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 املهخص

الى اعجاد رمؾز استجابة سخيعة لتعمؼ بعض ميارات الجسشاستػ الفشي لظالب الرف الثاني في  بحثىجف ال
الفرل السعكؾس باستخجام رمد  استخاتيجية كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة. فزال عؽ التعخف عمى فاعمية

االستجابة الدخيعة في تعمؼ بعض ميارات الجسشاستػ الفشي، وقج استخجم السشيج التجخيبي بترسيؼ السجسؾعتيؽ 
الستكافئتيؽ التجخيبية والزابظة ذات االختبار القبمي والبعجي وتسثمت عيشة البحث بظالب الرف الثاني في كمية 

تؼ اختيار شعبة الثاني )أ( لتسثل السجسؾعة التجخيبية اضة/ جامعة بغجاد، وعؽ طخيق القخعة التخبية البجنية وعمؾم الخي
الفرل السعكؾس باستخجام رمد االستجابة الدخيعة ، وشعبة الثاني )ز( لتسثل السجسؾعة  استخاتيجيةالتي طبقت 

اجخاء االختبارات القبمية تؼ  وبعج مجسؾعة.( طالب لكل 10الزابظة والتي طبقت األسمؾب التقميجي الستبع. بؾاقع )
في األسبؾع لتعمؼ ميارة القفد فتحا عمى مشرة القفد  ةواحج ية( أسابيع بؾاقع وحجه تعميس10الخئيدة لسجة ) ةتجخبالتشفيح 

وبعج اجخاء االختبارات البعجية، استخجمت  سمدمة حخكية عمى جياز العقمة.و وسمدمة حخكية عمى جياز الستؾازي، 
الؾسط الحدابي، االنحخاف -تزسشت: ( لسعالجة نتائج البحث والتي spssاإلحرائية لمعمؾم االجتساعية )الحقيبة 

غيخ الستشاعخة، وقج تؼ التؾصل الى عجة ( لمعيشات T.test( لمعيشات الستشاعخة، واختبار)T.testالسعياري، واختبار)
الفرل السعكؾس باستخجام رمد االستجابة الدخيعة فاعميتو في تعمؼ بعض ان استخاتيجية اثبت -اىسا: استشتاجات 

األسمؾب التقميجي قج  أن   ميارات الجسشاستػ الفشي وقج تفؾق عمى األسمؾب التقميجي الستبع في الكمية عمى الخغؼ مؽ
  حققا تقجما في التعمؼ.

 تجابة الدخيعة ف، ميارات الجسشاستك الفشي(.الكمسات السفتاحية : )فاعمية ، استخاتيجية الفرل السعكهس، االس

The Effectiveness of Using flipped classroom  by Quick Response 

 Codes In Learning Some of skills  In Artistic Gymnastics for men 

Asst.Prof. Doctor. Ayad saleh Salman      ayadsalehsalman@gmail.com 
Prof. Doctor.  Suzan Salim             Dawoodsysdi2006@gmail.com 

The study aimed to prepare quick response codes to learn some of the technical 
skills of the second graders in the Faculty of Physical Education and Sports 
Sciences. The experimental method was used in the design of the experimental and 
control experimental and control groups. The research sample was represented by 
second-graders in the College of Physical Education and Sports Sciences / 
University of Baghdad, and by lot, the second division (a) was chosen to represent 
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the experimental group that applied the inverse method using the QR code, and the 
second division (g) to represent the control group and applied the traditional method. 
(10) Students per group. After the tribal tests, his main experiment was carried out 
for 10 weeks with one instruction unit per week to learn the skill of jumping on a 
jumping platform and a motor chain on a parallel machine, a motor chain on the 
mind machine. 
After the post-tests, the statistical basket of social sciences (spss) was used to 
process the research results, which included: arithmetic mean, standard deviation, 
t.test test of the corresponding samples, and t.test test of asymmetric samples, 
Conclusions: The inverse chapter using the QR code has proven to be effective in 
learning some of the technical skills of the gymnasium and has outstripped the 
conventional approach of the college despite the traditional method that has made 
progress in learning. 
Keywords:  Quick Response Codes  , Flipped Classroom , Artistic Gymnastics. 

 

 التعخيف بالبحث -1
 واىسيتو: مقجمة البحث  1-1

شيجت الدشؾات القميمة الساضية تدارع في وتيخة التقجم العمسي والتكشؾلؾجي، وىحا أدى الى ان تؾاجو العسمية 
التعميسية عمى مدتؾى العالؼ تحجيات كثيخة ومتعجدة ومتدارعة. لحلػ سعى الباحثيؽ في مجال التعميؼ الى البحث 

التظؾر اليائل في مجال استخجام تقشيات حجيثة، عؽ أستخاتيجيات تعميسية وتجريدية تؾاكب وتتساشى مع ىحا 
ومشيا استخاتيجية الفرل السعكؾس والحي يعج الظخيق االسيل الى استخجام تكشؾلؾجيا التعميؼ دون مداس بسبادئ 
التعميؼ التقميجي اذ اعتبخ التفاعل بيؽ السعمؼ والستعمؼ مؽ جية، وبيؽ الستعمسيؽ مؽ جية أخخى ىؾ الخكيدة 

شاء التعمؼ فيؾ نسؾذج تعميسي ييجف الى استخجام التقشيات الحجيثة وشبكة االنتخنيت في اعجاد الجرس األساسية لب
عؽ طخيق مقاطع  فيجيؾ وصؾر ومعمؾمات نغخية عمى شكل ممفات صؾتية وغيخىا مؽ الؾسائط ليظمع عمييا 

