الجدولية عند مستوى           

بقن    0.05( و و  جال أ إرتباطبأ  الأ إثياااااااااااةبًا جن  مسااااااااااتول  6 تضااااااااااح من   ول )
  ر ات كب ةبارة والمحور الذي  نتمي إلبه مما يشقر إلي ص ق اإلعتبار فبما يقبال.

 ( 7جدول )
  15ن =                معامل اإلرتباط بين درجات كل محور والدرجة الكلية لإلختبار المعرفي             

 قيمة "ر" عدد العبارات محاور اإلختبار  م

 * 0.637 19 الهوكى   1

 * 0.651 19 تنس الطاولة  2
 * 0.618 13 التنس   3
 * 0.615 12 اإلسكواش  4
 * 0.621 10 كرة السرعة  5
 * 0.634 9 الريشة الطائرة  6

 0.05* دال عند مستوى                  0.514=  0.05قيمة " ر" الجدولية عند مستوى                

بقن    0.05( و و  جال أ إرتباطبأ  الأ إثياااااااااااةبًا جن  مسااااااااااتول  7 تضااااااااااح من   ول )
 ريا ات المضرب.تحكبم  ر ات كب محور وال ر أ الرمبأ لإلعتبار المعرف  ف  مبرر 

 معامل الثبات لإلختبار المعرفى : -ب 

دإيجا  أبات اإلعتبار دإتاااااااااااتخ ام طريبأ التط قم وإجا ة التط قم جمي جقنأ    الباث اه   ام   
(  يام  10وتم إجا ة التط قم دع  )  ( طالبًا من مجتم  البح  وعارج العقنأ اتتاااااتاااابأ،15 واملا )

و      م 2/4/2020وثت  الخمبال    م 24/3/2020ال الأاء  وذلل ف  الفترة من    من التط قم اتول،
 (  و ح ذلل.8و  ول ) ،وال انيإلرتباط بقن نتاةج التط قم اتول تم إيجا  معامب ا

 ( 8جدول )
  15معامل الثبات إلختبار التحصيل المعرفى                      ن =                               

 المحاور 
وحدة  
 القياس 

 قيمة "ر"  التطبيق الثاني  التطبيق األول 
 ع م ع م

 * 0.768 1.27 6.91 1.31 6.50 درجة الهوكى 

 * 0.801 1.26 7.55 1.24 7.19 درجة تنس الطاولة 
 * 0.795 1.18 5.67 1.12 5.11 درجة التنس 
 * 0.811 1.00 4.85 0.91 4.45 درجة اإلسكواش 
 * 0.803 0.95 4.00 0.88 3.81 درجة كرة السرعة
 * 0.765 0.87 3.91 0.79 3.33 درجة الريشة الطائرة

 * 0.772 5.31 32.89 4.46 30.39 درجة الدرجة الكلية لإلختبار 
 0.05* دال عند مستوى                           0.514=  0.05قيمة " ر" الجدولية عند مستوي        

(  ه معامالت اإلرتباط بقن نتاةج التط ببققن اتول وال اني إلعتبار  8 تضااااااح من   ول )
،  0.05( وه   الأ إثياااةبًا جن  مسااتول  0.811:   0.765التحيااقب المعرف  تراوثع ما بقن )

 ريا ات المضرب جن  القباس.تحكبم ا يشقر إل  أبات اإلعتبار المعرف  ف  مبرر مم
 : المعامالت العلمية للتفكير اإلبتكارى



 صدق اإلختبار : -أ
التما ز  تم ثساب   عتبار جمي  التفرقر اإلبتراري وذلل جن طريم تط قم اإل  إلعتبار ص ق 

من   )الطالب مجموجتقن  ممقزة  واملا  مجموجأ  )  طالب (  10،  تخي  من  الرادعأ  (،  الفر أ 
عالل    البح    لمجتم  من عارج جقنأ البح  ومم مأ    طالب (  10ممقزة  واملا )  والمجموجأ الغقر
 .(  و ح ذلل9و  ول ) م2020/ 2/4م،وثت  الخمبال 2020/ 24/3ال الأاء  الفترة الزمنبأ من 

 
 
 
 

 ( 9جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" بين المجموعتين المميزة والغير مميزة  

 10=    2= ه 1ه                       في اإلختبارات قيد البحث                                     

وحدة   االختبارات
 القياس 

الفرق بين   المجموعة غير المميزة  المجموعة المميزة
المتوسط  قيمة )ت(  المتوسطين

 الحسابي 
اإلنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

 7.015 6.700 1.813 14.500 1.715 21.200 درجة ى اإلبتكار  التفكير
 5.470 4.500 1.581 7.500 2.00 12.00 درجة الطالقة 
 6.795 3.066 1.173 4.600 0.707 7.666 درجة المرونة 
 2.269 0.733 0.699 2.400 0.707 1.666 درجة االصالة

 10ا2( = 05ا0( ومستول معنويأ )18قبمأ " ت" الج ولبأ جن   ر أ ثريأ )
(  ه  مب  قبم )ت( المحساااااوبأ  ك ر من قبمأ )ت( الج ولبأ، مما   ل 9 تضاااااح من   ول )

معنويًا بقن المجموجتقن الممقزة وغقر الممقزة في نتاةج اإلعتبارات    أجم  و و  فروق إثياةبأ  ال
 . ق  البح ، ومما يشقر إل  ص ق اإلعتبارات المستخ مأ

