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تأثير استراتيجية التعلم المقلوب في تطوير الترابط الحركي وأداء مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة
للطالب
أ .د وسام رياض حسين
* م.م حسين رحيم جبر
تاريخ االستالم2022/08/08:

تاريخ القبول2022/08/26:

المستخلص
يهدف البحث الى التعرف على تأثير استراتيجية التعلم المقلوب في تطوير أهم القدرات البصرية
وأداء مهارة إستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة للطالب ،وتم إستخدم المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين
المتكافئتين ،وتمثل مجتمع البحث في طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة
الكوفة للعام الدراسي  2021/2020والبالغ عددهم ( )85طالبا ،وإشتملت عينة البحث على ( )28طالبا
 ,بواقع ( )14طالبا لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ،وإستعان الباحثان بمجموعة من
المصادر والمراجع العربية واألجنبية واالستبانة والمقابالت الشخصية واالختبارات والقياس ،فضال عن
األدوات واالجهزة الخاصة باإلختبارات ،وأشارت أهم نتائج البحث أن إلستراتيجية التعلم المقلوب تأثير
بارز في تطوير أهم القدرات البصرية المرتبطة بمهارة إستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة للطالب ،وإتباعها
أثناء تنفيذ الوحدات التعليمية له دور كبير في تطوير مهارة إستقبال اإلرسال وإختصار لوقت الحصة الصفية
الذي يقضيه المعلم مع المتعلمين ،والتوصيات كانت بإعتماد استراتيجية التعلم المقلوب في الوحدات التعليمية
للكرة الطائرة ،وإعتماد تمرينات بصرية تتسم باإلثارة والتشويق وإشراك حاسة البصر في التمرينات وتنمية
احساس الالعب بالمثيرات المتغيرة في البيئة التعليمية ،كالصور وااللوان والنشرات الضوئية والكرات
والشواخص الملونة والحلقات الدائرية واالبسطة الملونة والتقنيات البصرية.
الكلمات المفتاحية :التعلم المقلوب ،القدرات البصرية ،الكرة الطائرة.
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Abstract
The purpose of this paper is to identifying the effect of the inverted learning
strategy in developing the most important visual abilities and performing the skill
of serve receive in volleyball for students. The experimental approach was used
to design the two equal groups, and the research community was represented in
the third stage students in the College of Physical Education and Sports Sciences,
the University of Kufa for the academic year 2020/2021, who numbered (85).
Students and the research sample included (28) students, with (14) students for
each of the control group and the experimental group. The most important results
of the research indicated that the inverted learning strategy has a prominent
impact in developing the most important visual abilities associated with the skill
of receiving serve in volleyball for students, and following it during the
implementation of the educational units has a great role in developing the skill of
receiving serve and shortening the class time that the teacher spends with the
learners. The recommendations were to adopt the inverted learning strategy in the
educational units of volleyball, to adopt visual exercises characterized by
excitement and suspense, to involve the sense of sight in the exercises, and to
develop the player's sense of changing stimuli in the educational environment,
such as pictures, colors, light flyers, balls, colored figures, circular rings, colored
rugs, and optical techniques.
Keywords: Inverted learning, visual abilities, volleyball.