ج كبيخ االستغالل األمثل الظالب عؽ طخيق ىؾاتفيؼ الحكية في مشازليؼ؛ لحلػ فالفرل السعكؾس يزسؽ الى ح
لؾقت الجرس كسا إن  استخجام رمد االستجابة الدخيعة إمكانية في الؾصؾل الفؾري الى الخوابط الخاصة بالتعمؼ 
دون االضظخار الى إعادة كتابتيا عمى مترفح اليؾاتف الحكية اذ تدتخجم ىحه التقشية في تذفيخ معمؾمات خاصة 

سكؽ قخاءتيا ومذاىجتيا باستخجام كاميخا الياتف الحكي؛ لحلػ يسكؽ لمسجرس وتحؾيميا الى رمؾز عمى بظاقات ي
او صفحات ويب او أي حامل  Google Driveرفع الجروس الخاصة بتعمؼ السيارات عمى شكل مدتشج 

 الكتخوني وتحؾيل الؾيب الخاص بو الى رمد استجابة سخيعة يثبت عمى األجيدة والسؾاد السخاد تجريديا.
لجسشاستػ مؽ األلعاب الفخدية التي تتسيد بتعجد أجيدتيا ومياراتيا الحخكية والتي تتبايؽ بجرجة صعؾبتيا ان لعبة ا

باألداء، فيي تحتاج الى بحل جيج كبيخ في سبيل تعمؼ مياراتيا. لحلػ فان استخجام استخاتيجية الفرل السعكؾس 
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دور إيجابي في التعمؼ لحلػ  لسيارات ويكؾن لوبؾاسظة رمد االستجابة الدخيعة يسكؽ ان يديل مؽ عسمية تعمؼ ا
الباحثان بأجخاء دراسة تدتخجم مؽ خالليا استخاتيجية الفرل السعكؾس باستخجام رمد االستجابة الدخيعة  أىارت

في تعمؼ بعض ميارات الجسشاستػ لششتقل بالتعمؼ مؽ طخيقة التقميجية الى التعمؼ الشذط باستخجام تقشيات حجيثة 
ج عمى إيجابية الستعمؼ في مؾاقف التعمؼ بيجف تفعيل دور الستعمؼ مؽ متمقي الى متعمؼ فاعل ونذط والحي يعتس

 في العسمية التعميسية مؽ خالل البحث والتجخيب واالعتساد عمى الحات.
 البحث:مذكمة  1-2

ستخجام استخاتيجيات نتيجة التظؾر اليائل في الثؾرة العمسية التقشية والتكشؾلؾجية التي يذيجىا العالؼ فالبج مؽ ا
وأساليب تعميسية تؾاكب ىحا التظؾر، وقج الحظ الباحثان قمة استخجام التجريدييؽ ألساليب تعميؼ وتجريذ تؾعف 
الؾسائل التكشؾلؾجية في العسمية التعميسية والتجريدية، فسا زال االعتساد عمى الظخيقة التقميجية في تجريذ ميارات 

 -ياغة مذكمة البحث باإلجابة عؽ الدؤال االتي: الجسشاستػ الفشي؛ لحلػ يسكؽ ص
ىل لمفرؾل السعكؾسة باستخجام رمد االستجابة الدخيعة فاعمية إيجابية في تعمؼ بعض السيارات الجسشاستػ 

 الفشي لجى طالب الرف الثاني في كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة/ جامعة بغجاد؟
 البحث:  ىجفا 1-3
  اعجاد رمؾز استجابة سخيعة لتعمؼ بعض ميارات الجسشاستػ الفشي لظالب الرف الثاني في كمية التخبية

 البجنية وعمؾم الخياضة/جامعة بغجاد
  التعخف عمى فاعمية استخاتيجية الفرل السعكؾس باستخجام رمد االستجابة الدخيعة في تعمؼ بعض السيارات

 في الجسشاستػ الفشي لجى عيشة البحث.
 -فخضيتا البحث:  1-4
  تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ االختبارات القبمية والبعجية لسجؾعتي البحث التجخيبية والزابظة في

 تعمؼ بعض ميارات الجسشاستػ الفشي لجى عيشة البحث.
  تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ مجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة في االختبارات البعجية في تعمؼ
 عض ميارات الجسشاستػ الفشي لجى عيشة البحث.ب

 -مجاالت البحث:  1-5
طالب الرف الثاني في كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة لمعام الجراسي السجال البذخي:  1-5-1

2017/2018 
 23/4/2018ولغاية  4/1/2018السجال الدماني:  1-5-2
 لمخجال في كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة/ جامعة بغجاد قاعة الجسشاستػالسجال السكاني:  1-5-3
 تحجيج السرظمحات 1-6
  :ىؾ استخاتيجية تجريدية غيخ تقميجية يتؼ فييا تدويج الستعمسيؽ بأشخطة فيجيؾ -الفرل السعكهس

سعمؼ وتدجيالت سسعية او برخية يتعخفؾن مؽ خالليا الى السفاهيؼ السظمؾبة مشيؼ في البيت ثؼ يمتقؾن مع ال
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  (1ججول )
 سهعتي البحث في االختبارات القبمية لمسيارات قيج الجراسة.تكافؤ مج

 الستغيخات
 Tقيسة  السجسهعة الزابظة السجسهعة التجخيبية

 السحدهبة
الجاللة 

 اإلحرائية
الجاللة 

 ع س   ع س   الحقيقية
 عذهائي 0.764 0.305 0.717 1.750 0.747 1.650 القفد فتحا عمى مشرة القفد
جياز سمدمة حخكية عمى 

