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 المستخلص
في درس التربية للكرة الطائرة يهدف البحث إلى التعرف على تأثير استراتيجية الفصول المعكوسة علي مستوى االداء المهارى 

الرياضية لتلميذات المرحلة اإلعدادية، وتحقيقًا لهذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث، وتم 
تلميذة حيث تم اختيارهن من تلميذات الصف الثانى ( 31)مالعمدية العشوائية والبالغ عددهاختيار عينة البحث بالطريقة 

( 01)تلميذات كعينة استطالعية، و( 01)اإلعدادى بمدرسة الزهور اإلعدادية بنات بمحافظة بورسعيد، حيث تم تقسيمهن الى 
ستخدمت الباحثة البرنامج تلميذات لكل من المجموعة الض( 01)تلميذة كعينة أساسية للبحث بواقع  ابطة والتجريبية، وا 

في المعالجة االحصائية للبيانات األساسية باستخدام المتوسط الحسابي ،  (SPSS)اإلحصائى للبحوث والعلوم االجتماعية 
ث إلى تفوق الوسيط، االنحراف المعياري، معامل االلتواء، اختبار االشارة لويلككسون،اختبار مان ويتنى ، وأشارت نتائج البح

، وتوصى (قيد البحث)المجموعة التجريبية التى تم التدريس لها بإستخدام إستراتيجية الفصول المعكوسة فى المهارات األساسية
الباحثة بتطبيق البرنامج التعليمى بإستخدام إستراتيجية الفصول المعكوسة فى تدريس الكرة الطائرة لتلميذات الصف الثانى 

 .تراتيجية الفصول المعكوسة فى تعليم باقى مهارات الكرة الطائرة والرياضات األخرىاإلعدادى، وكذلك إس
تلميذات  -درس التربية الرياضية  -بعض نواتج التعلم الخاصة بالمهارات األساسية  -الفصول المعكوسة : الكلمات المفتاحية 
 .المرحلة اإلعدادية
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Abastract 

 
The research goal to identify the effect of the flipped classrooms strategy on some of the 

learning outcomes of the basic skills in physical education lesson for preparatory school 

pupils. To achieve the goal the researcher used the experimental approach because it is 

relevant to the nature of research. The sample of the research was chosen in a random 

way as (30) pupils from second-year at Al-Zohour Preparatory School for Girls in Port 

Said Governorate. They were divided into (10) pupils as a pilot sample, and (20) pupils as 

a basic sample for research, as (10) pupils for each group, the control and the 

experimental. The researcher used the Statistical Program for Social Sciences (SPSS) in 

statistical processing of basic data using the arithmetic mean, median, standard deviation, 

skewness coefficient, Wilkinson Signal Test and Mann-Whitney Test. The results of the 

research indicated the superiority of the experimental group that was taught by using the 

flipped classrooms strategy in the basic skills (under research). The researcher 

recommends with applying the educational program using the flipped classrooms strategy 

in teaching volleyball to second-grade preparatory pupils, as well as in teaching the other 

skills of volleyball and other sports. 

key words : Flipped Classrooms  - Specific Learning Results to Basic Skills - Physical 

Education Lesson - Preparatory Stage Female Pupils. 
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يشهد العصر الحالي تقدمًا علميًا وتكنولوجيًا هائاًل في مختلف المجاالت ، نتج عنها تضخم حجم المعارف وظهور العديد      
من المشكالت والصعوبات الخاصة بعملية التعليم والتعلم ، أدت الي ظهور العديد من التصورات المستقبليه لعملية التعليم 

ولما كان من الضروري مسايرة العملية التعليمية تلك التغيرات كان من . تي والتقدم التكنولوجي والتعلم في ظل الثراء المعلوما
يجاد الحلول المناسبة لتلك المشكالت والصعوبات الناتجة  الضروري تكاتف الجهود التربوية لمواجهه هذا االنفجار المعرفي وا 

 .  عنه
 

كوسة أو التدريس المعكوس بأنه استجابة لفكرة ان وقت الحصة يمكن الفصول المع"Meena( "0105 ) " يوضح رازال      
. ان يتم استغالله في تعلم الطالب من خالل اساليب التعلم النشط والمدمج ، وليس من خالل إلقاء المعلم للمحاضرات وحده 

التعلم النشط ، المناقشات : لب مثل فهو عملية  استبدال الفصول التقليدية بالمزيد من استراتيجيات التعلم المرتكزة علي الطا
حيث يتم فيه توصيل ونقل المحتوي خارج الفصول الدراسية من خالل الفيديو . الصفية ، التعلم من خالل حل المشكالت وغيرها 

المسجل ، ويصبح وقت الحصة الصفية مخصص لتقديم التوجيه والتفاعل مع الطالب ، ويعرف بالعديد من المسميات مثل 
 . "الخلفية ، التعلم المعكوس ، التدريس المعكوس الفصول

 
ان مناهج التربية الرياضية المدرسية تسعي شأنها شأن كل المناهج الدراسية "( 0111)يوضح كل من أبو هرجه وزغلول     

األخري إلي تحقيق التكامل والنمو في شخصية االفراد المتعلمين ؛ لذا فإن االهتمام بها والعمل علي تطويرها وتطوير اهدافها 
رات الحادثة في المجتمع أصبح أمرًا ملحًا وواجب واساليب تدريسها وتعويمها في كافة العوامل التعليمية بما يتالئم مع التغي

 ( .  15ص ) "االهتمام به حتي يمكننا ان نرتقي بها في ضوء ما نأمل تحقيقه من تطوير وتحديث فيها 
 

أن الكرة الطائرة شأنها شأن أي لعبة من ألعاب الكرة لها مبادئها االساسية المتعددة والتي "( 0110)ويوضح حسن        
في إتقانها واالرتقاء بها إلي مستوي اإلنجاز االمثل إلي ضرورة اتباع األسلوب السليم في طرق التدريس واختيار تعتمد 

المستحدث منها ، ولقد اتفق العديد من العاملين في مجال الكرة الطائرة سواء مدربين بمختلف مستوياتهم أو معلمين يقومون 
كذلك الخبراء والمتخصصين األكاديميين ، اتفقوا علي ان نجاح أي فريق كرة طائرة بتدريس هذه اللعبة في المدارس والكليات و 
 ( . 15ص )  "أفراده للمهارات األساسية للعبةوتقدمه يتوقف إلي حد كبيرعلي مدي إتقان 

 
 : المشكلة 

يعد التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أبرز سمات العصر الحالي وخاصة بعد إدخاله في العملية      
التعليمية ، والذي أصبح من أهم الوسائل التعليمية المستخدمة لتوفير بيئة تعليمية غنية لتخدم طالب عرفوا بالجيل الرقمي ، 

 .تدريسية منوعة تثير ميول واهتمامات الطلبة وتزيد من دافعيتهم للتعلم  لذا البد من استخدام استراتيجيات
 

علي أن الفصول المعكوسة هي  "Saunders (0101)""وسوندرز  ؛Hanover (0103)""وقد إتـفق كل من هنوفر      
صرية ، ليتعرفوا علي المفاهيـم استراتيجية تدريسية غير تقليدية يتم فيها تزويد الطلبة بأشرطة فـيديو أو تسجيالت سمعية أو ب

المطلوبة في البيت أو المكتبة ، ويتوقع منهم بعد ذلك التعاون فيما بينهم من خالل المناقشات حول ما سمعوه أو تعلموه ، ثم 
فما هو متاح في الصف في التعليم . اللقاء مع معلمهم في الصف ومناقشته حول المواد المسجلة أو قيامهم بأنشطة جماعية 

 ."المعتاد أصبح متاحًا في البيت من خالل الفصول المعكوسة والعكس صحيح 
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ونظرًا لتزايد الحاجه إلي تطبيق أساليب واستراتيجيات حديثة في التعلم تحسن ضعف مستوي التحصيل وتزيد من فعالية       
ن خالل إطالع الباحثة علي أساليب الطالب في الموقف التعليمي وتقوم علي إستخدام التقنية التي يفضلها الطالب ، وم

واستراتيجيات التدريس المختلفة في المراجع العلمية والدراسات السابقة وجدت الباحثة أن إدخال استراتيجية الفصول المعكوسة 
ل علي رفع لتنمية بعض نواتج التعلم الخاصة بالمهارات االساسية في درس التربية الرياضية قد تكون أكثر تأثيرًا باإليجاب وتعم