 ثبات االختبار:  -ب 
  Test –    Retestطريبأ تط قم وإجا ة التط قم    الباث اه  عتبارات إتتخ م  إللحساب أبات ا

عالل الفترة صمبأ  توهي مم مأ لعقنأ البح  وعارج العقنأ ا  طالب (  10وذلل جمي جقنأ  واملا )
وتم ثساب معامالت اإلرتباط بقن    م4/2020/ 2وثت  الخمبال    م3/2020/ 24ال الأاء  الزمنبأ  

 . (  و   معامب االرتباط10ول وال اني إليجا  أبات هذه اإلعتبارات و  ول )التط قم ات
 ( 10جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االرتباط بين التطبيقين  
 10ن =                  األول والثاني  فى اإلختبارات قيد البحث                              

 التطبيق الثاني التطبيق االول 



وحدة   ختباراتإلا
 القياس 

المتوسط 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

معامل  
 االرتباط

 

 *0.678 1.766 12.300 2.273 14.50 درجة ى اإلبتكارالتفكير
 *0.944 1.712 6.600 1.581 7.500 درجة الطالقة 

 *0.935 0.994 3.900 1.173 4.600 درجة المرونة
 *0.645 0.816 2.00 0.699 2.400 درجة االصالة
 

  0.5219=  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي معنوية 

ك ر من قبمتلا الج ولبأ جن  مساااااتوي   (  ه قبمأ )ر( المحساااااوبأ  10 تضاااااح من   ول )
 مما يشقر الي أبات تمل اإلعتبارات. 0.05معنويأ 

 القياسات القبلية :
 ف  التفرقر اإلبتراارل و راء القبااتااااااااااااااات الب مباأ لممجموجتقن التجري باأ والضااااااااااااااادطاأ إتم  

م  2020/ 12/4اتث  وذلل ف  الفترة من   ريا اااات المضااارب،تحكبم  التحياااقب المعرف   لمبرر 
عتبارات جم  الجروبات ن طريم إرتااااااااال الروادط الخاصااااااااأ داإلج  م16/4/2020وثت  الخمبال 

  .Google Drive تط قم  جن طريمإلعتبارات اإللرترونبأ ا إل راء اال عول جمقل التعمبمبأ أم 

  :منصات التعلم اإللكترونية بإستخدام  التعليميتطبيق البرنامج 
ف  منيااااات التعمم اإللرترونبأ  دإتااااتخ ام    التعمبميمحتول ال رنامج  بتط قم    الباث اه   ام  
من   الخمبال  19/4/2020اتثاااااا   الفترة  وثت   التجري بااااااأ  م11/6/2020م  المجموجااااااأ    جم  

و    تااتغرق تط قم   (،7مرفق)   تااموب اتوامربقنما  تااتخ مع المجموجأ الضااادطأ   ، (6مرفق)
 (  قببأ.90(  تابب  بوا   وث تقن تعمبمقتقن ف  اتت وع زمن الوث ة )8) التعمبميال رنامج 

 القياسات البعدية : 

الفترة من   البعااااا ياااااأ ف   القبااااااتااااااااااااااااااات  ال الأااااااء  14/6/2020اتثااااا   تم إ راء  م وثت  
التحياااااااااااااقب المعرف  و    االبتراري لممجموجتقن التجري بأ والضاااااااااااااادطأ ف  التفرقر  م  16/6/2020

 بنفال ترتقى وشروط القباتات الب مبأ. اوذللريا ات المضرب تحكبم لمبرر 
 المعالجات اإلحصائية: 

دإتاااااااااتخ ام اتتاااااااااالقى   الباث اه  إثيااااااااااةبًا وتحقببًا ته اف البح   ام  لمعالجأ ال بانات   
 اإلثياةبأ التالبأ : 

 . المعباري اإلنحراف  -   .الحسابيالمتوتط  -



 معامب اإللتواء.  -    الوتبط. -

 إعتبار "ت".  -  معامب اإلرتباط البسبط.  -

 نسى التحسن %.   -
 
 
 
 
 

 عرض ومناقشة النتائج:
 أوالً: عرض النتائج:

 ( 11جـــدول )
 داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية 

   12رياضات المضرب     ن =تحكيم التحصيل المعرفى لمقرر التفكير اإلبتكارى و  في                   

 المتغيرات 
وحدة  
 القياس 

 القياس البعدى   القياس القبلى 
 قيمة "ت" 

 ع م ع م

 12.951 2.250 21.70 2.494 15.30 درجة الكلى  ى بتكار إلا التفكير 
 14.203 2.539 11.65 1.814 7.85 درجة الطالقة 
 10.429 1.000 8.50 1.182 4.85 درجة المرونة
 4.098 0.759 1.55 0.753 2.60 درجة االصالة 

 * 7.42 2.25 14.00 1.19 6.50 درجة الهوكىتحكيم التحصيل المعرفى فى 

 * 7.11 2.17 13.91 1.24 7.00 درجة تنس الطاولة تحكيم التحصيل المعرفى فى 

 * 6.94 1.65 9.00 1.00 4.83 درجة التنس  تحكيمالتحصيل المعرفى فى 
 * 6.58 1.33 7.75 0.89 4.00 درجة اإلسكواش  تحكيمالتحصيل المعرفى فى 
 * 5.82 1.01 6.00 0.63 3.50 درجة كرة السرعة تحكيمالتحصيل المعرفى فى 
 * 6.11 1.14 5.97 0.71 3.00 درجة الريشة الطائرة  تحكيمالتحصيل المعرفى فى 