 عذهائي 0.791 0.268 0.316 0.900 0.497 0.950 الستهازي 

 عذهائي 0.210 1.301 0.369 0.550 0.438 0.675 سمدمة حخكية عمى جياز العقمة
 (18( وامام درجة حخية )0.05معشهي > )

                                                           
(1)

 Hanover, R, Best practices for the Flipped classroom. Retrieved on mar.24, 2016. From 

http://www.hanoverrsearch.com/2013/10/best-parcticesfor-theflipped-classroom.   
(1)

 http://ar.wikipedia.org/wiki/ سريعة-استجابة-رمز .p.1 

 (1)داخل الرف لسشاقذتو حؾل السؾاد السدجمة والتعاون فيسا بيشيؼ ألداء السيسة السظمؾبة. 
  :ىؾ اسؼ العالمة التجارية لشغام مرفؾفة الخمؾز الذخيظية ثشائي االبعاد -رمد االستجابة الدخيعة

خارج نظاق الرشاعة بدبب )الباركؾد( اول استخجام لو في ترسيؼ صشاعة الديارات. وحاليا انتذخ ىحا الشغام 
سيؾلة القخاءة بذكل سخيع وندبة التخديؽ العالية، يتكؾن مؽ وحجات سؾداء مختبة بذكل مشحى عمى خمفية 

 (1)بيزاء مخبعة الذكل يؤدي مدحيا الى اعيار البيانات التي تخمد الييا. 
 مشيجية البحث واجخاءاتو السيجانية:  -2
 -مشيج البحث:  2-1

التجخيبي بترسيؼ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة ذات االختباريؽ القبمي والبعجي لسالئستو  تؼ استخجام السشيج
 لظبيعة مذكمة البحث.

 -مجتسع البحث وعيشتو:  2-2
اختيخ مجتسع البحث عسجيا وىؼ طالب الرف الثاني في كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة/ جامعة بغجاد لمعام 

( شعب؛ وذلػ لكؾن مادة الجسشاستػ ضسؽ السشيج 8( طالب متسثميؽ ب)218وعجدىؼ) 2017/2018الجراسي 
ثل السجسؾعة التجخيبية وشعبة الثاني )ز( السقخر لمرف الثاني. وعؽ طخيق القخعة تؼ اختيار شعبة الثاني )أ( لتس

( طالب مؽ شعبة الثاني )أ( مسؽ يستمكؾن أجيدة 10لتسثل السجسؾعة الزابظة. ويذكل عسجي تؼ اختيار )
( طالب بذكل عذؾائي، 10ىؾاتف نقال ذكية تتالءم مع تظبيق قارئ الباركؾد، اما شعبة الثاني )ز( فتؼ اختيار )

%( مؽ مجتسع األصمي. لؼ يتؼ اجخاء عسمية تجانذ كؾن العيشة خام 9.615حث )وبحلػ شكمت ندبة عيشة الب
ليذ لجييا خبخة في مجال الجسشاستػ ومؽ مخحمة عسخية ودراسية واحجة ومؽ الجشذ نفدو وتؼ االكتفاء بأجخاء 

 التكافؤ بيؽ مجسؾعتي البحث في االختبارات القبمية لمسيارات قيج الجراسة.

http://www.hanoverrsearch.com/2013/10/best-parcticesfor-theflipped-classroom
http://ar.wikipedia.org/wiki/رمز-استجابة-سريعة.p.1
http://ar.wikipedia.org/wiki/رمز-استجابة-سريعة.p.1
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( مسا يجل عمى ان الفخوق 0.05مؽ مدتؾى الجاللة ) أكبخ( بان قيسة الجاللة اإلحرائية 1مؽ الججول ) بيؽيت
 عذؾائية بيؽ مجسؾعتي البحث مسا يؤكج تكافؤىا.

 
 
 
 
 السداعجة: األجيدة واألدوات والهسائل  2-3
جياز مشرة القفد، جياز متؾازي، جياز العقمة، أجيدة ىؾاتف ذكية، جياز حاسؾب )البتؾب(، أقخاص  -

نتائج اختبار األداء  تقييؼاالنتخنت، السرادر العخبية واألجشبية، السالحغة العمسية لليدرية، بدط اسفشجية، شبكة 
 .**في مجال الجسشاستػ الفشي، فخيق العسل السداعج *والتي قؾمت مؽ قبل التجريدييؽ

( طالب خارج 5األولى عمى عيشة مؤلفة مؽ ) تيؽتؼ اجخاء تجخبتيؽ استظالعي: تيناالستظالعي تينالتجخب 2-4
 -مشيا: وكان اليجف  4/1/2018عيشة البحث تؼ اختيارىؼ بذكل عذؾائي أجخيت بتاريخ 

 التأكج مؽ صالحية األجيدة واألدوات السدتخجمة في البحث -
 التأكج مؽ فيؼ فخيق العسل السداعج إلجخاءات البحث. -
 تشفيح التجخبة الخئيدة وتالفي حجوثيا.سعؾقات التي قج تغيخ اثشاء المعخفة  -

 (5عذؾائيا وعجدىؼ ) اختيارىؼوالتجخبة االستظالعية الثانية تؼ اجخائيا عمى عيشة مؽ طالب الرف الثاني تؼ 
طالب خارج عيشة البحث الخئيدة تؼ تشفيح وحجة تعميسية كاممة بسداعجة فخيق العسل السداعج وكانت بتاريخ 

 مؽ: لمتأكج  7/1/2018
 مؽ وحجة التعميسية ومجى مالئستو.ز  -
 التأكج مؽ عسل رمؾز االستجابة الدخيعة. -
 معخفة السعؾقات التي قج تالقي الظالب اثشاء اخح رمؾز االستجابة الدخيعة. -
 إجخاءات البحث السيجانية:  2-5
 االختبار القبمي:  2-5-1