 .مستوي التحصيل في العملية التعليمية وتحسين بعض نواتج التعلم بها 
 

 : أهمية البحث ومدي الحاجة إليه 
 .حداثة مفهوم الفصول المعكوسة  في مجال التربية الرياضية  -1
لتعلم المعكوس ودوره بعد االطالع والقراءة للدراسات العربية واألجنبية عن الفصول المعكوسة تبين للباحثة مدي فعالية ا -2

 .في انشاء بيئة تعليمية متكاملة لذا كان من الضروري تنمية مهاراته لدي التالميذ  
تقنية الفصول المعكوسة داخل التربية الرياضية والتشجيع علي االستخدام األفضل للتقنية الحديثة في مجال ب االستعانه -3

 .التربية الرياضية  تعليم
 .نحو تعلم المهارات االساسية بدرس التربية الرياضية من خالل إستخدام الفصول المعكوسةزيادة دافعية التالميذ  -4

 : هدف البحث 
كرة فى ال االداء المهارىتأثير استراتيجية الفصول المعكوسة على مستوى التعرف على محاولة يهدف هذا البحث إلي      

 .الطائرة 
 : فروض البحث

 االداء المهارىفي مستوى  (اسلوب االوامر) القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةتوجد فروق دالة إحصائية بين  -1
 .فى الكرة الطائرة لصالح القياس البعدي 

في مستوى  (استراتيجية الفصول المعكوسة) توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية -2
 .المهارات االساسية فى الكرة الطائرة لصالح القياس البعدي   بعضاداء 

في الكرة  فى مستوي االداء المهارىتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية  -3
 .الطائرة لصالح المجموعة التجريبية 

 : مصطلحات البحث 
 :   Strategyإستراتيجية  -1
مجموعة قرارات يتخذها المعلم ، وتنعكس تلك القرارات في أنماط من األفعال يؤديها المعلم " بأنها ( 0110)تعرفها كوجك       

 ( .310ص " )والتالميذ في الموقف التعليمي 
 : Flipped Classroomsالفصول المعكوسة    -2

في توصيل المحتوي ( الفيديو)توظف تكنولوجيا التعليم  استراتيجية تعلم وتعليم مقصودة" بأنها ( 0105)تعرفها الكحيلي 
الدراسي للطالب قبل الحصة الدراسية وخارجها لتوظيف وقت الحصة في حل الواجب المنزلي وللممارسة الفعلية للمعرفة عبر 

 ( .35ص " )االنشطة المختلفة ، مع إمكانية تفعيل الوسائط االجتماعية في التعلم 
 : الدراسات السابقة 

 :  أواًل الدراسات العربية 
ببحث كان الهدف منه التعرف علي أثر إستخدام الصف المقلوب علي تحصيل طالب الصف الثالث ( 0101)قام العبيري -0

طالبًا (11)المتوسط في مقرر الفقه واتجاهاتهم نحو المقرر، وقد إستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي علي عينة بلغ عددها 
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طالب، وكانت أهم (01)طالب ومجموعة تجريبية وبلغ عددها (01)مجموعتين محموعة ضابطة وبلغ عددها  وتم تقسيمهم إلى
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين في اإلختبار البعدى عند مستوى التذكر 

 .والفهم والتطبيق لصالح المجموعة التجريبية
 
بحث كان الهدف منه التعرف علي أثر استخدام التعلم المعكوس في تحصيل طلبة الصف السابع  (0105)أجري المشني  -0

طالبًا وطالبة من طلبة ( 50)في مادة العلوم وفي تفكيرهم االبداعي وقد استخدم المنهج التجريبي علي عينه بلغ عددها 
ي تلقت تدريس الوحدة المختارة من مادة العلوم الصف السابع األساسي ، وتم تقسيمهم الي مجموعتين مجموعة ضابطة والت

بالطريقة التقليدية في الفصل الدراسي ، ومجموعة تجريبية والتي تلقت تدريس الوحدة المختارة من العلوم باستخدام استراتيجية 
لسابع االساسي التعلم المعكوس ، وكانت أهم النتائج للدراسة وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة الصف ا

 .في اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية
 
بدراسة كان الهدف منها التعرف علي أثر استراتيجيتي التعلم المدمج والتعلم المعكوس في تحصيل ( 0101)قامت فارس  -3

( 033)ينه بلغ عددها طلبة الصف السابع في مادة العلوم ومقدار احتفاظهم بالتعلم ، باستخدام المنهج شبه التجريبي علي ع
طالبًا من طالب مدرسة ذكورالطيبه االعدادية الثانية وكالة الغوث الدولية محافظة العاصمة ، وتم تقسيمهم الي ثالث 

درست وفق استراتيجية التعليم ( 0)مجموعات مجموعة ضابطة وقد درسوا وفق الطريقة االعتيادية ، ومجموعة تجريبية 
درست وفق استراتيجية التعليم المعكوس ، وكانت أهم النتائج وجود فروق دالة احصائية بين ( 0) المدمج ، ومجموعة تجريبية

 .متوسطات درجات الطالب في اختبار التحصيل في مادة العلوم لصالح المجموعتين التجريبيتين
 
مهارات حل المسائل ببحث كان الهدف منه التعرف علي تأثير توظيف الفصل المنعكس في تنمية ( 0100)قامت الكرد -1

الرياضية والتواصل الرياضي لدى طالبات الصف التاسع األساسى بغزة، بإستخدام المنهج التجريبي على عينة بلغ عددها 
طالبة (10)طالبة من مدرسة بنات دير البلح اإلعدادية، وتم تقسيمهم الى مجموعتين مجموعة ضابطة وبلغ عددها ( 89)

طالبة، وكانت أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات ( 10) ومجموعة تجريبية وبلغ عددها
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار حل المسألة الرياضية واختبار التواصل الرياضي لصالح المجموعة 

 .التجريبية
 

 : ثانيًا الدراسات األجنبية
دراسة كان الهدف منها التعرف اذا كان التعلم المعكوس يحقق التعلم الذاتي Johnson ( "0103 )"أجري جونسون  -5

تقان التعلم ومعرفة اتجاه الطلبة نحوه ، واستخدم المنهج التجريبي علي عينة بلغ عددها  طالبًا من طلبة المرحلة ( 91)وا 
مجموعتين مجموعة ضابطة استخدمت الطريقة  الثانوية في مدرسة في منطقة كولومبيا البريطانية في كندا ، وتم تقسيمهم الي

التقليدية في تعليمهم مادة الرياضيات ، ومجموعة تجريبية استخدمت طريقة التعلم المعكوس في تعليم مادة الرياضيات ، 
االعتيادية ، وكانت أهم النتائج أن عدد الواجبات البيتية التي قام بها الطلبة في التعلم المعكوس أقل منها في التعلم بالطريقة 

وايضًا اظهرت النتائج اتجاهات إيجابية للطلبة الذين درسوا وفق التعلم المعكوس وانهم استمتعوا بالتعلم بهذه الطريقة 
 .واستفادوا من مشاهدة الدروس و االنشطة بطريقة التعلم المعكوس  

 
بدراسة كان الهدف منها التعرف علي أثر التعلم المعكوس في Johnson &Renner( "0100 )"ورينر  ؛قام جونسون -1

( 91)التحصيل ومعرفة اتجاه الطلبة والمعلمين نحوه ، وقد استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي علي عينة بلغ عددها 
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وعة ضابطة وتم استخدام طالب من مدرسة ستيدي الثانوية بوالية كنتاكي االمريكية ، وتم تقسيمهم الي مجموعتين مجم
الطريقة التقليدية في تدريس مادة الحاسوب التطبيقي لهم ، ومجموعة تجريبية وتلقوا تعليم مادة الحاسوب التطبيقي من خالل 
طريقة التعلم المعكوس ، وكانت أهم النتائج التي حصل عليها الباحثان أن التعلم المعكوس لم يظهر تحسنًا ملموسًا في 

عية والرغبة الفردية عند المعلم ة في مادة الحاسوب التطبيقي وعزي الباحثان نتائجهما الي قصور الكفايات االبداتحصيل الطلب
. 
بدراسة هدفت الي تعرف اثر استخدام التعلم المعكوس في تحصيل طلبة الصف التاسع في Howell( "0103 )"قام هويل -0

ث كارولينا في الواليات المتحدة األمريكية ، وقد استخدم المنهج التجريبي علي العلوم الطبيعية في المدارس الريفية بوالية نور 
طالبًا وطالبة من طلبة الصف التاسع في المدارس الريفية بوالية نورث كارولينا في الواليات المتحدة ( 001)عينة بلغ عددها 