 * 12.57 6.38 56.63 3.96 28.83 درجة فى تحكيم رياضات المضرب  التحصيل المعرفى
 0.05* دال عند مستوى                                  2.201=   0.05قيمة " ت" الجدولية عند مستوي    

بقن القباتقن الب م     0.05( و و  فروق  الأ إثياةبًا جن  مستوي  11 تضح من   ول )
التفرقر اإلبترارل و التحيقب المعرف   والبع ل لممجموجأ التجري بأ   ريا ات تحكبم  لمبرر  في 

 ليالح القباس البع ل.المضرب 
 

 (1شكل )

التحصيل المعرفى  التفكير اإلبتكارى و  القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية في المتوسط الحسابي
 رياضات المضربتحكيم لمقرر 



 
 
 

 ( 12جــدول )
 داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة 

    12رياضات المضرب            ن =تحكيم التحصيل المعرفى لمقرر التفكير اإلبتكارى و في                   

 المتغيرات 
وحدة  
 القياس 

  القياس البعدى   القياس القبلى 
 ع م ع م قيمة "ت" 

 4.174 2.015 17.800 2.758 15.850 درجة بتكار الكلى إلا التفكير 
 2.333 1.099 9.050 1.559 8.700 درجة الطالقة 
 2.932 1.235 5.500 1.356 5.050 درجة المرونة
 3.684 0.910 3.250 0.716 2.750 درجة االصالة 

 * 4.95 2.14 11.75 1.25 6.91 درجة الهوكىتحكيم التحصيل المعرفى فى 

 * 4.21 2.11 11.13 1.17 7.25 درجة تنس الطاولة تحكيم التحصيل المعرفى فى 

 * 3.97 1.58 7.45 1.02 5.00 درجة التنس  تحكيمالتحصيل المعرفى فى 
 * 3.35 1.24 6.19 0.77 4.33 درجة اإلسكواش  تحكيمالتحصيل المعرفى فى 
 * 3.11 1.12 4.85 0.69 3.71 درجة كرة السرعة تحكيمالتحصيل المعرفى فى 
 * 2.94 1.17 4.51 0.85 3.29 درجة الريشة الطائرة  تحكيمالتحصيل المعرفى فى 

 * 8.17 6.15 45.88 4.22 30.51 درجة فى تحكيم رياضات المضرب  التحصيل المعرفى
 0.05* دال عند مستوى                                2.201=   0.05قيمة " ت" الجدولية عند مستوي        

بقن القباتقن الب م     0.05( و و  فروق  الأ إثياةبًا جن  مستوي  12 تضح من   ول )
التفرقر اإلبترارل و التحيقب المعرف   والبع ل لممجموجأ الضادطأ   ريا ات  تحكبم  لمبرر  في 

  ليالح القباس البع ل. المضرب 

 
 (2شكل )

التحصيل المعرفى التفكير اإلبتكارى و  في الضابطةالقياسين القبلى والبعدى للمجموعة  المتوسط الحسابي
 رياضات المضربتحكيم لمقرر 

 



 

 
 
 

 ( 13جـــدول )
 داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة 

               رياضات المضرب    تحكيم التحصيل المعرفى لمقرر في التفكير اإلبتكارى و 

 المتغيرات 
وحدة  
 القياس 

 المجموعة التجريبية 
 12ن= 

 المجموعة الضابطة 
    12ن = 

 ع م ع م قيمة "ت" 

 5.773 2.015 17.800 2.250 21.700 درجة بتكار الكلى إلا التفكير 
 4.202 1.099 9.050 2.539 11.650 درجة الطالقة 
 8.441 1.235 5.500 1.000 8.500 درجة المرونة
 6.413 0.910 3.250 0.759 1.550 درجة االصالة 

 *2.39 2.14 11.75 2.25 14.00 درجة التحصيل المعرفى فى تحكيم الهوكى

 * 3.04 2.11 11.13 2.17 13.91 درجة تنس الطاولة التحصيل المعرفى فى تحكيم 

 * 2.25 1.58 7.45 1.65 9.00 درجة التنس  التحصيل المعرفى فى تحكيم
 * 2.84 1.24 6.19 1.33 7.75 درجة اإلسكواش  التحصيل المعرفى فى تحكيم
 * 2.53 1.12 4.85 1.01 6.00 درجة كرة السرعة التحصيل المعرفى فى تحكيم
 * 2.97 1.17 4.51 1.14 5.97 درجة الريشة الطائرة  التحصيل المعرفى فى تحكيم

 * 4.03 6.15 45.88 6.38 56.63 درجة التحصيل المعرفى فى تحكيم رياضات المضرب 
 0.05* دال عند مستوى                                2.074=   0.05قيمة " ت" الجدولية عند مستوي     

( من   ول  مستوي  13 تضح  جن   إثياةبًا  فروق  الأ  و و   القباتقن    0.05(  بقن 
تحكبم  لمبرر  في التفرقر اإلبترارل و التحيقب المعرف   البع  قن لممجموجتقن التجري بأ والضادطأ  