                                                           
                      -السقهمين وىم: *

 ا.د طارق ندار طالب                           جسشاستك/ كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة/ جامعة بغجاد
 الخياضة/ جامعة بغجادأ.م.د عمي صبحي خمف                         جسشاستك/ كمية التخبية البجنية وعمهم 

 م.م جسال سكخان                                جسشاستك/ كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة/ جامعة بغجاد
 الديج عمي احسج                                  جسشاستك/ كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة/ جامعة بغجاد

 -فخيق العسل السداعج وىم: **
 م.م جسال سكخان                                جسشاستك/ كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة/ جامعة بغجاد

 م.م صقخ غشي                                    جسشاستك/ كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة/ جامعة بغجاد
 جسشاستك/ كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة/ جامعة بغجاد الديج عمي احسج                                  
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    11/1/2018قبل اجخاء االختبارات القبمية تؼ إعظاء وحجتيؽ تعميسيتيؽ لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة بتاريخ 
وقج  18/1/2018بالسيارات السختارة بعجىا تؼ اجخاء االختبارات القبمية بتاريخ  ظالبلتعخيف ال 14/1/2018و 

 فديا قجر اإلمكان في االختبارات البعجية.تؼ تثبيت الغخوف الستعمقة باالختبارات لغخض تييئتيا ن
 إجخاءات التجخبة الخئيدة 2-5-2

 :قبل تشفيح التجخبة الخئيدة شسمت لمسجسؾعة التجخيبية فقط ( ) ىشا خظؾات تؼ اجخائيا
 خظهات عسل رمد االستجابة الدخيعة )الباركهد( 2-5-2-1

  Mediafireانذاء حداب عمى مؾقع . - أ
ومقاطع فيجيؾ، وصؾر، ونرؾص، واسئمة، واالخظاء الذائعة في تعمؼ السيارات قيج اعجاد أفالم تعميسية،  - ب

 لمحرؾل عمى روابط وتكؾن ىحه الخوابط طؾيمة االمتجاد. Mediafireالجراسة، ورفعيا عمى مؾقع .
  comhttp://www.3rbey.خترار ىحه الخوابط مشيا:إلالجخؾل عمى مؾاقع  - ت
 قع:ؾ بعج الحرؾل عمى روابط مخترخة لمسؾاد التعميسية الخاصة بسيارات بحثشا يتؼ الجخؾل عمى م - ث

http://qrcode.kaywa.com 
لؾضع  URLالبحث، وبعجىا يتؼ اختيار  وبحلػ يتؼ انذاء رمد االستجابة الدخيعة )الباركؾد( الخاص بسيارات

( لمحرؾل عمى صؾرة الخمد وتقؾم بحفغو، ويسكؽ قخاءتو عؽ طخيق Generateالخوابط فيو ويتؼ الزغط عمى )
 بخنامج الباركؾد.

 خظهات استخجام رمد االستجابة الدخيعة )الباركهد( 2-5-2-2
قبل بجء السيام  كأحجىعمى ىؾاتفيؼ الذخرية  االستجابة الدخيعة ئ تحسيل بخنامج قار  البيظمب مؽ الظ - أ

 .التجخبة
قيا عمى أجيدة الجسشاستػ الخاصة ببحثشا ويجب ان يقؾم السجرس بظباعة رمد االستجابة الدخيعة ولر - ب

 رات، فيجيؾىات تعميسية، أخظاء شائعة، نبحة معخفية عؽ الجياز.اتتزسؽ أربعة رمؾز عمى األقل. تزؼ شخح السي
 .( دقائق10ان ال تتجاوز مجتو ) ان ما يحتؾيو رمد االستجابة الدخيعة مؽ معمؾمات يجب - ت

 تشفيح التجخبة الخئيدة 2-5-2-3
( أسابيع بؾاقع وحجة تعميسية واحجة في األسبؾع، 10، لسجة )22/4/2018ولغاية  18/2/2018مؽ  بتجاءا  إتؼ تشفيح التجخبة الخئيدة 

بالقدؼ االعجادي والختامي،  انيتجخل الباحث ، اذ لؼزجيا ( دقيقة لكل30نفحت التجخبة الخئيدة في جدء مؽ القدؼ الخئيذ ومجتو )
، الدمدمة الحخكية عمى اجداء 5لقفد كسا يمي :) القفد فتحا   عمى مشرة ا وقج تؼ تؾزيع مفخدات البحث )السيارات( عمى األسابيع

كل  ، وقج تؼ تقديؼ* (وسبع أجداء وجدء واحج العادة ما تؼ تعمس، الدمدمة الحخكية عمى جياز العقمة   سبع اجداءجياز الستؾازي 
( دقائق يقؾم فيو السجرس بظخح أسئمة حؾل السيارات التي شاىجىا 10( دقيقة الى جانب تعميسي مجتو )30الجدء الخئيذ ) جدء مؽ

الؾحجة التعميسية وتجور مشاقذة بيؽ السجرس والظالب ويدتسع مؽ الظالب عبخ رمد االستجابة الدخيعة والتي تؼ اخحىا قبل يؾم 
( 20، اما الجانب التظبيقي فسجتو )وبيحا فان ىحه االستخاتيجية تذسل الجانب التعميسي فقط رس آلراء الظالب ومقتخحاتو واسئمتوالسج

بأداء السيارات قيج الجراسة اذ يتعاونؾن  ظالب( طالب ويقؾم ال4-3الى مجاميع كل مجسؾعة ) ظالبدقيقة يقؾم السجرس بتؾزيع ال