م لهم بالطريقة المعتادة ومجموعة تجريبية تم االمريكية وتم تقسيمهم الي مجموعتين مجموعة ضابطة تم تدريس مادة العلو 
تدريس مادة العلوم لهم بطريقة التعلم المعكوس ، وكانت أهم النتائج أنه ال يوجد اختالف جوهري بين الطريقة المعتادة المقدمة 

 .وطريقة التعلم المعكوس 
 : التعليق على الدراسات السابقة

ة العربية واألجنبية وفى حدود ما اتيح للباحثة من دراسات بلغت عدد الدراسات يتضح من العرض السابق للدراسات  السابق   
دراسة أجنبية من عام ( 3)، و(م0100)إلي عام ( م0101)دراسة عربية من عام ( 1)دراسة منها ( 0)العربية واألجنبية 

نتاج علمى وتنوع(م0103)الى عام ( م0100)  المصطلحاتت من حيث صياغة اختلفت ما بين رسائل ماجستير ودكتوراه وا 
المنهج التجريبي  واستخدمت الدراساتواختلفت األهداف باختالف األبحاث استخدام الفصول المعكوسة  ولكن تمحورت حول

 .جامعةاللمالئمته لطبيعة البحوث وتنوعت العينات من تلميذات للمرحلة اإلبتدائية وطالبات 
 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

 .تحديد الهدف( أ)
 .طبيعة البحثمع  المتماشىتحديد المنهج المستخدم ( ب)
 .المناسبة( العينة الخاصة بالدراسات االستطالعية –مجتمع البحث )تحديد العينة  لمرتبطهتم االستعانة بالدراسات ا( ج)
 .أسهمت الدراسات السابقة في اختيار وتحديد وسائل جمع البيانات وأدواتها( د)
 .إعداد البرنامج التعليمي وتطبيقه( هـ)
 .تحديد أنسب األساليب والمعامالت اإلحصائية التي تتماشى مع طبيعة البحث( و)
 .االستفادة من الدراسات السابقة في مناقشة نتائج البحث التي تم التوصل إليها( ز)

 :إجراءات البحث
 :منهج البحث -

مع تطبيق باستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية استخدمت الباحثة المنهج التجريبي     
 .القياسين القبلي والبعدي لمناسبته لطبيعة البحث

 : مجتمع البحث
 للعام األول الدراسي الفصل خاللتلميذات الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة الزهور اإلعدادية بنات تمثل مجتمع البحث فى    

 .0109/0101الدراسي 
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 :عينة البحث 

تلميـذات الصـف الثـاني اإلعـدادي بمدرسـة الزهـور  العشـوائية حيـث تـم اختيـارهن مـن عينة البحث بالطريقة العمدية اختيارتم    
  - :كالتاليوتم تقسيمهن ،  0109/0101الدراسي  للعام األول الدراسي الفصل اإلعدادية بنات بمحافظة بورسعيد خالل

 :األساسيةالعينة -0

وتم تقسيمهن إلى  تلميذات الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة الزهور اإلعدادية تلميذة من( 01)اشتملت العينة األساسية على    
 .تلميذات( 01) مجموعتين متساويتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية كل منها

 :العينة االستطالعية -0 

قامت الباحثة باختيار العينة االستطالعية بالطريقة العشوائية من نفس مجتمع البحث ومن خارج العينـة األساسـية وقوامهـا      
 .تلميذات وذلك بهدف تجريب البرنامج التعليمي المقترح باستخدام استراتيجية الفصول المعكوسة ( 01)

 :حث األصلي وذلك ألسباب ااَلتيه من مجتمع البتلميذة  (05)وقامت الباحثة بإستبعاد 

 .كثرة الغياب لديهن  -0
 .التلميذات الالتي يعانون من بعض األمراض -0
 .الباقون لدعادة وذلك إلكتسابهم خبرة سابقة في المهارات قيد البحث -3

 توصيف عينة البحث( 0)جدول 

 العينة

 مجتمع البحث
 اإلجمالي

 العينة األساسية  العينة االستطالعية المستبعدات

 ضابطة تجريبية من داخل المجتمع

 15 01 01 01 05 تلميذات الصف الثاني اإلعدادي

 :تجانس وتكافؤ عينة البحث

( 01)األساسـية للمجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة والبـالغ عـددهن  البحث عينة على التجانس والتكافؤ بإجراء الباحثة قامت    
تلميذات الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة الزهور اإلعدادية بنات بمحافظة بورسعيد في الفترة من يوم الثالثاء الموافق  تلميذة من

 :فى االتى م05/01/0109م إلى يوم الثالثاء الموافق 8/01/0109
 (.الوزن _ الطول_ السن) :معدالت النمو -0
 .اختبار الذكاء المصور ألحمد صالح :درجة الذكاء -0
استخدمت الباحثة االختبارات البدنية لقياس الصفات البدنية للتلميذات قيد البحث وتم اختيار : االختبارات البدنية -3

 .االختبارات عن طريق المسح المرجعي
استخدمت الباحثة االختبارات المهارية لقياس مسـتوى األداء المهـارى فـى الكـرة الطـائرة  للتلميـذات  :االختبارات المهارية -1

 تحديدهن عن طريق المسح المرجعي ودليل المعلم فى التربية الرياضية  وتم
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 : تجانس عينة البحث 
 معامل االلتواء للمجموعتين الضابطة والتجريبية في السن والطول والوزن والذكاء   ( 0)جدول 

 01= 0ن= 0ن        

 (1.19= )الخطأ المعياري لمعامل االلتواء
( 1.05-)أن معامل االلتواء فى السن والطول والوزن والذكاء للمجموعة الضابطة قد تراوح من ( 0)يتضح من الجدول 

، وجميع (1.19)االلتواء  حيث بلغ الخطأ المعياري لمعامل( 0.13)الى ( 0.11-)، وللمجموعة التجريبية من (0.55)الى 
 .مما يدل على تجانس أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية فى تلك المتغيرات( 3±)تلك القيم قد انحصرت ما بين 

 االختبارات البدنية قيد البحثمجموعتين الضابطة والتجريبية في معامل االلتواء لل( 3)جدول 
 01= 0ن= 0ن            

 م
 اإلحصاء

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 معامل الوسيط ع ±- س
 معامل الوسيط ع ±- س االلتواء

 االلتواء

 0.13 01.10 1.10 01.35 0.13 01.18 1.10 01.35 السن 0

 1.11 055.11 0.38 055.01 0.55 051.51 1.83 058.81 الطول 0

 1.39 19.51 1.58 51.01 0.51 11.11 5.33 11.31 الوزن 3

 09.51 5.80 09.11 الذكاء 1
-

1.05 
01.81 0.10 05.51 -0.11 

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 الوسيط ع ±- س
 معامل
 الوسيط ع ±- س االلتواء

 معامل
 االلتواء

نلسون لالستجابة الحركية  0
 االنتقالية

1.91 0.10 1.01 1.11 0.03 1.88 0.01 1.08 

 50.11 5.98 51.01 1.10 51.11 1.15 19.01 الوثب العريض من الثبات 0
-

1.01 

 1.01 0.00 3.80 رمي كرة السلة 3
-

1.00 
3.01 1.15 3.11 1.91 

الجلوس من الرقود من وضع   1
 ثني الركبتين

3.01 0.01 3.11 
-

1.03 
3.11 0.05 3.11 1.11 

تمرير كرة طائرة على حائط  5
 (ث05)لمدة

5.01 0.11 5.11 1.35 1.31 0.50 1.11 1.13 

 1.51 1.90 1.11 1.39 5.11 0.01 5.01 الخطو الجانبي  1
-

1.00 
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 (1.19= )الخطأ المعياري لمعامل االلتواء
أن معامل االلتواء في االختبارات البدنية قيد البحث للمجموعة الضابطة قد تراوح من ( 1)والشكل ( 3)يتضح من الجدول 

، (1.19)حيث بلغ الخطأ المعياري لمعامل االلتواء، (1.91)الى ( 1.10-)وللمجموعة التجريبية من ( 1.39)الي ( 1.01-)
 .المجموعتين الضابطة والتجريبية فى تلك االختباراتمما يدل على تجانس أفراد ( 3±)وجميع تلك القيم قد انحصرت ما بين 