  .ليالح المجموجأ التجري بأ ريا ات المضرب 
 

 

 (3شكل )



 التجريبية والضابطة بين القياسين البعديين للمجموعتين  المتوسط الحسابي
 رياضات المضرب تحكيم التحصيل المعرفى لمقرر في التفكير اإلبتكارى و 

 

 
 

 

 ( 14دول )ج

 نسب تحسن القياس البعدى عن القبلى للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 رياضات المضرب                 تحكيم فى التحصيل المعرفى لمقرر 

 المتغيرات 
   12ن =     المجموعة الضابطة 12ن=         التجريبيةالمجموعة 

نسب   بعدى  قبلى
نسب   بعدى  قبلى التحسن 

 التحسن 
 % 12.3 17.80 15.85 % 41.8 21.70 15.30 بتكار الكلى إلا التفكير 
 % 4.0 9.050 8.700 % 48.4 11.65 7.850 الطالقة 
 % 8.91 5.500 5.050 % 75.2 8.500 4.850 المرونة
 % 18.1 3.250 2.750 % 67.7 1.550 2.600 االصالة 

 %70.04 11.75 6.91 %115.38 14.00 6.50 الهوكى تحكيم التحصيل المعرفى فى 
 %53.52 11.13 7.25 %98.71 13.91 7.00 تنس الطاولة تحكيم التحصيل المعرفى فى 
 %49.00 7.45 5.00 %86.34 9.00 4.83 التنس   تحكيمالتحصيل المعرفى فى 
 %42.96 6.19 4.33 %93.75 7.75 4.00 اإلسكواش  تحكيمالتحصيل المعرفى فى 
 %43.01 4.85 3.71 %71.43 6.00 3.50 كرة السرعة  تحكيمالتحصيل المعرفى فى 
 %37.08 4.51 3.29 %99.00 5.97 3.00 الريشة الطائرة  تحكيمالتحصيل المعرفى فى 

 %50.38 45.88 30.51 %96.43 56.63 28.83 فى تحكيم رياضات المضرب  التحصيل المعرفى

( و و  نساااااى تحسااااان ف  القباس البع ي جن الب م  لممجموجتقن  14 تضاااااح من   ول )
ريا اااات المضااارب تحكبم  التحياااقب المعرف  لمبرر و    التفرقر اإلبترارل  فيالتجري بأ والضاااادطأ  

 .ليالح المجموجأ التجري بأ
 مناقشة النتائج:ثانياً : 

 مناقشة نتائج فرض البحث األول: -أ



بقن    0.05( إل  و و  فروق  الأ إثياااااااااااااةبًا جن  مسااااااااااااتوي 11 شااااااااااااارت نتاةج   ول )
 الرمبأ( وال ر أدعا  )ات  ل اإلبترار   التفرقر  في إعتبارالقباتاقن الب م  والبع ل لممجموجأ التجري بأ  

 ليالح القباس البع ل.ريا ات المضرب تحكبم التحيقب المعرف  لمبرر و 

إلي  ه  التبا م الوا ااااااااااااااح في إرتفااع نتااةج اعتباار التفرقر اإلبترااري و دعاا  البااث ااه   ل ويعز 
  والذل تم الوصااااااااول إلبه دع  إتااااااااتخ ام،  لمتفرقراليااااااااحبحأ والشااااااااكب اتم ب   الفرريأتااااااااتجاده  اإل

، مما يبو هم    الجماةبأوالنب  والتحفقز واالتااات ارة والتو بأ والمسااااج ة تاااواء الفر يأ  و  المالثظأ
بتراري وبالتالي  نمي ل  لم اإلبترار، ويتبح الفرصاااأ  مام المتعمم لممنا شاااأ والحوار إلي التفرقر اإل
العمب في جمي   هويشاااجع  نشاااطاً  ويجعمهلغأ الحوار   يكسااابه و م  المعمم مما  زمالةهم  غقره من  

العمم  يعماااااب جمي ربط  كماااااا  الطالب،  لااااا ي  التعااااااوه اإليجاااااابي كفريم  مجموجاااااات وينمي روح 
لمموا ف م اب  اإلتبااه وات اء ات  داالترنولو باا دغرض التطوير والتحسااااااااااااااقن لموصااااااااااااااول إلي مرثماأ

تخضاااا  إلي  واج  ومبا ئ  تاااااتاااابأ في منيااااات التعمم اإللرترونبأ  إتااااتخ ام   التحكبمبأ ، كما  ه
 قم مما   ي الي إرتفاع تاااارجأ التعمم  دطريبأ غقر مباشااااره كما   ي الي نتبجأ إيجاببأ جمي  التط

 . الرمبأدال ر أ  ل عتبار التفرقر اإلبترار إالطالب ) ق  البح ( هلرت من عالل تحسن 

 ه تنمبأ    (16)(2018) حنان الزهراني راتااااأ إلبه   ت كما تتفم هذه النتبجأ م  ما  شااااار 
الريا ااااااااي من عالل منيااااااااأ تعمبمبأ إلرترونبأ كاه له  أر وا ااااااااح في تنمبأ ملارات التواصااااااااب 