 التعريف بالبحث-1
:المقدمة ومشكلة البحث1-1
مع توجهات العصررررر الحديث والذي يشررررهد التقدم العلمي والتطور التكنولوجي السررررريع وثورة
 من خالل إسرررتعمال االسرررتراتيجيات، البد من إعادة النظر في انماط التعليم التقليدية السرررائدة،المعلومات
التعليمية الحديثة التي تدخل البهجة في نفوس الطلبة والتشرررويق لعناصرررر البيئة التعليمية ضرررمن المناهج
 " إذ إن المعلم،والوحردات التعليميرة وتزيرد اسررررتعردادهم للتعلم ومراعراتهرا للفروق الفرديرة بين المتعلمين
الكفء هو الذي يسرررتطيع أن يقدم الجهد باسرررتمرار وان يجعل موقف المتعلم خالل العملية التعليمية موقفا
 إذ هناك نسربة يير قليلة من المدرسرين في مجال التربية الرياضرية ما زالو يسرتخدمون،إيجابيا وليس سرلبيا
إسررررتراتيجيرات تقليرديرة قرد ال تراعي الفروق الفرديرة في قردرات الطالب وال تعطي لهم الحريرة في اتخراذ
 وهذا ال يعني أن نترك،القرارات وال تنمي لديهم الجانب اإلبداعي والتفكير بالمشركلة التي يتعرضرون اليها
إسررتراتيجيات تعليمية لمجرد وصررفها بأنها تقليدية وتطبق بشرركل روتيني بل يجب اإلعتماد على التجارب
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العملية بإتباع األصررول والممارسررات التي تدعمها النتائج للوصررول الى أفضررل إسررتراتيجية يضررمن إتتقان
المهارة لتحقيق االهداف المرجوة من العملية التعليمية.
ومن بين أفضررل االسررتراتيجيات الحديثة لتطور طرق التعلم هو مفهوم التعلم المقلوب" ،وهو ذلك
النوع من التعلم الرذي يتم فيره تحويرل الحصرررررة او المحراضرررررة التقليرديرة ,من خالل التكنولوجيرا المتوفرة
والمناسربة  ,الى دروس مسرجلة يتم وضرعها على االنترنيت  ,ويسرتطيع الطلبة الوصرول اليها خارج الحصرة
الصرفية إلفسراا المجال للقيام بنشراطات اخرا داخل الحصرة مثل حل المشركلة والنقاشرات وحل الواجبات".
إذ تعمل هذه االسرررتراتيجية على بناء بيئة صرررفية تفاعلية تشررراركية محورها الطالب وعالقات أقوا بين
الطلبة والمعلم من جانب وبين الطلبة أنفسرهم من جانب اخر ،وتوظيف أفضرل لوقت الحصرة الصرفية الذي
يقضريه المعلم مع المتعلمين ،وتفعيلها إلسرتراتيجية العصرف الذهني والمناقشرة والمحاكاة وممارسرة مهارات
التفكير العليا .
الكرة الطائرة من االلعاب الرياضررية الجماعية التي تمتاز بالعديد من المهارات الهجومية ،ابرزها
مهارة الضرررررب السرررراحق" ،إذ تعد أحدا الوسررررائل الرئيسررررة والمهمة في أحراز النقاط ويالبا ما يكون
استعمالها من اللمسة الثالثة للفريق ،والهدف مررررن الضرب الساحق هررررو الحصول على نقطة مررررن نقاط
المباراة ،فلو ظلت لعبة الكرة الطائرة تلعب بدون الضررربات السرراحقة السررتمرت المباراة سرراعات طويلة
بسرربب ارتفاع مسررتوا الفرق الرياضررية في تكتيكات الدفاع الحديثة ،فضررال عن األهمية الكبيرة والمؤثرة
لهذه المهارة في تحسررين حالة الالعبين النفسررية وخلق جو من المتعة واإلثارة للمتفرجين" .وبما أن العملية
التعليمية محورها االسرراس هو المتعلم،وبالتالي فأن تنمية قدراته وقابليته المهارية هي الغاية األسرراس في
هذه العملية ،فإتقان مهارة الضررب السراحق بالكرة الطائرة بالصرورة الصرحيحة يحتاج الى قدرات توافقية