 االختبارات المهارية قيد البحث   مجموعتين الضابطة والتجريبية في معامل االلتواء لل( 1)جدول 
 01= 0ن= 0ن               

 (1.19= )الخطأ المعياري لمعامل االلتواء
( 1.11)أن معامل االلتواء في االختبارات المهارية قيد البحث للمجموعة الضابطة قد تراوح من ( 1)يتضح من الجدول 

، وجميع تلك (1.19)حيث بلغ الخطأ المعياري لمعامل االلتواء، (0.01)الى ( 1.03-)وللمجموعة التجريبية من ( 0.11)الى 
  .مما يدل على تجانس أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية فى تلك االختبارات( 3±)القيم قد انحصرت ما بين 

 

 

 

 

 

 

 03.11 0.30 00.91 من بداية متحركة( م31)العدو  0
-

1.01 
00.11 0.91 00.51 1.18 

ثني الجذع اماما  أسفل من  8
 الوقوف

8.11 0.00 8.51 
-

1.01 
0.01 0.03 0.51 

-
1.10 

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 معامل الوسيط ع ±- س
 معامل الوسيط ع ±- س االلتواء

 االلتواء

 31)التمرير من أسفل لمدة  0
 (ث

1.11 1.01 1.51 1.08 1.51 1.00 1.11 0.08 

 31)التمرير من اعلي لمدة  0
 (ث

1.11 1.01 1.11 0.11 1.81 0.13 1.51 0.01 

 3.11 0.91 3.11 1.11 1.51 0.55 1.51 (راسل النج)االرسال من اعلي  3
-

1.03 

 1.11 3.11 0.15 3.11 1.00 3.11 0.13 0.01 (راسل النج)االرسال من أسفل  1
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 :تكافؤ عينة البحث - ب
 01= 0ن= 0ن                   تكافؤ مجموعتي البحث في السن والطول والوزن والذكاء( 5)جدول 

 م
 اإلحصاء

 
 المتغيرات

 مجموع الفروق متوسط الفروق المجموعات
(U) 

 مستوى
 الداللة

 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت اإلحصائية

 1.18 11.11 99.11 000.11 9.91 00.01 01 01 السن 0
 1.11 05.11 81.11 031.11 8.11 03.11 01 01 الطول 0
 1.15 01.51 031.51 09.51 03.15 0.95 01 01 الوزن 3
 1.00 09.51 81.51 005.51 8.15 00.55 01 01 الذكاء 1
 (1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 03.11= )الجدولية ( u)قيمة مان ويتني 

السن والطول لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في ( u)أن قيم مان ويتنى ( 5)يتضح من الجدول 
( 03.11)الجدولية البالغة ( u)وتلك القيم اكبر من قيمة مان ويتني ( 11.11)الى ( 01.51)قد تراوحت من والوزن والذكاء 

وتلك القيم أكبر من أو ( 1.18)الى ( 1.15)وان مستوى الداللة االحصائية قد تراوح من ( 1.15)عند مستوى داللة احصائية 
فى تلك مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وتجانس المجموعتين ( 1.15)مستوى الداللة االحصائية تساوي 
  .المتغيرات

 01= 0ن= 0ن                     تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات البدنية قيد البحث( 1)جدول 
 

 (1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 03.11= )الجدولية ( u)قيمة مان ويتني 

 م
 اإلحصاء

 
 االختبارات

 الفروقمجموع  متوسط الفروق المجموعات
(U) 

 مستوى
 الداللة

 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت اإلحصائية

0 
نلسون لالستجابة 

 الحركية االنتقالية
01 01 9.11 00.11 91.11 001.11 10.11 1.53 

0 
الوثب العريض من 

 الثبات
01 01 01.01 01.81 010.11 018.11 10.11 1.85 

 1.00 33.11 88.11 000.11 8.81 00.01 01 01 رمي كرة السلة 3

1 
الجلوس من الرقود من 

 وضع  ثني الركبتين
01 01 01.05 01.05 010.51 010.51 10.51 1.85 

5 
تمرير كرة طائرة على 

 (ث05)حائط لمدة
01 01 00.05 9.05 000.51 90.51 30.51 1.35 

 1.00 33.51 88.51 000.51 8.85 00.05 01 01 الخطو الجانبي  1

7 
 من بداية( م31)العدو 
 متحركة

01 01 00.11 8.11 001.11 81.11 09.11 1.00 

8 
ثني الجذع اماما  

 أسفل من الوقوف
01 01 00.05 8.05 000.51 80.51 00.51 1.19 
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االختبارات البدنية لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في ( u)أن قيم مان ويتنى ( 1)يتضح من الجدول      
عند مستوى ( 03.11)الجدولية البالغة ( u)وتلك القيم اكبر من قيمة مان ويتني ( 10.51)الى ( 00.51)قد تراوحت من 
مستوى الداللة وتلك القيم أكبر من ( 1.85)الى ( 1.19)وان مستوى الداللة االحصائية قد تراوح من ( 1.15)داللة احصائية 

  .فى تلك االختباراتمما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وتجانس المجموعتين ( 1.15)االحصائية 

 01= 0ن= 0ن                  تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات المهارية قيد البحث( 0)جدول 
 

 م
 اإلحصاء

 
 االختبارات

 مجموع الفروق متوسط الفروق المجموعات
(U) 

 مستوى
 الداللة

 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت اإلحصائية

 1.01 15.51 011.51 019.51 01.15 01.95 01 01 (ث 31)لمدةالتمرير من أسفل  0
 1.11 39.11 001.11 91.11 00.11 9.11 01 01 (ث 31)التمرير من اعلي لمدة 0
 1.11 39.51 91.51 005.51 9.15 00.55 01 01 (راسل النج)االرسال من اعلي  3
 1.81 11.51 018.51 010.51 01.85 01.05 01 01 (راسل النج)االرسال من أسفل  1
 (1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 03.11= )الجدولية ( u)قيمة مان ويتني 

االختبارات لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في ( u)أن قيم مان ويتنى ( 0)يتضح من الجدول      
عند ( 03.11)الجدولية البالغة ( u)وتلك القيم اكبر من قيمة مان ويتني ( 11.51)الى ( 39.11)قد تراوحت من المهارية 

مستوى وتلك القيم أكبر من ( 1.81)الى ( 1.11)وان مستوى الداللة االحصائية قد تراوح من ( 1.15)مستوى داللة احصائية 
  .فى تلك االختباراتمما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وتجانس المجموعتين ( 1.15)الداللة االحصائية 

 :وسائل وأدوات جمع البيانات

 :المسح المرجعي

  -:قامت الباحثة بإجراء مسح مرجعي فى حدود ما تم التوصل إليه من الدراسات والمراجع والبحوث العلمية وذلك بهدف     

 . تحديد الشكل العام لهذا النوع من البحوث وكيفية تطبيقه ( أ)
 . تجهيز اإلطار النظري للبحث( ب)    
 . التعرف على أسس وقواعد تصميم البرامج التعليمية التي استخدمت التعليم المعكوس وكيفية استخدامها( ج)   
 والمســتوى المهــارىالتعـرف علــى األدوات واالختبــارات المناســبة لقيــاس معــدالت النمــو ومســتوى الــذكاء والقــدرات البدنيــة ( د)    

 (.قيد البحث)
 .بدنية والمهارية المستخدمة قيد البحثتحديد االختبارات ال( ه)    
 .استخراج الصدق والثبات لالختبارات البدنية والمهارية( و)    

 :األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث
 كرات طائرة  -0
 سم51مقعد بإرتفاع  -0
 شبكة للكرة الطائرة -3
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 شريط قياس -1
 مسطرة متدرجة -5
 كرات طبية -1
 ملعب للكرة الطائرة -0

 : االجهزة المستخدمة فى البحث

 جهاز رستاميتر لقياس الطول -0
 الميزان الطبى لقياس الوزن -0
 ساعة إيقاف -3
 كاميرا فيديو  -1
 اجهزة حاسب آلي -5

 :المعامالت العلمية لالختبارات البدنية والمهارية
 :صدق وثبات االختبارات البدنية -0

ـــةقامـــت      ـــد البحـــث   كبحـــث كـــل مـــن  الباحث ـــارات البدنيـــة قي ـــت االختب ـــاالطالع علـــى األبحـــاث الســـابقة التـــي تناول محمـــد ب
المحســوبة والدالـة علـى صـدق تلــك ( ت)ان قـيم واتضـح  ،( 0108)، هايــدي محمـود ( 0101)، رامـي سـويلم ( 0103)قميحـه