التواصااب الريا ااي دشااكب جام تاااج  في التغمى جم  الع    من اليااعوبات التي    تح م  اعب 
  .ال قئأ اليفبأ

ريا ااااااااااات المضاااااااااارب تحكبم  التحيااااااااااقب المعرف  لمبرر التحساااااااااان في  الباث اه  وير    
الريشااااااااااأ الطاةرة( ل ل  فرا    –كرة الساااااااااارجأ   –  التنال  –اإلتااااااااااكواش   –تنال الطاولأ  –)اللوك  

كاتااااااااموب من  تااااااااالقى الت ريال   منيااااااااات التعمبم اإللرترونبأالمجموجأ التجري بأ إل  إتااااااااتخ ام  
 ف لمموا  الم اااليو و  اليااااااااااااااور والفقاا  وهااات الت  تعرض النموذج  الحاا   ااأ والااذل يعتماا  جم   

ككب من    بلا  لمطالى اإللمام  نثت   ت فقلا  والتركقز جم  النباط المحوريأ   التحكبمبأ وشااااااااااارثلا 
اتمر الذل  تاااااااالم ف   و إتخاذ البرار المناتااااااااى ف  كب مو ف جم  ث ا  موا ف تحكبمبأ مختمفأ

 .ريا ات المضرب تحكبم  زيا ة تحيقب الطالب لمبرر

منيات التعمم  إل  إتتخ ام  ف  التحيقب المعرف   و و  هذه الفروق  كما يعزل الباث اه   
ثق      Zoomو     Facebookالجروبات التعمبمبأ جم   الت  جر ع من عالل    اإللرترونبأ  

الموا ف تنه  تطمى إشتراك المتعممقن ف  منا شأ     ماجي  تعمبمينلا تساج  جم  توفقر مناخ   



من عالل ربطلا   المعمومأ و  جامب اإلأارة والتشويم وت  قع  كما  نلا تعزز و   التحكبمبأ المختمفأ  
هذه المنيات التعمبمبأ وهوما  دشكب متسمسب ثق  يع  الربط من  هم الممقزات الت  تتمقز بلا  

  .  (14()2012) كر"ب أبوفايز  إياد"،  "عوضمحمد  حسنيم   راتأ كال من " م تف 

ــكول  ويضااااااااب   مزايا  اإللرترونيلمنيااااااااات التعمم   ه   Driscoll  (2017()48) دريســـ

 وتعزيز و لااا لو ااه، وزمالةلم معممقلم م  التعااامااب متعااأ من المتعمم ثرماااه جاا م منلااا جاا  اا ة

 والمرونأ ،ًً  يضاا وبقن المعممقن بقنلم فبما المتعممقن بقن اال تماةبأ والعال ات  اإلنساانبأ الجوانى 

 و جمارهم مسااتوياتلم داعتالف ل ل المتعممقن التعمم و نماط الفر يأ االثتبا ات  كافأ لمبابمأ الرافبأ

 ورف  اإلنساانبأ المعرفأ وإأراء ،  تاتخ امواإل والتنفقذ  التيامبم الترنولو ي في التب م من واالتاتفا ة ،

في  منياااات التعمم سااااج  وت المعممقن، وكفاءة التعمبمي المنتج  و ة أم التعمبمبأ ومن العممبأ  و ة
 ( 157:48)دالرامب. إلرترونبا ت ريسلا ييعى  التي العممبأ المو وجات  من الر قر ت ريال

وباذلال نجا   ه لممنيااااااااااااااات التعمبمباأ  ورًا في إكساااااااااااااااب المتعممقن الملاارات المعمومااتباأ 
الالزمااأ من   ااب التعمم الااذاتي، وتنمبااأ التفرقر اإلباا اجي و عااب المتعمم  ك ر تحكمااًا في العممبااأ 

توجذد فروق دالذة  "    وبااذلاال  تحبم فرض البحاا  اتول والااذل  ن  جم  :  الو ااع التعمبمبااأ وإ ارة  

وسذذذرعة التعلم و التحصذذذيل   االبتكاريالتفكير  فيللمجموعة التجريبية  والبعدي  القبليإحصذذذائياً بين القياسذذذين 

 ". البعديلصالح القياس  مقرر تحكيم رياضات المضرب في المعرفي
 :الثانيمناقشة نتائج فرض البحث  -ب 

بقن    0.05( جن و و  فروق  الأ إثيااااااةبًا جن  مساااااتوي  12كما  تااااافرت نتاةج   ول )
  0.05القباتاااقن الب م  والبع ل لممجموجأ الضاااادطأ إل  و و  فروق  الأ إثيااااةبًا جن  مساااتوي 

 وال ر أدعا  )ات  ل اإلبترار   التفرقر  في إعتباربقن القباتااااااااااااااقن الب م  والبع ل لممجموجأ التجري بأ  
 . ليالح القباس البع لريا ات المضرب تحكبم التحيقب المعرف  لمبرر و  الرمبأ(

تحكبم  التحيااااااااااااااقاب المعرف  لمبرر    و االبترااري التفرقر    التحساااااااااااااان في  البااث ااه  ويعزل  
     الجروب التعمبمي جم ريا اااااااااااااات المضااااااااااااارب ل ل  فرا  المجموجأ الضاااااااااااااادطأ إل  إتاااااااااااااتخ ام 

whatsapp    المبسااااط لموا   المفظي) تااااموب التعمم داتمر( من عالل الشاااارح  وتم إتااااتخ ام فبه
البوانقن المختمفأ لريا اااااااات المضااااااارب وتب يم التغذيأ الرا عأ لتياااااااحبح اتعطاء الفنبأ ف  إ ارة 

 الموا ف التحكبمبأ  أناء تنفقذها.