عالية ،وبالتالي سيكون له تأثير كبير بمستوا االداء وتطور هذه المهارة" ،وللقدرات الحركية اهمية كبيرة
في لعبرة الكرة الطرائرة ،اذ أن اداء المهرارات يعتمرد عليهرا اعتمرادا كليرا فعنرد اداء أي مهرارة فرأنهرا تحتراج الى
(التوافق الحركي والمرونة الحركية والتوازن والرشرراقة) للقيام بأداء المهارة بأحسررن صررورة وباقل جهد
لمرا لهرذه القردرات من ترأثير ايجرابي في تطوير االداء المهراري ،وان هرذه القردرات مرتبطرة الواحردة براألخرا
ولها عالقة كبيرة مع بعضها اذ ان كل واحدة منها تعمل مع بقية القدرات االخرا في االداء الحركي بشكل
يعطي للحركة او المهارة جانبا من التكامل واالنسيابية وجمالية االداء".
وتبرز أهميرة البحرث من خالل دمج أدوات ووسرررررائرل التكنولوجيرا في المنهراج عبر مفهوم التعلم
المقلوب ،من خالل إعداد وتصررميم فيديوات تعليمية تتضررمن مجموعة من التمرينات ضررمن القسررم الرئيسرري
للوحدات التعليمية باسرتخدام اسرتراتيجية التعلم المقلوب لتطوير الترابط الحركي وأداء مهارة الضررب السراحق
بالكرة الطائرة للطالب ،خدمة للعملية التعليمية وطلبة كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضية.
والجميع يعلم ترأثير جرائحرة فرايروس كورونرا في جميع مفراصررررل الحيراة ومنهرا النظم التعليميرة ،والتي
أثرت على مسرررتوا جميع طلبة المدارس والجامعات ،والذين يحتاجون للتواجد أكثر داخل القاعات الدراسرررية
ووقرت أطول للتعلم ومراعراة الفروق الفرديرة كال حسررررب قرابليراتره وطريقرة تعلمره من خالل الردروس النظريرة
والعملية ،كماهو الحال في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضررررة ،خصرررروصررررا عند تعلم وتطبيق المهارات
االسررراسرررية لاللعاب السررريما لعبة الكرة الطائرة والتي تتميز بمهاراتها الدفاعية والهجومية المتداخلة التي ال
نسرتطيع أن نفصلها واحدة عن االخرا من حيث األهمية ،،وتحتاج الى قدرات وقابليات مهارية يؤديها الطالب
إلتقان هذه المهارات بالصرورة الصرحيحة ،ووفقا لهذه المعطيات أصرب هناك قصرور واضر في عمليات التعلم
تعود أسبابه لقلة الوقت وعدد ايام الدوام بالنسبة للطالب والتي حددت بيومين أو ثالثة أيام خالل االسبوع تطبق
فيها الدروس العملية بحسب الجدول المعد من قبل الكليات .
لذا يجد الباحثان وتماشريا مع هذه الظروف الصرعبة ضررورة العمل على إدخال اسرتراتيجيات تواكب
التقدم التكنولوجي والتطور العلمي ضررمن دروس التربية الرياضررية ،وهذا ما قادهما الى إختيار اسررتراتيجية
التعلم المقلوب وادخالها ضرمن الوحدات التعليمية وتطبيقها على عينة البحث ،وتوظيف أفضرل لوقت الحصرة
الصررفية الذي يقضرريه المدرس مع المتعلمين ،في سرربيل رفع المسررتوا وتحقيق نواتج تعلم تتالئم مع التطور
الحاصررل في مجال تكنلوجيا التعليم وتوظيفها لتطوير الترابط الحركي وأداء مهارة الضرررب السرراحق بالكرة
الطائرة للطالب .
 2-1أهداف البحث:
 -1التعرف على تأثير استراتيجية التعلم المقلوب في تطوير الترابط الحركي بالكرة الطائرة للطالب .
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 -2التعرف على تأثير اسرررتراتيجية التعلم المقلوب في تطوير أداء مهارة الضررررب السررراحق بالكرة الطائرة
للطالب.