بتلـك القـيم إليجـاد قيمـة الصـدق وفقـًا لمـا أشـار اليـه ، وقد استدلت الباحثـة (1.15)االختبارات ذات داللة إحصائية عند مستوى 
المحسـوبة عـن طريـق إيجـاد الجـذر ( ت)حيث يرى انه يمكـن التوصـل لقيمـة الصـدق بداللـة قيمـة ( 0983) (Jaccard)جاكارد

- :حيث(      ) 0التربيعي اليتا 
      

 

             
    (   330، 008ص )   

 قيمة معامل الصدق في االختبارات البدنية قيد البحث ( 8)جدول 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 االختبارات م
 قيمة معامل الصدق

 البحث
 االول 

 البحث
 الثانى 

 البحث
 الى من الثالث 

 1.98 1.93 1.93 1.98 1.90 نلسون لالستجابة الحركية االنتقالية 0

 1.99 1.09 1.09 1.99 1.95 الوثب العريض من الثبات 0

 1.99 1.80 1.80 1.99 1.95 السلةرمي كرة  3

 1.91 1.80 1.80 1.95 1.91 الجلوس من الرقود من ثني الركبتين 1

 1.99 1.05 1.05 1.99 1.91 (ث05)تمرير كرة طائرة على حائط  5

 1.98 1.83 1.83 1.81 1.98 (ث01)الخطو الجانبي  1

 1.90 1.81 1.81 1.90 1.89 من البدء المتحرك( م31)العدو  0

 1.98 1.08 1.08 1.95 1.98 ثني الجذع اماما من الوقوف 8
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الى ( 1.93)ان قيمة معامل الصدق الختبار نلسون لالستجابة الحركية االنتقالية قد تراوحت من ( 8)يتضح من الجدول 
الى  ( 1.80)السلة من ، والختبار رمي كرة (1.99)الى ( 1.09)، والختبار الوثب العريض من الثبات من (1.98)
، والختبار تمرير كرة طائرة على حائط (1.91)الى ( 1.80)، والختبار الجلوس من الرقود من ثني الركبتين من (1.99)
من ( م31)، والختبار العدو (1.98)الى ( 1.83)من ( ث01)، والختبار الخطو الجانبي (1.99)الى ( 1.05)من ( ث05)

، مما يدل على (1.98)الى ( 1.08)،  والختبار ثني الجذع اماما من الوقوف من  (1.90)ى ال( 1.81)البدء المتحرك من 
 .ارتفاع معامل صدق تلك االختبارات

 قيمة معامل الثبات في االختبارات البدنية قيد البحث( 9)جدول 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
استعانت بها الباحثة الختبار نلسون لالستجابة الحركية ان قيمة معامل الثبات في الثالث أبحاث التي ( 9)يتضح من الجدول 

، والختبار (1.91)الى   ( 1.95)، والختبار الوثب العريض من الثبات من (1.91)الى ( 1.93)االنتقالية قد تراوحت من 
، والختبار (1.99)الى ( 1.90)، والختبار الجلوس من الرقود من ثني الركبتين من (1.99)الى  ( 1.91)رمي كرة السلة من 

، (1.99)الى ( 1.80)من ( ث01)، والختبار الخطو الجانبي (1.99)الى ( 1.90)من ( ث05)تمرير كرة طائرة على حائط 
الى ( 1.95)،  والختبار ثني الجذع اماما من الوقوف من  (1.98)الى ( 1.89)من البدء المتحرك من ( م31)والختبار العدو 

 .معامل ثبات تلك االختبارات، مما يدل على ارتفاع (1.99)

 :صدق وثبات االختبارات المهارية

جــزر  بــاالطالع علــى األبحــاث الســابقة التــي تناولــت االختبــارات المهاريــة قيــد البحــث   كبحــث كــل مــن الباحثــةقامــت  
، و حســين ( 0105)، والكــاروتي (0105)، والصــادق ( 0101)، و نــافع ( 0101)، ومحمــد (0103)، و ســليمان (0111)
المحسوبة والدالة على صدق تلك االختبارات ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( ت)ان قيم واتضح ، ( 0100)، والقيم (0100)
حيـث يـرى انـه ( 0983) (Jaccard)، وقد استدلت الباحثة بتلك القيم إليجاد قيمة الصـدق وفقـًا لمـا أشـار اليـه جاكـارد(1.15)

- :حيث(      ) 0المحسوبة عن طريق إيجاد الجذر التربيعي اليتا ( ت)وصل لقيمة الصدق بداللة قيمة يمكن الت
      

 

             
 (  330، 008ص  )           

 االختبارات م
 قيمة معامل الثبات

 البحث
 االول 

 البحث
 الثانى 

 البحث
 الثالث 

 الى من

 1.91 1.93 1.95 1.91 1.93 نلسون لالستجابة الحركية االنتقالية 0
 1.91 1.95 1.91 1.95 1.91 الوثب العريض من الثبات 0
 1.99 1.91 1.99 1.98 1.91 رمي كرة السلة 3
 1.99 1.90 1.99 1.91 1.90 الجلوس من الرقود من ثني الركبتين 1
 1.99 1.90 1.99 1.91 1.90 (ث05)تمرير كرة طائرة على حائط  5
 1.99 1.80 1.99 1.93 1.80 (ث01)الخطو الجانبي  1
 1.98 1.89 1.89 1.90 1.98 من البدء المتحرك( م31)العدو  0
 1.99 1.95 1.99 1.95 1.90 ثني الجذع اماما من الوقوف 8
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 قيمة معامل الصدق في االختبارات المهارية قيد البحث ( 01)جدول     

 

 

 

 

 

 
الى ( 1.89)قد تراوحت من ( ث 31)ان قيمة معامل الصدق الختبار التمرير من اسفل لمدة ( 01)يتضح من الجدول 

من ( راسل النج) ، والختبار االرسال من اعلي (1.90)الى ( 1.85)من ( ث 31)، والختبار التمرير من اعلي لمدة (1.90)
، مما يدل على ارتفاع معامل (1.98)الى ( 1.93)من ( راسل النج)االرسال من اسفل ، والختبار (1.99)الى ( 1.81)

 .صدق تلك االختبارات

 قيمة معامل الثبات في االختبارات المهارية قيد البحث( 00)جدول 

الثالث أبحاث التي استعانت بها الباحثة الختبار التمرير من اسفل ان قيمة معامل الثبات في ( 00)يتضح من الجدول 
، والختبار التمرير من اعلي لمدة (1.98)الى ( 1.80)نلسون لالستجابة الحركية االنتقالية قد تراوحت من ( ث 31)لمدة 

رمي كرة السلة من ( نجراسل ال )، والختبار االرسال من اعلي (1.95)الى ( 1.11)الوثب العريض من الثبات من ( ث 31)
الى ( 1.13)الجلوس من الرقود من ثني الركبتين من ( راسل النج)، والختبار االرسال من اسفل (1.98)الى ( 1.80)
 .، مما يدل على ارتفاع معامل ثبات تلك االختبارات(1.80)

 

 

 

 االختبارات م
 قيمة معامل الصدق

 البحث
 االول 

 البحث
 الثانى 

 البحث
 الى من الثالث 

 1.90 1.89 1.89 1.90 1.91 (ث 31)التمرير من أسفل لمدة  0

 1.90 1.85 1.90 1.85 1.90 (ث 31)التمرير من اعلي لمدة  0

 1.99 1.81 1.99 1.81 1.80 (راسل النج)االرسال من اعلي  3

 1.98 1.93 1.93 1.98 1.90 (راسل النج)االرسال من أسفل  1

 االختبارات م
 الثباتقيمة معامل 

 البحث 
 االول

 البحث 
 الثاني

 البحث 
 الى من الثالث

 1.98 1.80 1.98 1.88 1.80 (ث 31)لمدة  التمرير من أسفل 0
 1.95 1.11 1.93 1.95 1.11 (ث 31)التمرير من اعلي لمدة  0
 1.98 1.80 1.80 1.98 1.90 (راسل النج)االرسال من اعلي  3
 1.80 1.13 1.80 1.13 1.09 (راسل النج)االرسال من أسفل  1
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 :االستطالعية  الدراسة

تلميـذات ( 01)، وذلـك علـي عينـة قوامهـا 05/01/0109قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعية في يوم الثالثاء الموافق   
 :من نفس مجتمع البحث وخارج عينته األساسية وقد استهدفت الدراسة ما يلي 