                                                           
 (2يشظخ السمحق )  *

http://www.3rbey.com/
http://qrcode.kaywa.com/
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 اء التغحية الخاجعة والسالحغات الخاصة بالسيارات وفق ما تعمسؾه مؽ خالل رمد االستجابة الدخيعة، اذفيسا بيشيؼ مؽ خالل إعظ
ىؾ يحجدىا لشفدو  راتان الظالب يكؾن قج شاىج ما يحتؾي رمد االستجابة الدخيعة مؽ معمؾمات قبل يؾم مؽ الؾحجة التعميسية وبتكخا

مشدلو او السكتبة او أي مكان الظالب يحجده، اما دور السجرس فيكؾن ىؾ السخشج الفخدية. ويكؾن قج شاىجىا في  حدب الفخوق 
التغحية الخاجعة لكل طالب ولكل مجسؾعة اما السجسؾعة الزابظة فظبقت األسمؾب التقميجي الستبع في  عظاءإبوالسؾجو ويقؾم 

( دقائق، اما الجانب التظبيقي فيقؾم 10زمشو )التجريذ، اذ يقؾم السجرس بذخح وعخض السيارات في الجدء التعميسي والحي كان 
 ( دقيقة.20الظالب بأداء السيارات ومجتو )

 
 االختبار البعجي 2-5-3

في ميارات قيج الجراسة ولسجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة  23/4/2018تؼ اجخاء االختبار البعجي بتاريخ 
 االختبار.وكانت عخوف االختبارات نفديا مؽ حيث مكان ووقت اجخاء 

 تقهيم األداء الفشي 2-6
، درجات.  10اتفق السقؾميؽ عمى أن يكؾن التقؾيؼ بذكل شسؾلي بالشدبة لمسيارات عمى األجيدة كل جياز مؽ 

مقؾميؽ في مجال الجسشاستػ الفشي، وقج تؼ ححف اعمى واقل درجة بعجىا تؼ جسع  أربعوقج تؼ التقؾيؼ مؽ قبل 
 ـية ، ( لتكؾن الجرجة الشيائ2ى )الجرجتيؽ الباقيتيؽ وقدستا عم

 الهسائل اإلحرائية  2-7
تسمت عمى الؾسط الحدابي، ش( لسعالجة الشتائج البحث والتي اspssاستخجمت الحقيبة اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية ) 

 ( لمعيشات غيخ الستشاعخة.T.test( لمعيشات الستشاعخة، واختبار)T.testاالنحخاف السعياري، واختبار)
 عخض الشتائج وتحميميا ومشاقذتيا -3
 عخض نتائج االختبارات القبمية والبعجية لسجسهعتي البحث في السيارات قيج الجراسة وتحميميا. 3-1

السجام الجياز السيارة
 يع

 االختبار البعجي االختبار القبمي
 ف ىــــ ف  
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السحده 

 بة
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0.64
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 معشهي  0.000 4
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 معشهي  0.000 2
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 معشهي  0.900.316.200.915.300.22623.440.000 مج ض
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 (.2كسا في الججول) Tلغخض التعخف عمى الفخوق بيؽ االختبارات القبمية والبعجية تؼ استخجام اختبار 
 يبين األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية (2ججول )ال

 ( السحدهبة بين االختبارات القبمية والبعجية في السيارات قيج الجراسة لسجسهعتي البحث.Tوقيم ) 
 ( 9( وامام درجة حخية )0.05) معشهي >

( ان ىشاك فخوقا ذات داللة إحرائية بيؽ االختبارات القبمية والبعجية 2الججول )يغيخ خالل نتائج 
( مسا يجل 0.05، اذ ان قيسة الجاللة اإلحرائية اقل مؽ مدتؾى الجاللة )لسجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة

استخجام رمد االستجابة الدخيعة، واألسمؾب التقميجي تأثيخ إيجابي في تعمؼ الفرل السعكؾس ب الستخاتيجية إن  عمى 
معشؾية بيؽ مجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة اذا كانت ىشاك فخوق  التعخف فيسا وألجلميارات قيج الجراسة 

 (3لمعيشات الغيخ متشاعخة وكسا مؾضح في ججول )  (T.test)البعجية تؼ استخجام اختبار االختباراتفي 
 ( بين االختبارات البعجية بين مجسهعتي البحثTاألوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيم ) (3ججول )ال

 (18( وامام درجة حخية )0.05معشهي > )
 الشتائجمشاقذة  3-2

يتزح لشا وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ نتائج ( 3، )( 2) يؽمؽ خالل عخض الشتائج في الججول
االختبارات القبمية والبعجية لسجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة، فزال عؽ وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية 

الفرل السعكؾس باستخجام استخاتيجية  فاعمية استخجام وىحا يؤكجمجسؾعتي البحث في االختبارات البعجية، بيؽ 
تعمؼ السيارات قيج الجراسة عمى لتجريذ الرمد االستجابة الدخيعة، فزال عؽ فاعمية األسمؾب التقميجي الستبع في 

الفرل السعكؾس باستخجام رمد  استخاتيجية ويعؾد سبب تفؾق السجسؾعة التجخيبية التي طبقت أجيدة السختارة.
 - تجابة الدخيعة الى عجة أسباب مشيا:االس

استظاعت ىحه الجراسة ان تحؾل الظالب الى متعمؼ نذط وفاعل فيؾ يبجأ بالتفكيخ والقخاءة والتحميل ويدتخجم  -
التعمؼ الحاتي مؽ اجل تعمؼ السيارات قيج الجراسة، اما دور السجرس فيكؾن السؾجو والسذخف وىؾ بحلػ يتحؾل دوره 
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 معشهي  0.000 0