 -3-1تحديد المصطلحات:
 االستراتيجية " :مجموعة متجانسة من الخطوات المتتابعة يمكن للمدرس تحويلها الى طرائق ومهاراتتعليمية تتالئم وخصائص المتعلم وطبيعة المادة المقررة وذلك لتحقيق هدف او مجموعة من االهداف
التعليمية".
 التعلم المقلوب" :بيئة تعلم يعكس فيها المعلمون ما يحدث في القاعة الدراسية مع ما يطلب من المتعلمينمن مهام وتكليفات من خالل اعداد مسبق لموضوع الدرس عن طريق مقاطع فديو يتم نشرها على احدا
شبكات التواصل االجتماعي ليطلع عليها الطالب في منازلهم باستعمال هواتفهم الذكية قبل حضور
الدرس".
 الترابط الحركي (القدرة التوافقية) :هي صفة االنسجام بين الصفات او القدرات البدنية والصفاتوالقدرات الحركية واجهزة الجسم المختلفة ،بمعنى اخر تعني تنظيم وترتيب منسق ومتوازن بين عمل او
وظائف العضالت واالجهزة الداخلية االخرا ،كالتنظيم الذي ينظم عمل االلياف الحمراء والبيضاء وقدرة
الجهاز العصبي على اثارة اكبر عدد مكن من هذه االلياف بشكل ينسجم واالداء.
 التوافق الحركي :هو " قردرة المتعلم على ادمراج انواع من الحركرات في قرالرب واحرد يتسررررم براالنسرررريرابيرةوحسن االداء".
 المرونة  :هي" قدرة الفرد على اداء الحركات الرياضية الى اوسع مدا تسم به المفاصل في الحركة". الرشاقة :هي" القدرة على اداء المهارات بشكل عا ٍل ودقيق مع السيطرة على الواجبات الحركية المعقدةوعلى التوافق الصعب والتوافق الحركي".
 التوازن الحركي :ويعرفه ( هارة ) بانه" قابلية المتعلم على المحافظة على الجسم في حالة الثبات اوالمحافظة على حالته خالل وبعد التصرفات الحركية او اعادته الى حالته( التوازن في حالة الحركة)).
 -2منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث إتبع الباحثان المنهج التجريبي كونه يتالءم وطبيعة مشكلة البحث ،بتصميم المجموعتين
المتكافئتين ذات االختبارين ( القبلي – البعدي ) .
 2-2مجتمع البحثث ويينتثه  :حردد البراحرث مجتمع البحرث متمثال بطالب المرحلرة الثرالثرة كليرة التربيرة
البدنية وعلوم الرياضررررة في جامعة الكوفة للعام الدراسرررري  2021 -2020والبالغ عددهم ( ) 85طالبا،
وذلك لتوافر متطلبات البحث فيها ،وقد تم إختيار عينة البحث بالطريقة العشرروائية ( القرعة ) وبعدد ()28
طالبا ,بواقع ( )14طالبا لكل من المجموعة الضررابطة والتجريبية ،وبهذا تكون النسرربة المئوية لهذه العينة
هي (. )% 32.94
 3-2تجانس العينة :ومن اجل ضبط المتغيرات التي تؤثر في دقة نتائج البحث تم التحقق من تجانس عينة
البحث في المتغيرات التي تتعلق بالقياسرررات المورفولوجية وهي (الطول ،كتلة الجسرررم ،العمر الزمني )،
وتمت االسررتعانة بمعامل االلتواء قبل الشررروع بتطبيق التجربة الرئيسررية على مجموعتي البحث الضررابطة
والتجريبيرة ،حيرث كرانرت قيم معرامرل اإللتواء أصررررغر من(  )1ممرا يردل على تجرانس عينرة البحرث ضررررمن
المنحنى الطبيعي في متغيرات الطول وكتلة الجسم والعمر الزمني .
 4-2الوسثثثائ واألدوات واألجهزة المسثثثتعملة  :إسرررتخدم الباحثان الوسرررائل البحثية التالية المصرررادر
والمراجع العربية واألجنبية واالسرررتبانة والمقابالت الشرررخصرررية واالختبارات والقياس وإسرررتمارة تقويم
إختبارات الترابط الحركي وإسررتمارة تقويم االداء الفني والدقة لمهارة الضرررب السرراحق بالكرة الطائرة .
وتم اسررررتخردام األدوات واألجهزة التراليرة كرات طرائرة قرانونيرة نوع ( )Mikasaعردد ( ،) 12ميزان طبي
لقياس كتلة الجسررم (كغم) ،شررريط قياس بطول ( 10م ) ،بوسررتر يبين اختبار التوافق الحركي (المربعات
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المرقمة) لقياس التوافق ين العين والرجلين قياس (  1.5x 2م ) ،شررررواخص بالسررررتك عدد ( ) 7لقياس
التوافق ين العين والذراعين ،مانع بالسررتك صررمم من قبل الباحث بارتفاع ( 60سررم) وعر( ( 40سررم)
وقاعدة (20سرررم) عدد ( )5إلختبار المرونة الحركية ،مخروط بالسرررتك عدد ( )5لقياس الرشررراقة ،مانع