 .إجراء المعامالت العلمية الخاصة بتقنين أدوات البحث ( أ)
 .البرنامج لعينة البحث األساسيةالتأكد من سالمة ( ب)
يجاد حلول لها( البرمجية التعليمية)التعرف علي المشكالت التي قد تعوق تطبيق البرنامج ( ج)  .وا 
 .التأكد من مدي سالمة صالحية األجهزة واألدوات ومكان التطبيق( د)
 .التأكد من تفهم المساعدين ألدوارهم( ه)

 .ي طبقت من أجلهاوقد حققت الدراسة جميع األهداف الت

 : األساسية الدراسة -0
 : القياس القبلي ( أ)
في المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج ( التجريبية -الضابطة )قامت الباحثة بإجراء القياسات القبلية علي أفراد العينة      

وذلك لمتغيرات معدالت  م05/01/0109م الي يوم الثالثاء الموافق 8/01/0109البحث، وذلك من من يوم الثالثاء الموافق 
ختبار ( الطول ، الوزن ، السن ) النمو   .واالختبارات البدنيةالذكاء وا 

 (تطبيق البرنامج التعليمى المقترح)تطبيق الدراسة األساسية ( ب)
م إلــي يـــوم الخمــيس الموافـــق 00/01/0109قامــت الباحثــة بتطبيـــق البرنــامج المقتــرح مـــن يــوم الثالثـــاء الموافــق       
ـــامج شـــهر ونصـــف بواقـــع 01/00/0109 ـــذ البرن ـــث اســـتغرق تنفي دروس ( 1)دروس للمجموعـــة الضـــابطة، و( 1)م، حي

 .دقيقة( 91)بوع وكان الزمن المحدد للدرس اسابيع بواقع درس كل اس( 1)للمجموعة التجريبية، وتم التطبيق لمدة 

 : القياس البعدي ( ج)
بعـد اإلنتهـاء مـن تنفيــذ وتطبيـق البرنـامج  قامــت الباحثـة بـإجراء القيــاس البعـدي علـي المجموعــة الضـابطة والتجريبيـة مــن 

 .م01/00/0109تلميذات العينة األساسية قيد البحث يوم الثالثاء الموافق

 :المعالجات االحصائية 
للتحقق من أهدف البحث واختبارًا لصحة الفروض استخدمت الباحثة حزمة للبرنامج اإلحصائي للبحوث والعلوم      

 : في المعالجة االحصائية للبيانات األساسية باستخدام  (SPSS)االجتماعية 
 .المتوسط الحسابي -0
 . الوسيط -0
 .االنحراف المعياري -3
 .معامل االلتواء -1
 .سوناختبار االشارة لويلكك -5

 (.U)قيمة مان ويتنى
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 :عرض ومناقشة النتائج

 :عرض ومناقشة نتائج الفرض األول: اوالً 
 :عرض نتائج الفرض األول

القبلي والبعدى لالختبارات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعة الضابطة في القياسين( 00)جدول 
 01= 0ن= 0ن                                                                    المهارية قيد البحث

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 القياس البعدي القياس القبلي

 ع± - س ع± - س

 1.18 0.31 1.01 1.11 (ث 31)التمرير من أسفل لمدة  0
 1.18 0.31 1.01 1.11 (ث 31)التمرير من اعلي لمدة  0
 1.15 05.01 0.55 1.51 (النج راسل)االرسال من اعلي  3
 0.83 9.11 0.13 0.01 (راسل النج)االرسال من أسفل  1

أن المتوسط الحسابي فـي القيـاس القبلـي لالختبـارات المهاريـة للمجموعـة الضـابطة قـد تـراوح مـن ( 00)يتضح من الجدول 
يـدل علـى أفضـلية القيـاس البعـدى فـي ، مما (05.01)الى ( 0.31)، وفى القياس البعدى تراوح من (1.51)الى ( 1.11)

 .تلك االختبارات

   داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في االختبارات المهارية للمجموعة الضابطة( 03)جدول 
 01= 0ن= 0ن                       

 م
 اإلحصاء

 االختبارات
 مجموع الرتب متوسط الرتب القياسات

(Z) 
 مستوى 
 الداللة 
 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت اإلحصائية

 1.10 0.33- 00.11 1.11 3.51 1.11 1 1 (ث 31)التمرير من أسفل لمدة  0

 1.10 0.30- 10.11 1.11 5.03 1.11 8 0 (ث 31)التمرير من اعلي لمدة  0

 1.10 0.80- 55.11 1.11 5.51 1.11 01 1 (راسل النج)االرسال من اعلي  3

 1.11 0.85- 55.11 1.11 5.51 1.11 01 1 (راسل النج)أسفل  االرسال من 1

 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية  8=  (Z)قيمة ويلككسون الجدولية 
ــين القياســين القبلــي (z)أن قيمــة ( 03)يوضــح الجــدول  ــة الفــروق ب المحســوبة بتطبيــق اختبــار اإلشــارة  لويلككســون لدالل

) وتلـك القـيم أصـغر مـن قيمـة ( 0.30-)الـى( 0.85-)والبعدي للمجموعة الضابطة في درجة االختبارات المهارية قد تراوح من 
z  ) ممــا يــدل علــى أن (1.10)الــى ( 1.11) تــراوح مــن( 1.15)، وبمســتوى داللــة إحصــائية أصــغر مــن(8)الجدوليــة البالغــة ،

 . الفروق بين القياسين حقيقية ولصالح القياس البعدي ذا متوسط الرتب األفضل
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ترجع الباحثة تحسن المجموعة الضابطة في القياس البعدي لألداء المهارى إلي ان الطريقة التقليدية التي تعتمد علي و     
للمهارات المطلوب تعلمها واصالح األخطاء والتوجيه المستمر كل هذه العوامل يمكن ان الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي 

 .يكون لها دور ملحوظ في حدوث تحسن في مستوي وكفاءة االداء بالنسبة لتلميذات المجموعة الضابطة
المهارات المـراد تدريسـها مـن  بحيث يتم شرح( أسلوب األوامر)كما تعزي الباحثة تلك النتائج الي استخدام الطريقة التقليدية 

ستيعابها ممـا أدي إلـي تـأثير  قبل الباحثة مع أداء نموذج للمهارة بينما يقتصر دور التلميذات علي تلقي المعلومات واستقبالها وا 
ذا مـع إيجابي علي تعلم المهارات قيد البحث، فالتدريس بإستخدام االسلوب التقليدي يؤدي الي زيادة مستوي التلميـذات ويتفـق هـ

والتي تشـير إلـي أن ( 0108)، الكفراوي ( 0103)، الحديدي( 0101)، أنتونيو وآخرون ( 0110)نتائج أبحاث كاًل من ابراهيم
 .ساهم بطريقة إيجابية في تعلم المجموعة الضابطة في المتغيرات المهارية( أسلوب األوامر)األسلوب المتبع 

يـؤدي الـى ارتفـاع مسـتوى ( أسـلوب األوامـر)باسـتخدام الطريقـة التقليديـة أن التدريس "( 0110)وتري شلتوت و خفاجة    
التلميــذات نتيجــة الممارســة واألداء المتكــرر واالســترجاع  المباشــر للمعلومــات أثنــاء عمليــة الــتعلم، كمــا أن اســتخدام الشــرح مــع 

ميــذات لــه تــأثير إيجــابي علــى تعلــم األنشــطة التركيــز علــى النقــاط الفنيــة والخطــوات التعليميــة باإلضــافة إلــي إعطــاء النمــوذج للتل
 (.81ص ) "الحركية

هو أول ( أسلوب األوامر)إلى أن األسلوب المتبع في التدريس للمجموعة الضابطة  "(0115)السبر ؛ وُيشير أبو رشيد     
تالميـذه إلـى مـا يـراه أسلوب من أساليب موسكا موستون للتدريس، وتعتمد بنيـة هـذا األسـلوب علـى األوامـر، حيـث يـدفع المعلـم 

مناسبًا، حيث إن أى حركة أو عمل يقوم به التلميذات يجب أن تسـبقها إشـارة األمـر مـن المعلـم ويتخـذ المعلـم فـي هـذا األسـلوب 
جميــع القــرارات، وهــذا األســلوب هــو األســلوب التقليــدى الــذى يســتخدم عــادًة فــي كثيــر مــن دروس التربيــة الرياضــية، ويســهم فــي 