 Tقيسة  السجسهعة الزابظة السجسهعة التجخيبية الجياز السيارة
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

الجاللة 
 ع س   ع س   الحقيقية

 معشهي  0.000 5.982 0.937 6.400 0.643 8.550 مشرة القفد القفد فتحا 

 معشهي  0.000 5.700 0.919 6.200 0.516 8.100 جياز الستهازي  سمدمة حخكية 

 معشهي  0.000 8.713 0.762 5.050 0.587 7.700 جياز العقمة سمدمة حخكية 
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أدائيؼ وىحا يؤدي الى تعسيق التؾاصل بيؽ بيجف تقؾيؼ  ظالببذخحيا وعخضيا الى متحاور مع المؽ القاء السادة 
 1(Kathleen,2012كسا اتفقت ىحه الجراسة مع دراسة ) تحقيق عسمية تعميسية ناجحة. أجل مؽ ظالبالسعمؼ وال

فاعمية مؽ خالل االثارة والستعة والتذؾيق الحي اضافو  أكثخجعل الظالب في والفرل السعكؾس في فاعمية الرف 
 ىحا األسمؾب باستخجام رمد االستجابة الدخيعة.

ان الستخجام الفرل السعكؾس كان لو دور إيجابي في االستثسار األمثل لؾقت الجرس والحي تؼ استغاللو في  -
لسيارات قيج الجراسة وىؾ بحلػ يتفق مؽ اجل الؾصؾل الى افزل أداء في تعمؼ ا ظالبالتباحث والتحاور مع ال

( في ان الفرل السعكؾس يداىؼ باالستثسار األمثل لؾقت الجرس، اذ ان Sandi & pater, 2014مع دراسة )
السجرس يعتسج عمى الذخح وااللقاء وعخض  أنيدتخجم فييا األسمؾب التقميجي فالتي و في الجروس العادية 

مع الفرل السعكؾس الحي يدتثسخ فيو  ة  مقارن ظالباسئمة واستفدارات ال يجج الؾقت الكافي لتمقي السيارات وال
واستفداراتيؼ حؾل ما شاىجوه وسسعؾه في البيت مؽ خالل استخجام  ظالبوقت الجرس باالستساع الى أسئمة ال

 2رمد االستجابة الدخيعة
 ةاالستجابرمد  مباستخجاالفرل السعكؾس استخاتيجية قج يكؾن سبب تفؾق السجسؾعة التجخيبية التي استخجمت  -

الدخيعة الى ان ىحا األسمؾب ساىؼ في دعؼ العسل التعاوني مع االقخان فالظالب يتبادل السشاقذة والحؾار مع 
بأنفديؼ،  ظالبنو قبل الجرس، وفي الجرس يكؾن متعاون مع اقخانو عشج أداء السيارات مسا زاد مؽ قجرات الاقخ أ

ذعؾر بالسمل مؽ خالل زيادة حساسيؼ في التعمؼ وذلػ لسا تحسمو رمؾز االستجابة الدخيعة فزال عؽ انو قمل ال
 مؽ أفالم وصؾر وشخوحات خاصة بتعمؼ السيارات .

وىي مؽ التقشيات الججيجة التي انتذخت مؤخخا في حياتشا اليؾمية، دور كسا إّن استخجام رمد االستجابة الدخيعة 
الى السعمؾمات الخاصة بالسيارات التي تخدنيا في مداحة صغيخة ججا  يتؼ  كبيخ في سيؾلة وسخعة الؾصؾل

الييا خالل ثؾاني معجودة بسجخد ان يقؾم الظالب بسدح الخمد باستخجام كاميخا الياتف الشقال مع وجؾد  الؾصؾل
 قما يتعم تظبيق يدسح بفػ الذفخة الخاصة بخمد االستجابة الدخيعة فتغيخ السعمؾمات والرؾر واألفالم وكل

فزال عؽ الفرل السعكؾس  بالسيارات قيج الجراسة. كل ىحا ساىؼ بتفؾق السجسؾعة التجخيبية في تعمؼ السيارات.
ؼ يتؼ فيو استخجام األدوات التكشؾلؾجية الستسثمة في يتعمؼ قائؼ عمى استخجام التكشؾلؾجيا فقط بل ىؾ تعم جال يع

والتي تثخي العسمية التعميسية وتؤدي الى تحديؽ  ظالبلعسخ ال السالئسةبحثشا ىحا بخمد االستجابة الدخيعة 
، اذ تقجم السعمؾمة لمظالب قبل الجرس فيكؾن لو الؾقت الكافي لمتعخف عمى السيارات ومذاىجتيا ظالبمدتؾى ال
وقت بسداعجة الدمالء، لحلػ يكؾن  تالسياراوأداء ميا، اما داخل الرف فيقؾم بالسشاقذة مع زمالئو خيوفيسيا وت

 3.بة ظممؽ تحريل ال جمسا يديلمتعمؼ الشذط والفاعل وىحا  ىؾ الجرس
الفرل السعكؾس باستخجام رمد االستجابة الدخيعة فخصة إعادة السادة الستعمسة )السيارات(  ت استخاتيجيةأتاح -

تجويؽ مالحغاتيؼ حؾل السيارات فتحؾل الظالب الى مع وقت  وفي أي عمى فخوقاتيؼ الفخدية بشاءا  ة مؽ مخ  أكثخ
                                                           