( يكمن في   وي هذه الطريبأ  تااموب االوامرالتبمق ي المتب  )  اتتااموب  كما إه إتااتخ ام
وإجطاء نموذج  ق  لمملارة المرا  تعمملا، وير    التي ال يمكن إغفاللا، ثق  تعتم  جمي الشااااااااارح  



المتبعأ في التعمبم من   الطريبأالضاااااااااااااادطأ إلي تعو  الطالب جمي    المجموجأالتحسااااااااااااان في   اء  
 عالل مراثب تعمبملم المختمفأ.

  البهيفؤاد " ( ،36)(1997)ن عالوي س  محمد ح "  ه كال منويتفم ذلل م  ما  و اااااااح 
ــيد ) مملارات  تو ف جمي   رة المعمم جمي الشاااااارح الجق  ل  اء المتعمم   ه  من (  28)  (1998الســ

     .و  اء نموذج لرب من الملارات المرا  تعمملا ) ق  البح (
التعمبمبأ،   العممبأإلي  ه المعمم محور    (2005)  "زيتون  حســـــــين حســـــــن"كما يشااااااااااقر  

فرار  وه  ي بقنما  تب ب الطالى ات  الملارل  اء ييااااااااااحح  جمال التالمقذ و يبوملا وييااااااااااحح ات
 نباش ويري  ه المعمم هو المسئول جن نجاثأ.          

الشاااااااااااااارح و ه النموذج    تااااااااااااااموب  ه ال رناامج التبمقا ي المتب  يعتما  جمي   البااث ااه  ويري 
 وه النظر لمفروق الفر يااأ في    م مااأو  اء    الموا ف التحكبمبااأ المختمفااأ   م في  المعتااا  الااذي ط  

  اإليجاببأ والفاجمبأ  اعب الوث ة التعمبمبأ   ه هذا اتتااااموب يفتبر المشاااااركأكما  ،   رات الطالب 
  له. المو لأ أتاتبات يعت ر من  هم نباط الضعف وهذا

ــاطمــة محمــد"كال من     راتااااااااااااااااأذلااال م   ويتفم   ــاطمــة أحمــد"  ( ،27م()2003)"  ف " ف
زينــب  "  ،  (40م()2012)"  عبــدربــهمحمــد  "  ،  (18م()2009)"  رانــدا ابراميم"  (،26م()2005)

د"  ،   (21()2013)"  محمـد هـادى محمود الغرـيب ، أحمـد "  ،  (39م()1992)"  القـادرمحمـد عـب
 .(43()2012) "، مصطفى جوهر حيات نوبيمحمد 

توجد فروق دالة إحصذائياً بين القياسذين " والذل  ن  جم     ال انيوبذلل  تحبم فرض البح  

مقرر تحكيم  في المعرفيفى التفكير اإلبتكاري وسذذرعة التعلم و التحصذذيل   الضذذابطةالقبلى والبعدى للمجموعة 

 "  .البعديلصالح القياس  رياضات المضرب

 مناقشة نتائج فرض البحث الثالث: -ج

بقن   0.05( و و  فروق  الاأ إثياااااااااااااااةباًا جنا  مسااااااااااااااتوي  13كماا  هلرت نتااةج  ا ول )
التحيااااااقب المعرف    التفرقر اإلبترارل و فيالقباتااااااقن البع  قن لممجموجتقن التجري بأ والضااااااادطأ  

 .ليالح المجموجأ التجري بأ ريا ات المضرب تحكبم لمبرر 

ذلل التحساان ل ل  فرا  المجموجأ التجري بأ مبارنأ دالمجموجأ الضااادطأ   الباث اه    وير  
ريا اات المضارب إل  محتول ال رنامج  تحكبم  التحياقب المعرف  لمبرر التفرقر اإلبترارل و  ف  

المبترح الذل  شااااااااااااتمب جم  الر قر من الموا ف التحكبمبأ المعرو ااااااااااااأ من عالل لبطات الفق  و  
مبمبأ وجر االا ف  شااكب  ذاب وم لر لممالجى وات وات ومواصاافاتلا البانونبأ من  دال رمجبأ التع

دخ رة    االتاترشاا  داإل اافأ إل   ، Facebook & Zoomجم  كال من    التعمبميالجروب  عالل 



تيااااااااااال  اإلف  جرض موا   وانقن تحكبم مبرر ريا ااااااااااات المضاااااااااارب وذلل من عالل  الباث اه  
تاااااااات ارة ال افعبأ ل ل إمراجاة الفروق الفر يأ و   وبالتالي،Zoomجم  برنامج    دالمعمم  الشااااااااخيااااااااي

بقنمااااا  كتفااااع   ،التبمقاااا يوالتعمبم    اإللرترونيالمتعممقن من عالل توهب  مزايااااا كااااب من التعمبم  
 .التبمق يالمجموجأ الضادطأ دالتعمبم 