 (.00ص )" تعليم والتعلم ألنشطة منهاج التربية الرياضية وهذا يؤكد الفروق بين القياسين للمجموعة الضابطةحدوث عمليتى ال

 :وبهذا يتحقق الفرض األول كليًا والذى ينص على

توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مستوى االداء المهارى فى الكرة الطائرة "
 " .لتلميذات  المرحلة االعدادية لصالح القياس البعدي

 :عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني: ثانيًا 
 :عرض نتائج الفرض الثاني-0

القبلي والبعدى لالختبارات المهارية قيد  للمجموعة التجريبية في القياسين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري( 01)جدول 
 01= 0ن= 0ن                                                       البحث

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 القياس البعدي القياس القبلي

 ع± - س ع± - س

 0.19 1.01 1.00 1.51 (ث 31)التمرير من أسفل لمدة  0
 0.08 8.51 0.13 1.81 (ث 31)التمرير من اعلي لمدة  0
 5.05 51.11 0.91 3.11 (راسل النج)االرسال من اعلي  3
 0.13 31.31 0.15 3.11 (راسل النج)االرسال من أسفل  1
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أن المتوسط الحسابي في القياس القبلي لالختبارات المهارية للمجموعة التجريبية قـد تـراوح مـن ( 01)يتضح من الجدول   
علـى أفضـلية القيـاس البعـدى فـي تلـك  ، مما يـدل(51.11)الى ( 1.01)، وفى القياس البعدى تراوح من (3.11)الى ( 1.51)

 .االختبارات

  داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في االختبارات المهارية للمجموعة التجريبية( 05)جدول 
 01= 0ن= 0ن                        

 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية  8=  (Z)قيمة ويلككسون الجدولية 
المحسوبة بتطبيق اختبار اإلشارة  لويلككسون لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي (z)أن قيمة ( 05)يوضح الجدول 

(  z) وتلك القيم أصغر من قيمة ( 0.80-)الى ( 0.80-)للمجموعة التجريبية في درجة االختبارات المهارية قد تراوح من 
، مما يدل على أن الفروق بين القياسين حقيقية (1.10)بلغ ( 1.15)وبمستوى داللة إحصائية أصغر من ،(8)الجدولية البالغة 

 .ولصالح القياس البعدي ذا متوسط الرتب األفضل

 :مناقشة نتائج الفرض الثانى -0

الخاصـة بتطبيـق اختبـار اإلشـارة  لويلككسـون لداللـة الفـروق بـين القياسـين القبلـي والبعـدي ( 05)و( 01)توضح الجـداول      
وهذه الفـروق حقيقيـة ولصـالح القيـاس البعـدي ( القبلي والبعدي)ريبية على أن هناك فروقًا بين القياسينلتلميذات المجموعة التج

 .للمجموعة التجريبية

وتعـزي الباحثــة تلــك النتــائج إلــي تـأثير البرنــامج التعليمــي بإســتخدام اســتراتيجية الفصـول المعكوســة علــي المســتوى المهــارى     
للمهارات قيد البحث لتلميذات المجموعة التجريبية، حيث ان الفصول المعكوسة تتميز بأنهـا تسـتثمر وقـت الفصـل بشـكل أفضـل، 

لطالب والمعلم وتحسين تحصيل الطالب وتطوير استيعابهم، والتشجيع علـي االسـتخدام االمثـل وتعمل علي بناء عالقة قوية بين ا
للتقنية الحديثة في التعليم، ومنح الطالب الفرصة لدطالع األولي علي المحتـوي قبـل وقـت الفصـل وأيضـًا تـوفير التغذيـة الراجعـة 

 .الفورية للطالب في الحصة

ــق نتــائج هــذا البحــث مــن نتــا      ؛( 0103)الســعدون  ؛( Marlowe2012)مــارلو ؛( Baker2011)ئج كــل مــن بيكــروتتف
والتــي أكــدت علــي التــأثير اإليجــابي إلســتخدام إســتراتيجية الفصــول المعكوســة فــي رفــع مســتوي التحصــيل لــدي ( 0101)فــارس
 .الطالب

 م
 اإلحصاء

 االختبارات
 مجموع الرتب متوسط الرتب القياسات

(Z) 
 مستوى 
 الداللة 
 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت اإلحصائية

 1.10 0.80- 55.11 1.11 5.51 1.11 01 1 (ث 31)التمرير من أسفل لمدة  0

 1.10 0.80- 55.11 1.11 5.51 1.11 01 1 (ث 31)التمرير من اعلي لمدة  0

 1.10 0.80- 55.11 1.11 5.51 1.11 01 1 (راسل النج)االرسال من اعلي  3

 1.10 0.80- 55.11 1.11 5.51 1.11 01 1 (راسل النج)االرسال من أسفل  1
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ضـافة إلــى أهميـة اســتخدام الحاســب أن تكنولوجيـا التعلــيم تــؤدي إلـى المرونــة فـي عمليــة التعلــيم باإل"( 0111)يـرى شــرف و     
اآللــي فــي المجــال الرياضــي حيــث يمكــن اســتخدام الحاســب اآللــي فــي تعلــم األنشــطة الحركيــة وذلــك مــن خــالل تحليــل الحركــات 
والمهارات التي يحتويهـا البرنـامج الدراسـي أو خطـط التـدريب وتحديـد النقـاط الفنيـة لمختلـف الرياضـات وطريقـة التعلـيم والتـدريب 

اسبة لها، ُويسهم في تسهيل وتبسيط عمليات تعلم المهارات الحركية، باإلضافة إلى اختصار وقـت عمليـة الـتعلم ممـا ُيسـاعد المن
 (.009ص )"على االرتقاء بالعمليات   التعليمية

أن الفصول المقلوبة ارتبطت بشكل أساسي بتقنية الفيديو، حيث أن الدروس التعليمية المسجلة  "(0105)وتري الكحيلى   
بالصوت والصورة أعطت بدياًل مثاليًا للمحاضرة التقليدية فهي تقوم بإيصال المحتوي الدراسي للطلبة تمامًا كما في الفصل 

تقديمية؛ مما جعل معظم من طبقوا هذه اإلستراتيجية يتجهون بشكل يفوق الوسائل األخري كالعروض ال( وجهًا لوجه)التقليدي 
 (. 01-01ص )"الختيار الفيديو التعليمي كوسيلة إليصال المحتوي، لكي يضمنوا فهم الطالب الكافي للمحتوي الدراسي

يؤثر علـي الـتعلم هـو أن النظرية البنائية ترتكز علي مبدأ التعلم ذي المعني حيث إن أكثر عامل "( 0105)وتضيف إبراهيم      
ما يعرفه المتعلم بنفسه وتؤكد النظرية علي عملية صنع المعني، وذلـك بتكـوين ارتبـاط بـين المفـاهيم الجديـدة والمفـاهيم السـابقة 
الموجودة في البنية  المعرفية للتلميذات وتكوين مفاهيم ومعلومات جديدة تماما حيث ربط المعلومات الجديدة بالسابقة يساعدهن 

 (. 013-010ص )"القدرة علي  التعلم والتذكرفي 

 :وبهذا يتحقق الفرض الثاني كليًا والذى ينص على
فى الكرة الطائرة توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مستوى االداء المهارى "

 "  .المرحلة االعدادية لصالح القياس البعديلتلميذات 

 :عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث: ثالثاً 
 :عرض نتائج الفرض الثالث -0

في القياس البعدي لالختبارات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعتين الضابطة والتجريبية( 01)جدول 
 01= 0ن= 0ن                                                                                المهارية قيد البحث

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 ع± - س ع± - س

 0.19 1.01 1.18 0.31 (ث 31)التمرير من أسفل لمدة  0
 0.08 8.51 1.18 0.31 (ث 31)التمرير من اعلي لمدة  0
 5.05 51.11 1.15 05.01 (راسل النج)االرسال من اعلي  3
 0.13 31.31 0.83 9.11 (راسل النج)االرسال من أسفل  1

أن المتوســــــــط الحســــــــابي فــــــــي القيــــــــاس البعــــــــدى لالختبــــــــارات المهاريــــــــة للمجموعــــــــة ( 01)يتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول   
( 51.11)الــــــــــى ( 1.01)التجريبيــــــــــة مــــــــــن ، وللمجموعــــــــــة (05.01)الــــــــــى ( 0.31)الضــــــــــابطة قــــــــــد تــــــــــراوح مــــــــــن 