بالسرررتك صرررمم من قبل الباحث بارتفاع (20سرررم ) وعر((20سرررم ) وقاعدة (10سرررم)عدد ( )5لقياس
التوازن في اثناء الحركة وبعدها ،أشرررطة الصررقة ملونة لتحديد اختبارات الترابط الحركي والدقة للمهارة
عدد ( ، )5بسراط ملون (1x1م ) عدد ( )3لدقة مهارة الضررب السراحق بالكرة الطائرة ،صرافرة عدد (،)1
ساعة توقيت عدد ( ، )1حاسبة يدوية نوع (  )Casioعدد ( ،)1حاسبة ( ) Liptopنوع  Hpعدد ()1
 ،اقراص ( ) DVDعدد ( ،)3كاميرا تصوير نوع كانون مع المسند عدد (. )1
 5-2االجراءات الميدانية للبحث  :إعتمد الباحثان في تحديد اختبارات الترابط الحركي على دراسرة سرابقة
لررررررر ر (الوطيفي ،) 141-131 ،2020 ،والتي إعتمردت القردرات التراليرة (التوافق الحركي ,المرونرة
الحركية ،الرشرراقة ،التوازن الحركي) حيث لكل قدرة اختبار خاص بها وبمجموعها تشرركل اختبار الترابط
الحركي وهي إختبرارات مقننرة ومسررررتعملرة من قبرل باحثين سررررابقين وعلى نفس مواصررررفرات عينرة البحث
الرئيسرة ،وتم تحديد اختبارات األداء الفني لمهارة الضرارب السراحق بالكرة الطائرة بعد أخذ رأي مجموعة
من الخبراء والمختصرريين وحصررولها على نسرربة إتفاق( )%100وهذه اإلختبارات مقننة ومسررتعملة من
قبل باحثين سرابقين وبنفس مواصرفات عينة البحث الرئيسرة والتي يعتمد فيها على البناء الظاهري للمهارة
في عملية التقييم ،ويتم تصوير ثالث محاوالت لكل مختبر وعرضها على ثالثة محكمين(مقومين) بواسطة
ثالثرة أقراص ( )DVDاذ يمن كرل مقوم ثالث درجرات لكرل مختبر ,علمرا ان الردرجرة النهرائيرة لكرل
محاولة( )10درجات موزعة على اقسررررام المهارة الثالثة وهي ( )3درجات للقسررررم التحضرررريري و()5
درجات للقسررم الرئيسرري و( )2درجة للقسررم النهائي ,ويتم بعدها إختيار افضررل درجة عن كل مقوم ثم يتم
اسرتخراج الوسرط الحسرابي الفضرل ( )3درجات واحتسراب الدرجة النهائية لكل مختبر ،وكذلك تم االعتماد
على أحد اإلختبارات المقننة لقياس دقة أداء الضرب الساحق وهولدراسة سابقة.
 6-2التجربة االستطاليية  :قام الباحثان بإجراء تجربة استطالعية لجميع اإلختبارات على عينة مكونة
من ( )20طالبا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية يمثلون طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة  -جامعة الكوفة حيث أجريت اإلختبارات يوم االحد الموافق  2021/1/3الساعة (الثامنة والنصف
صباحا) في القاعة المغلقة ،وبعد مرور إسبوع تم إعادة التجربة االستطالعية على نفس أفراد العينة وتحت
نفس الظروف في اإلختبارات المعنية بالدراسة حيث أجريت اإلختبارات يوم األحد الموافق 2021/1/10
الساعة ( الثامنة والنصف صباحا ) ،وبعد تنفيذ التجربة االستطالعية توصل الباحثان الى نتائج عدة منها
وضوا االختبارات لجميع أفراد العينة ،وفهمهم للتعليمات ،ومعرفة الوقت المستغرق لكل اختبار
ولإلختبارات كافة ،وتفهم فريق العمل المساعد إلجراءات االختبارات ،وتالفي السلبيات وتعزيز
االيجابيات ،والتأكد من (صدق وثبات وموضوعية االختبارات ) .
 7-2اإلختبارات القبلية :قام الباحثان بتنفيذ اإلختبارات القبلية على عينة البحث والبالغ عددهم ( 28طالب
) بواقع (14طالب) لكل مجموعة يوم االربعاء  2021 /1/13الساعة الثامنة والنصف صباحا ،وقد تم
تصوير وتسجيل نتائج اإلختبارات بإستمارات معدة مسبقا من قبل فريق العمل المساعد وبإشراف مباشر
من قبل الباحثان  .بعدها قام الباحثان بإجراء عملية تكافؤ لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية ولجميع
االختبارات .
الجدول ( :)1تكافؤ مجمويتي البحث الضابطة والتجريبية في إختبارات الترابط الحركي واألداء الفني
والدقة لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة
المعملمم لم
اإلحص ئية
العتغيرات
إختبارالتوافق الحركي بين
العينين والرجلين
إختبارالتوافق الحركي بين
العينين والذرايين
إختبار المرونة الحركية
إختبار الرشاقة
إختبار التوازن الحركي