1
 Fulton, Kathleen (2013); upside down and inside out: Flip your classroom to Improve student learning. 

Retrieved from Eric. 30-7-2013. 
2
 Thom pson, Sandi & a Monbouquette, peter(2014). Evaluation of  A Flipping the classroom in An 

undergraduate Business course. Business and Ecocities, Education- teaching Methode and curriculum. (63-71). 
3
التعلم المدمج والتعلم المعكوس فً تحصٌل طلبة الصف السابع فً مادة العلوم وممدار احتفاظهم بالتعلم:  ًهناء مصطفى فارس؛ اثر استراتٌجٌت 

 .62(. ص6102)رسالة ماجستٌر، كلٌه العلوم التربوٌة، لسم إدارة المناهج، جامعة الشرق األوسط،
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 ؽعسمية التمقي مؽالحيؽ يتغيبؾن عؽ السحاضخات في معخفة السيارات، كسا قمل  ظالبباحث، كسا ساعج ال
 1لمظالب واستغالل وقت الجرس لمتظبيق العسمي.

قيج الجراسة والدبب اما السجسؾعة الزابظة فيي األخخى قج أحخزت تقجما في تعمؼ السيارات الجسشاستػ 
 ظالبالسجرس الجيج وااليجابي في كيفية إعظاء السعمؾمات وشخح السيارات ومداعجة ال وريعؾد في ذلػ الى د

عمى ما تؼ ذكخه فقج وبشاءا    عمى فيؼ السيارات مسا أدى الى ان يحقق األسمؾب التقميجي تأثيخا إيجابيا في التعمؼ.
 .هايتضتؼ تحقيق اىجاف البحث وفخ 

 
 االستشتاجات والتهصيات -4
 االستشتاجات 4-1
 واضحا   الفرل السعكؾس باستخجام رمد االستجابة الدخيعة واألسمؾب التقميجي تقجما   ت استخاتيجيةلقج حقق 

 .في تعمؼ السيارات قيج الجراسة
 الفرل السعكؾس باستخجام رمد االستجابة الدخيعة عمى األسمؾب التقميجي في تعمؼ  ت استخاتيجيةتفؾق

 ميارات قيج الجراسة.
 جيج وججيج تكدب الظمبة خبخة  تعمؼ تحقيق كسا وفخ استخجام رمد االستجابة الدخيعة تقشية ججيجة في

 وتدتثسخ اوقاتيؼ خارج الجرس.ججيجة في التعمؼ 
 التهصيات. 4-2
 إيجابي في عسمية التعمؼ.مؽ دور ة وذلػ لسا ليا يالتكشؾلؾجيا الحجيثة في العسمية التعميس دمج مدتحجثات 
  التخكيد عمى استخاتيجيات وأساليب تداعج الظالب عمى التعمؼ الحاتي وتقمل التخكيد عمى السجرس لسا ليا

 مؽ تأثيخ إيجابي وفاعل في تحقيق التعمؼ لمظالب.
  الحجيثة  اتتكشؾلؾجيالإقامة دورات تجريبية لألساتحة لمتعخف عمى كيفية ترسيؼ دروس معكؾسة باستخجام

 ومؽ ضسشيا رمد االستجابة الدخيعة.
 .اجخاء دراسات مذابية لمجراسة الحالية عمى فعاليات اخخي 
 العخبية واالجشبية : السرادر -
فاعمية تظبيق الرف السعكؾس عمى تحريل  (:2017) احسج زايج ال مدعؾد، و  فؤاد فييج الجوسخي  -1

الجراسي لتعمؼ البخمجة في مقخر الحاسب وتقشية السعمؾمات لجى طمبة الرف األول ثانؾي: )جامعة االمارات، 
 .، يؾنيؾ4، العجد41بؾية، السجمج السجمة الجولية لمبحؾث التخ 

اثخ استخاتيجيتي التعمؼ السجمج والتعمؼ السعكؾس في تحريل طمبة الرف  (2016) سىشاء مرظفى فار  -2
سشاىج، الدابع في مادة العمؾم ومقجار احتفاعيؼ بالتعمؼ: )رسالة ماجدتيخ، كميو العمؾم التخبؾية، قدؼ إدارة ال

 .جامعة الذخق األوسط

                                                           
1
مملوب على تحصٌل الدراسً لتعلم البرمجة فً ممرر الحاسب فؤاد فهٌد الدوسري، احمد زاٌد ال مسعد؛ فاعلٌة تطبٌك استراتٌجٌة الصف ال 

( 6102، ٌونٌو، 1، العدد10وتمنٌة المعلومات لدى طلبة الصف األول ثانوي: )جامعة االمارات، المجلة الدولٌة للبحوث التربوٌة، المجلد 

 .012ص
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3- Fulton, Kathleen (2013); upside down and inside out: Flip your classroom to 

Improve student learning. Retrieved from Eric. 30-7-2013. 

4- Hanover, R, Best practices for the Flipped classroom. Retrieved on mar.24, 2016. 

From http://www.hanoverrsearsh.com/2013/10/best-parcticesfor-theflipped-
classroom.   

5- http://ar.wikipedia.org/wiki/ سريعة-استجابة-رمز  

6- Thom pson, Sandi  a Monbouquette, peter(2014). Evaluation of  A Flipping the 

classroom in An undergraduate Business course. Business and Ecouimices, 

Education- teaching Method and curriculum.. 
 