  .مما يدل على أفضلية القياس البعدى للمجموعة التجريبية في تلك االختبارات
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                                                                                                 داللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في درجة االختبارات المهارية في القياس البعدي( 00)جدول 
 01= 0ن= 0ن

لداللة الفروق بين المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة لالختبـارات المهاريـة ( u)أن قيم مان ويتنى ( 00)يتضح من الجدول 
عنـد مســتوى داللــة ( 03.11)الجدوليـة البالغــة ( u)، وهــى أصـغر مــن قيمــة مـان ويتنــي (1.11)فـي القيــاس البعـدى قــد بلغـت 

( 1.15)، وتلـك القـيم أصـغر مـن مسـتوى الداللـة اإلحصـائية (1.11)قـد بلـغ  وأن مستوى الداللة اإلحصائية( 1.15)إحصائية 
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبيـة ذات متوسـط الرتـب 

  .األفضل فى تلك االختبارات

 :مناقشة نتائج الفرض الثالث -0

لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة ( u)الخاصة بتطبيق إختبار مان ويتني ( 00)و( 01)يتضح من الجداول رقم     
والتجريبية في القياس البعدي في تقييم مستوي التحصيل واألداء للمجموعتين الضابطة والتجريبية أن هناك فروق ذات داللة 

بية في القياس البعدي، وهذه الفروق حقيقية ولصالح القياس البعدي للمجموعة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجري
 .التجريبية 

 التلميذات دور تنميةوتعزي الباحثة ظهور تلك النتائج إلي إستخدام إستراتيجية الفصول المعكوسة وما تتضمنه من     
الفرصة للتلميذات الي اكتساب معارف وحقائق قبل إتاحة  النفس على واالعتماد والبحث المشاركة على اإليجابي وقدرتهم

تاحة فرصة تحفيز للتهيئة للدرس، و الدخول الي الحصة وأيضًا التركيز علي االنشطة التي تحفز مستوي التفكير العالي فإن     ا 
ته السابقة وترتيبها استراتيجية الفصول المعكوسة تركز علي نقل المعلومة للطالب ثم مساعدته علي الربط بين المعلومات وخبرا

 .وتنظيمها لسهولة استرجاعها فيما بعد

كما تعزي الباحثة تلك النتائج إلي أن إستخدام الفصول المعكوسة داخل الوحدات التعليمية أدي إلي وجود مرونة في العملية     
فمن الممكن ان يعيد الطالب . لك تعطي الفرصة والمجال للطلبة الذين لديهم ارتباطات كثيرة ان يستفيدوا من ذالتعليميةحيث 

ترتيب جدوله لكي يستفيد من اوقات الفراغ لديه كل ما امكن حيث يقوم بمشاهدة الفيديوهات التعليمية ويقوم بمتابعة شرح 

 اإلحصاء م
 االختبارات

 مجموع الرتب متوسط الرتب المجموعات
(U) 

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت

0 
 31)التمرير من أسفل لمدة 

 (ث
01 01 5.51 05.51 55.11 055.11 1.11 1.11 

0 
 31)التمرير من اعلي لمدة 

 (ث
01 01 5.51 05.51 55.11 055.11 1.11 1.11 

 1.11 1.11 055.11 55.11 05.51 5.51 01 01 (راسل النج)االرسال من اعلي  3

 1.11 1.11 055.11 55.11 05.51 5.51 01 01 (راسل النج)االرسال من أسفل  1
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الطريقه تعطي الطالب سيطرة تامة علي سرعة شرح وبهذه  الدروس وكتابة مالحظاته واسئلته لمراجعتها ومناقشتها مع المعلم
 .مما يعزز عملية التعليم المنفرد وجعل الطالب محور العملية التعليمية حتويالم

العطية  ؛(0105)الزهراني  ؛(0105)المعدي  ؛( Johnson, 2012)وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج كل من جونسون     
والتي توصلت الي ان استراتيجية الفصول المعكوسة قد خلقت بيئة تعليمية جديدة ذات تأثير إيجابي علي مستوي ( 0101)

 .التحصيل المعرفي وأداء التلميذات للمهارات الحركية 

ذي يتمركز حول الطالب ويؤكد وترجع الباحثة التقدم إلي إستراتيجية الفصول المعكوسة التي تقوم علي فكرة التعلم النشط ال    
من أجل فهم المحتوي واستيعابه مما يوجد ( داخل الصف)ويوفر فرص التدريب المستمر ( خارج الصف)علي فكرة التعلم الذاتي 

عادة  حاله من العمق المعرفي الملحوظ، وايضًا اتاحة المحتوي للطالب علي البرمجية التعليمية أتاح للطالب مشاهدته وا 
 .كثر من مرة مما عزز من فهمهم لهذا المحتوي وبالتالي تحسين مستوي التحصيل واألداء لديهممشاهدته أ

استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في تعليم المهارات "علي أن ( 0111)محمد ؛(0111)حيث يتفق كل من الفار     
للحركات المراد تعلمها مما تساعد بدورها علي تزويد الحركية تعمل علي إتاحة الفرصة لدي المتعلم لمشاهدة األداء األمثل 

 (.             091ص ( )11ص )"المتعلمين بالتغذية الراجعة بصورة أفضل من استخدام الطرق التقليدية في التعليم

 المعرفة، في أخر إلى من مستوى لالنتقال الطالب ليساعد يتدخل المعلم أن االطار هذا ضمن"( 0105)ويذكر الشرمان     
 ذات والمحتويات الفيديو أشرطة في الصف،  فالمعلم يصنع الجماعية والمسؤولية الفردية المسؤولية مبدأ لتحقيق ويسعى
 قابل المحتوى علي أن يكون للمفاهيم، ويقوم المعلم بوضع بأنفسهم يصلون لطالبه والمتعلمين عليها اإلشراف يتولى أو الصلة

 (.018ص )"بردود الفعل المناسبة مباشرة وتقييم عملهم وتزويدهم الطالب ومالحظة بالتفريد، ويتسم الطالب، لكل للوصول

 :وبهذا يتحقق الفرض الثالث كليًا والذى ينص على
توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى االداء المهارى في الكرة الطائرة "

 " .المرحلة االعدادية لصالح المجموعة التجريبية لتلميذات
 :اإلستنتاجات

 :فى ضوء نتائج البحث توصلت الباحثة الى 

أسلوب األوامر ساهم بطريقة إيجابية فى تحسين مستوى أداء تلميذات المجموعة الضابطة وقد ظهرت فروق دالة  -0
 .الضابطة لصالح القياس البعدىإحصائيًا بين القياسين القبلى والبعدى ألفراد المجموعة 

إستراتيجية الفصول المعكوسة لها تأثير إيجابى دال أكثر من أسلوب األوامر فى تنمية األداء المهارى للمهارات  -0
 .األساسية للكرة الطائرة لدى تلميذات المجموعة التجريبية

يبية بممارسة النشاط العملي في وقت أسهم توظيف إستراتيجية الفصول المعكوسة في تزويد تلميذات المجموعة التجر  -3
 .الحصة كاملة دون الحاجة إلي إعادة شرح وهذا ما إفتقدته طالبات المجموعة الضابطة

أسهمت إستراتيجية الفصول المعكوسة في تمكين التلميذات من ممارسة مهارات التعلم الذاتي من خالل إطالعهن علي  -1
وتنفيذ ما تم دراسته من خالل البرمجية التعلمية فى صورة أنشطة فى  البرمجية التعليمية وتناول محتواها الدراسى

 .وقت الحصة تحت مالحظة المعلمة 
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 :التوصيات

 :فى ضوء أهداف البحث وفروضه ونتائجه وفي حدود عينة البحث توصي الباحثة بما يلي 

المعكوسة لتدريس محتوى المهارات إمكانية إستخدام البرنامج التعليمى المقترح بإستخدام إستراتيجية الفصول  -0
األساسية فى الكرة الطائرة قيد البحث لتلميذات الصف الثانى من المرحلة اإلعدادية، لما حققه من فاعلية فى النتائج 

 .ولما له من تأثير إيجابي على تنمية التعلم الذاتي والتفاعل بين المعلمة والتلميذات
التربية الرياضية لتدريبهن على كيفية التدريس بإستخدام إستراتيجية عقد دورات تدريبية وورش عمل لمعلمات  -0

 .الفصول المعكوسة
 .إجراء دراسات فى تطبيق إستراتيجية الفصول المعكوسة على أنشطة رياضية ومناهج دراسية أخرى  -3
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