5

وحدة
القي س
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة

المجموية الضابطة

المجموية التجريبية

قثثيثثمثثة ()t
المحتسبة

Sig
0.772

غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي

س

ع

س

ع

3.3857

0.24133

3.3571

0.27376

0.293

3.2857

0.25678

3.2714

0.25549

0.148

0.884

3.1857
3.3000
3.3571

0.25376
0.23205
0.22434

3.2143
3.4214
3.4000

0.26561
0.24862
0.23534

0.291
1.336
0.493

0.773
0.193
0.626

الداللة
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إختبار الترابط الحركي
إختبار األداء الفني لمهارة
الضرب الساحق
أختبار دقة أداء الضرب
الساحق

درجة
درجة
درجة

15.7143

0.99449

15.5714

1.01635

0.376

0.710

غير معنوي

4.0714

0.82874

4.2857

0.99449

0.619

0.541

غير معنوي

27.7143

1.48989

27.5714

1.69680

0.237

0.815

غير معنوي

ويبين الجدول ( )1وجود اختالف وتباين في قيم االوسراط الحسرابية واالنحرافات المعيارية في اختبارات
البحرث للمجموعتين الضرررررابطرة والتجريبيرة وقرد ظهرت يير معنويرة اذ ان مسررررتوا الرداللرة ()0.05
أصررررغرمن قيمرة (  ) Sigوتحرت ودرجرة حريرة ( )26وهرذا يردل على تكرافؤ مجموعتي البحرث في جميع
اإلختبارات .
 8-2تنفيثذ مفردات الوحثدات التعليميثة :قام البراحثران بتنفيذ مفردات الوحدات التعليمية إلسررررتراتيجية التعلم
المقلوب في المجموعة التجريبيرة يوم االثنين الموافق  2021/1/18حسررررب جدول الكليرة من خالل إعداد
وتصررررميم فيديوات تعليمية ترسررررل قبل ( 3أيام) من المحاضرررررة عبر التيليكرام ،بعدد الوحدات التعليمية
إلسرررتراتيجية التعلم المقلوب البالغة ( )12وحدة ،ولكل إسررربوع وحدة تعليمية واحدة زمن الوحدة التعليمية
صرص منه
هو( )90دقيقة ،تدخل الباحثان بالقسرم الرئيسري للوحدة التعليمية والذي كان زمنه ( 60دقيقة) خ ص
( 35دقيقة) لتنفيذ إسرتراتيجية التعلم المقلوب ضرمن الجزء التعليمي وزمنه ( 5دقائق ) يتم خاللها توضري
مراتم عرضرررره في الفيرديو وتوجيره االسررررئلرة المحرددة ضررررمنرا في الفيرديو للتراكرد من اطالع الطالب على
المحاضررررة واالجابة على أسرررئلة الطالب وتفعيلها إلسرررتراتيجية العصرررف الذهني والمناقشرررة والمحاكاة،
والجزء التطبيقي وزمنره (  25دقيقرة ) فيتم تطبيق محتوا الفيرديو المتضررررمن التمرينرات المتعلقرة بتطور
الترابط الحركي ومهارة الضررب السراحق ،وقد تم تنفيذ المنهج التعليمي المقرر لطلبة المرحلة الثالثة على
أفراد المجموعة الضابطة وتطبيقه من قبل مدرس المادة نفسه .
 9-2اإلختبثارات البعثديثة  :تم تنفيرذ اإلختبرارات البعرديرة على عينرة البحرث يوم االربعراء 2021 /4/ 7
السراعة الثامنة والنصرف صرباحا في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضرة جامعة الكوفة ،وحرص الباحثان
على توفير الظروف المالئمة نفسرها التي تم فيها إجراء اإلختبارت القبلية كافة ،وتم تصروير وتسرجيل نتائج
اإلختبارات بإستمارات معدة مسبقا من قبل فريق العمل المساعد وبإشراف مباشر من قبل الباحثان .
 10-2الوسثثثائ االحصثثثائية :تم اإلسرررتعانة بالحقيبة االحصرررائية  spssإلسرررتخراج جميع نتائج البحث
وبالوسائل االحصائية المناسبة.
-3يرض النتائج وتحليلها ومناقشتها.
1-3يرض النتائج وتحليلها.
جدول (: )2األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم ( )tالمحسوبة في اإلختبارات القبلية
والبعدية للترابط الحركي واألداء الفني والدقة لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة للمجموية
الضابطة
العل ل
اإلحص ئية
العتغيرات
إختب ر التوافق الحركي
بين اللينين والرجلين
إختب ر التوافق الحركي
بين اللينين والذراعين
إختب ر العرونة الحركية
إختب ر الرش قة
إختب ر التوازن الحركي
إختب ر الترابط الحركي
إختب ر األداء الفني
لعه رة الضرب الس حق
أختب ر دقة أداء الضرب
الس حق