 
 
 
 
 
 

  (1سمحق )ال
 (الفرل السعكهس باستخجام رمد االستجابة الدخيعة ) وحجة تعميسية لمسجسهعة التجخيبيةجدء من ل أنسهذج

 دقيقة 30الؾقت:                                           األولى                    التعميسية:الؾحجة 
 الرف: الثاني )أ(

 ميارة القفد فتحا عمى مشرة القفد تعميؼ-التعميسي: اليجف 

 السالحظات التشظيم الشذاط الهقت جانبال القدم

http://www.hanoverrsearsh.com/2013/10/best-parcticesfor-theflipped-classroom
http://www.hanoverrsearsh.com/2013/10/best-parcticesfor-theflipped-classroom
http://ar.wikipedia.org/wiki/رمز-استجابة-سريعة.p.1
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  ، بدط اسفشجيةضيؾ الشمشرة القفد، لؾحة  جياز-األدوات: 
 القدؼ  د(10والختاميد  60د الخئيذ 20االعجادي )دقيقة   90الدمؽ الكمي لمؾحجة التعميسية ىؾ :  1 مالحظة

  2ء وكل جدء مخرص لسيارة معيشة انغخ السمحق دقيقة لكل جد  30دقيقة فيو جدئيؽ  60الخئيذ 
  األسمؾب األمخي السجسؾعة الزابظة طبقت التؾقيتات نفديا لمسجسؾعة التجخيبية واستخجم معيا :  2مالحظة

 ويكؾن دور السجرس ىؾ إعظاء األوامخ والتغحية الخاجعة،  بيشسا يكؾن دور الظالب ىؾ تشفيح األوامخ.

 

 

 (2السمحق )
 الهحجات التعميسيةأجداء تهزيع السيارات عمى  

 القفد مشرة  تعميؼ ميارة القفد فتحا   عمىأجداء ل خسدةتؼ تخريص 
 زي استؾ جياز اللتعميؼ الدمدمة الحخكية عمى أجداء  تخريص سبعةو 

ذ
ــــــي

خئـــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

الــ
 

 

 انبالج
 التعميسي

 
 
 
 
 
 

 
 جانبال

 التظبيقي

 د 10
 
 
 
 
 
 
 

 
 د 20

سشاقذة مع المجرس السادة بالتحاور و  يقهم 
الظالب حهل ما شاىجوه وسسعهه من شخح 
لمسيارة والسعمهمات الشظخية الخاصة بجياز 

القفد وميارة القفد فتحا عمى مشرة مشرة 
القفد، يقهم الظالب بظخح األسئمة وتقجيم 

 مقتخحاتيم حهل السيارة
 

 
 
يقهم الظالب باستثسار الهقت بالتكخارات  -

-3عمى األداء عمى شكل مجاميع من )
( طالب يدتخجمهن خالليا مبجأ 4

العسل الجساعي التعاوني اذ يقهم 
عظاء التغحية الخاجعة لبعزيم إالظالب ب

البعض بشاءا عمى ما شاىجوه في رمد 
االستجابة الدخيعة السهجهد عمى 

 ىهاتفيم الشقالة
مع االحتفاظ بجور السجرس الفاعل في  -

التهجيو السباشخ لمظالب وإعظاء 
التغحية الخاجعة لكل طالب ولكل 

 مجسهعة.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

التأكيج عمى 
االستساع 

السجرس لسالحظات 
واالجهبة الخاصة 

 بأسئمتيم
 
 
 
 

االلتدام باليجوء 
واالنزباط مع 
االعتساد عمى 

في إعظاء  الظالب
التغحية الخاجعة 

بشاءا عمى الذخح 
والفيجيه والرهر 
السهجهدة في رمد 
 االستجابة الدخيعة
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  عقمةجياز التعميؼ الدمدمة الحخكية عمى أجداء ل سبعةوتخريص 
 عمى األجيدة الثالث  سخاجعةلم وتخريص جدء واحج 

 دقيقة 30الجدء الثاني  دقيقة  30الجدء األول  الجياز األسبهع  ت
السشرة   18/2/2018األول  1

 والستهازي 
السشرة الخكزة التقخبية والقفد فتحًا 

 عمى السيخ
 الستهازي السخجحة البشجولية

 الثاني 2
25/2/2018 

السشرة 
 والستهازي 

السشرة الخكزة التقخبيةوضخب 
 القفاز ومحاولة األداء الكامل

الستهازي السخجحة البشجولية 
 الهقهف عمى االكتاف

 الثالث 3
4/3/2018 

السيارات الدابقة + الستهازي  الستهازي 
 الجحخجة

 الستهازي اليبهط بالتمهيح الخمفي

 الخابع 4
11/3/2018 

السشرة 
 والعقمة

 العقمة الظمهع الخمفي واالرتكاز الستهازي الدمدمة كاممة

 الخامذ 5
18/3/2018 

السشرة 
 والعقمة

العقمة الظمهع الخمفي+ الجورة  السشرة السيارة كاممة
 الرغيخة

6 
 

 الدادس
25/3/2018 

الستهازي 
 والعقمة

الستهازي الدمدمة كاممة التأكيج عمى 
 نقاط الزعف

العقمة الظمهع الخمفي والجورة 
 الرغيخة  

 الدابع 7
1/4/2018 

السشرة 
 والعقمة

السشرة الدمدمة كاممة التأكيج عمى 
 نقاظ الزعف

 العقمة الجورة الرغيخة مع اليبهط

 الثامن 8
8/4/2018 

الستهازي 
 والعقمة

 العقمة الدمدمة كاممة الستهازي الدمدمة كاممة

 التاسع 9
15/4/2018 

السشرة 
 والعقمة

العقمة الدمدمة كاممة التأكيج  السشرة الدمدمة كاممة
 عمى نقاظ الزعف

 العاشخ 10
22/4/2018 

األجيدة 
 الثالثة

 مخاجعة السيارات أعاله العقمة لدمدمة كاممة

 