بعااا ي جن  لمجموجاااأ التجري باااأ في القبااااس الاهاااذه الفروق ليااااااااااااااااالح    البااااث ااااه    ل ويعز 
عطي لفتره  ي ذلالشااااكب التبمق ي تتااااموب الت ريال وال المجموجأ الضااااادطأ الي ج م تب ب الطالب 

إلي ج م    داإل ااااااافأدالممب    مر الذي ييااااااقى الطالب فب  الطالب تاااااارجأ اإلتااااااتجادأ اتطويمأ وي  
منياااااااااااات التعمم بتوهب    الباث اه  التعمبمبأ لذا  ام  المشااااااااااااركأ اإليجاببأ والفاجمبأ  اعب الوث ة

) قا  البحا (  اعاب  المنيااااااااااااااات التعمبمباأتااااااااااااااتخا ماع اثقا    ل لتنمباأ التفرقر اإلبتراار   اإللرتروني
جموجاأ أقر إيجاابي وا ااااااااااااااح جمي الماالوثا ة التعمبمباأ داالجزء الرةبسااااااااااااااي وكااه للاذا التوهب  تا

 التجري بأ في القباتات البع يأ.
إعتبار التفرقر اإلبترارل في القباتات   رتفاع مستوي أر اإليجابي إلات  الباث اه  كما  ر             

إتتخ ام   إلي  التجري بأ  لممجموجأ  التعمم  البع يأ  هذه    اإللرترونيمنيات  تتبح  المنيات ثق  
  مما يعطي مجاالً   ربط النواثي الفنبأ دالمعارف السادبأ ل  لملعالل مراثملا     مام الطالب   الفرصأ

الر قر من الب رات العبمبأ   أجمي تنمب  تساج  ثق     بترار ل ي الطالب لتنمبأ المعرفأ واإل  واتعاً 
جمي التركقز    تساج هم ك قراً   تئمأ التي تطرح جمي الطالب ات  يضاً  و   واالبتراري م ب التفرقر العممي  

التعمبمبأ والشعور بنوع من التح ي مما   فعلم الي البح  والوصول  ة  نتباه طوال زمن الوث  إلوا
وهذا  تفم م     دطريبه إبتراريأ  المطروثأوتساج هم جمي ثب المشكالت   تبق همالي اتفرار التي  

 حسن"و (2012")الزعبي علي محمد علي( ،"29) (2007)  "شوملي قسطندي"  راتأ كال من 

 . (24)(2012)  "كمتور إدريس عصام، " ( 25)( 2012)" أحمد علي

داااتااااااااااااااتخاا ام    االتجري بااأ الااذ ن تعممو   لممجموجااأالتباا م الااذي ثاا م    الباااث اااه    ل كمااا يعز 
لي  نااه  اا  تم تنظبم ماا عالت التعمم لممتغقرات  قاا  البحاا  دطريباأ  إ  اإللرترونيمنياااااااااااااااات التعمم  

 ي البواج  ) ق  البح (.ف التي مر بلا الطالب الخ رات السادبأ  منظمأ و ق ة م  مراجاة

ــيد فرحات" ،(40)م(  2012)  "عبدربه  "محمدو  تفم ذلل م  ما  شااااااااار إلبه   "ليلي الســـ
نطالق منلا لمت ريال الج    والذي واإل  تاااات ارة ع رات المتعممقن السااااادبأإمن  ه  (30)  (2001)

تاااااااااات اره ع رات المتعممقن وتفتبحلا وبناء  إجمي   عطواته ًا ف دب ر ما معتم    يجعب الت ريال نا حاً 
ــي وســـهام خطاب ) تفم ذلل م     و يضااااااً   (59التعمم الج    جمقلا ) ــاد موسـ (  19م()2004"رشـ

ثق   ه  تاااااالقى تنمبأ اإلبترار تبوم  (  23) (2007)  "العزاوي  فائزة" ، "الرحمن الهاشــــمي عبد"



في التعمم وتعتم  جمي وتاااةب الحوار   الح   أالت ريال   اتااتراتبجبأتااتخ ام  إجمي التعمم الباةم جمي  
  والمنا شأ مما  نمي اإلبترار.

 اا  راجاع    اإللرترونيمنياااااااااااااااات التعمم  ل   ه  إثاا وم تماال النتاااةج   الباااث اااه   ل يعز   كمااا
والفروق الفر ياأ بقن المتعممقن لتعمم وإتبااه الملاارات الحركباأ  قا  البحا  لماا با رات  المسااااااااااااااتوي و ال

نتباه وتفلم كب من تسامساب منطبي دطريبأ منتظمأ ومتتادعأ مما يسااج  جم  التركقز واإل ده  تتمقز
  زء وتعممه دسلولأ .