6

وحممممممدة
القي س
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة

االختب ر القبلي

االختب ر البلدي

س

ع

س
َ

ع

قيعة ()t
العحتسبة

Sig

الداللة

3.3857

0.24133

3.9857

0.2413

9.050

0.000

معنوي

3.2857

0.25678

3.8571

0.1989

12.367

0.000

معنوي

3.1857
3.3000
3.3571
15.7143

0.25376
0.23205
0.22434
0.99449

3.7571
3.7857
3.8857
18.0714

0.1949
0.1833
0.2315
0.8287

13.878
10.670
9.141
11.839

0.000
0.000
0.000
0.000

4.0714

0.82874

6.9286

0.82874

29.439

0.000

معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي

27.7143

1.48989

32.2857

1.06904

14.773

0.000

معنوي
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يبين الجدول ( )2وجود اختالف وتباين في قيم االوسراط الحسرابي واالنحرافات المعيارية بين االختبارات
القبلية والبعدية لجميع االختبارات للمجموعة الضررابطة ،وقد لجأ الباحثان الى اسررتعمال ( )t.testللعينات
المتنراظرة وأظهرت النترائج ان قيم (  ) Sigلجميع االختبرارات أصررررغر من مسررررتوا داللرة ( )0.05عنرد
درجة حرية ( ،)13مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية ولصال البعدية .
جدول ( )3األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم ( )tالمحسوبة في اإلختبارات القبلية
والبعدية للترابط الحركي واألداء الفني والدقة لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة للمجموية
التجريبية
الممعمملمم لمم
اإلحص ئية
العتغيرات
إختب ر التوافق الحركي بين
اللينين والرجلين
إختب ر التوافق الحركي بين
اللينين والذراعين
إختب ر العرونة الحركية
إختب ر الرش قة
إختب ر التوازن الحركي
إختب ر الترابط الحركي
إختب ر األداء الفني لعه رة
الضرب الس حق
إختب ر دقة الضرب الس حق

وحثثثدة
القياس

درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة

االختب ر البلدي

االختب ر القبلي
س
َ

ع

س
َ

ع

قيعة ()t
العحتسبة

Sig

الداللة

3.3571

0.27376

4.4857

0.2315

33.338

.000

معنوي

3.2714

0.25549

4.2857

0.1875

22.897

.000

معنوي

3.2143
3.4214
3.4000
15.5714

0.26561
0.24862
0.23534
1.01635

4.1643
4.2143
4.2857
21.4286

0.2530
0.2143
0.2107
1.3424

25.380
16.719
28.390
21.337

.000
.000
.000
.000

4.2857

0.99449

8.0714

0.73005

24.467

.000

معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي

27.5714

1.69680

33.7857

1.12171

12.588

.000

معنوي

يبين الجدول ( )3وجود اختالف وتباين في قيم االوسراط الحسرابي واالنحرافات المعيارية بين االختبارات
القبلية والبعدية لجميع االختبارات للمجموعة التجريبية ،وقد لجأ الباحثان الى اسررررتعمال ( )t.testللعينات
المتنراظرة وأظهرت النترائج ان قيم (  ) Sigلجميع االختبرارات أصررررغر من مسررررتوا داللرة ( )0.05عنرد
درجة حرية ( ،)13مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية ولصال البعدية .
جدول ( : )4األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم ( )tالمحسوبة في اإلختبارات البعدية
للترابط الحركي واألداء الفني والدقة لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة بين المجمويتين الضابطة
والتجريبية
المعملمم لم
اإلحص ئية
العتغيرات
إختب ر التوافق الحركي بين
اللينين والرجلين
إختب ر التوافق الحركي بين
اللينين والذراعين
إختب ر العرونة الحركية
إختب ر الرش قة
إختب ر التوازن الحركي
إختب ر الترابط الحركي
إختب ر األداء الفني لعه رة
الضرب الس حق
إختب ر دقة أداء الضرب
الس حق