ات تساااااج  جمي عمم الر قر من الب ر   اإللرترونيمنيااااات التعمم    فإه  داإل ااااافأ إلي ذلل
جمي    الطالى   هوما شاااااااااااااه    ء الموا ف التحكبمبأنب  والتحمقب والمبارنأ بقن   اكال لمطالب العبمبأ ا  

 محـمد" ،  (41)(2003)" محـمد عطـيه"وهاذا ماا  تفم جمباه   في مرثماأ اإلجا ا   الجروب التعمبمي

جمي    ه ه موا لأ التممقذ لممشااكالت تساااج    (2013)"بالل الزيات"  ( ،37)(2006)   "الدين زين
 . (17:41ثب المشكالت. )   رت جميل يأ في  ال بأوتنمي   تعممهبناء معني لما 

تاااااااتخ ام  إممجموجأ التجري بأ الذي تعمموا دالتب م الذي ث م ل الباث اه     يضااااااااً   ل كما يعز 
 ا  تم تنظبم ما عالت التعمم لممتغقرات  قا  البحا  دطريباأ     ناهجمي   اإللرترونيمنياااااااااااااااات التعمم  

منتظمأ وثق ة م  مراجاة الخ رات الساااااااادبأ الت  مر بلا الطالب، ويتفم ذلل م   راتاااااااأ كال من  
ــ مون اكرم  " ،  5م()2008)"  مــ ــد"(  محمــ ــب  "  (21()2013)"  زينــ ــاني،  ــد  محمود أمــ   "محمــ
 . (17()2013) "محمود إدريسرائد " و "حيدر مهدى داود( ، "6)(2012)

توجد فروق دالة إحصذائياً بين القياسذين :"   وبذلل  تحبم فرض البح  ال ال  والذل  ن  جم 

البعديين للمجموعتين التجريبية والضذذذابطة فى التفكير اإلبتكارى و التحصذذذيل المعرفى لمقرر تحكيم رياضذذذات 

 المضرب ولصالح المجموعة التجريبية ".

 اإلستخالصات: -

 ما  مي :  الباث اه  اتتخم  ي ث و   ه اف وفروض البح  والنتاةج ف     

  Gmail & Google drive  &  Facebook  & zoom    اإللرترونيمنيااات التعمم    -1

مساااتول التحياااقب المعرف    رات التفرقر اإلبترارل و   ب اللأ إثيااااةبأ ف  تحساااقن   تسااااهم  
 ريا ات المضرب.تحكبم لمبرر 

يساااااهم ب اللأ إثياااااةبأ ف  تحساااقن    whats appدجروب جم    الطريبأ التبمق يأ  إتااااتخ ام  -2
 ريا ات المضرب. تحكبم مستول التحيقب المعرف  لمبرر  التفرقر اإلبترارل و

لمبرر  التفرقر اإلبترارل والتحيااااااااااقب المعرف جم     اإللرترونيمنيااااااااااات التعمم    زيا ة فاجمبأ  -3
 ريا ات المضرب.تحكبم 



 التوصيات: -
في  ااااوء ما  تاااافرت جنه نتاةج البح  واإلتااااتخالصااااات التي تم التوصااااب إلقلا  وصااااي          

 دما  مي : الباث اه 

ف  هب  اةحأ كورونا وإ امأ ملتمرات ون وات   اإللرترونيإتااااتخ ام منيااااات التعمم   اااارورة    -1
 .ف  العممبأ التعمبمبأ واتتخ ملاتعمبمبأ وت قبفبأ داهمبأ هذه المنيات 

وال عول جمقلا    اإللرترونيلمطالب جن كبفبأ إتاااااااااتخ ام منياااااااااات التعمم   ت ري بأ  ورات  جب    -2
 وطريبأ جمب ثسادات شخيبأ جمقلا وإتتخ املا ف  العممبأ التعمبمبأ .

  تم دحق   دكمبات الترببأ الريا ااااااااابأتجضااااااااااء هقئأ الت ريال ومعاونقلم   ت ري بأ  ورات  جب    -3

 .اإللرترونيإتتخ ام منيات التعمم  كبفبأ جم  ت ري لم

الترببأ الريا ااااابأ    ات دمبرر   أعاصااااا إلنشااااااء منياااااات تعمبمبأإنشااااااء معمب لترنولو با التعمبم    -4
 .عاصأ ريا ات المضرب دكمبات الترببأ الريا بأ جامأ ومبررات 

 المراجع
 : أوالً : المراجع العربية

  –اتتالقى  –الت ريال ف  الترببأ الريا بأ )الطرق : م ( 2005أبو النجا أحمد عز الدين )  -1
 . االتتراتبجبات ( ، مكتبأ شجرة ال ر، المنيورة 

ــنين    -2 تاى جاالم الر  ا   باأالمعرف التربوياأمعجم الميااااااااااااااطمحاات    (:1996)  الجمـلأحـمد حســـــــ
 .الباهرة،

  اال تماةبأف  ت ريال ال راتااااات  تااااتخ ام التعمم الخمبط فاجمبأ ا(:"  2011إدريس ســـلطان )  -3
"، المجمأ العممبأ االبت اةيف  تنمبأ التحياااقب وتنمبأ ال افعبأ لتعمم تالمقذ الياااف الساااا س 

  امعأ اإلمارات العرببأ المتح ة. (،كمبأ الترببأ،29الع   ) ال ولبأ لألدحام التربويأ،

 ،  ار النلضأ العرببأ، الباهرة.العاليعتبار الذكاء إ (:1987السيد محمد خيرى ) -4

جم  تعمم دعض ملارات  الذهنيأقر إتاااااتخ ام اتاااااموب العياااااف ات  :(م2008)  م مون أكرم   -5
  امعأ ثموه.  لم نقنكمبأ الترببأ الريا بأ داللرم  ما ستقركرة السمأ، رتالأ 
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