وحثثثدة
القياس

درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة

المجموية الضابطة

المجموية التجريبية

قثثيثثمثثة ()t
المحتسبة

Sig

الداللة

.000

علنوي
علنوي
علنوي
علنوي
علنوي
علنوي
علنوي

س

ع

س

ع

3.9857

0.24133

4.4857

0.2315

5.593

3.8571

0.19890

4.2857

0.1875

5.866

.000

3.7571
3.7857
3.8857
18.0714

0.19499
0.18337
0.23157
0.82874

4.1643
4.2143
4.2857
21.4286

0.2530
0.2143
0.2107
1.3424

4.769
5.685
4.780
7.962

.000
.000
.000
.000

6.9286

0.82874

8.0714

0.73005

3.872

.001

32.2857

1.06904

33.7857

1.12171

3.622

.001

علنوي

ويبين الجردول ( )4وجود اختالف وتبراين في قيم االوسررررراط الحسرررررابي واالنحرافرات المعيراريرة في
االختبارات البعدية للمجموعتين الضرررابطة والتجريبية ،وقد لجأ الباحثان الى اسرررتعمال ( )t.testللعينات
يير المتناظرة وأظهرت النتائج ان قيم (  ) sigلجميع االختبارات في المجموعتين أصرررغر من مسرررتوا
داللة ( )0.05عند درجة حرية ( ،)26مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارات البعدية ولصال
التجريبية .
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جدول ( :)5األوساط الحسابية ومقدار التطور والنسبة المئوية للتطور بين اإلختبار القبلي والبعدي
للترابط الحركي واالداء الفني والدقة لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة بين المجمويتين الضابطة
والتجريبية
المجموية الضابطة
المعالم اإلحصائية

الوسط الحسابي (س )
وحدة
القياس

مقدار
التطور

المجموية التجريبية
الوسط الحسابي (س )

النسبة
المئوية
للتطور%

اإلختبار
القبلي

اإلختبار
البعدي

%17.72

3.3571

4.4857

1.1286

3.2714

4.2857

1.0143

%31

4.1643

0.95

%29.55

4.2143
4.2857

0.7929
0.8857

%23.17
%26.05

21.4286

5.8572

%37.61

3.7857

%88.33

6.2143

%22.53

اإلختبار
القبلي

اإلختبار
البعدي

إختبار التوافق الحركي
بين العينين والرجلين
إختبار التوافق الحركي
بين العينين والذراعين
إختبار المرونة الحركية

3.3857

3.9857

0.6

3.2857

3.8571

0.5714

%17.39

درجة

3.1857

3.7571

0.5714

%17.39

3.2143

إختبار الرشاقة
إختبار التوازن الحركي
إختبار الترابط الحركي

درجة
درجة
درجة

3.3000
3.3571

3.7857
3.8857
18.071
4

0.4857
0.5286

%14.71
%15.74

2.3571

%14.99

3.4214
3.4000
15.571
4

إختبار األداء الفني
لمهارة الضرب الساحق
إختبار دقة أداء الضرب
الساحق

درجة

4.0714

6.9286

2.8572

%70.17

4.2857

8.0714

27.7143

32.285
7

4.5714

%16.49

27.571
4

33.7857

المتغيرات

درجة
درجة

درجة

15.7143

مقدار
التطور

النسبة
المئوية
للتطور%
%33.61

تبين نترائج الجردول ( ) 5أن هنراك تطورواضرررر بين اإلختبرار القبلي واإلختبرار والبعردي لجميع
االختبرارات في كال المجموعتين الضررررابطرة والتجريبيرة ولصررررال اإلختبرارات البعردية ،والنسرررربرة المئوية
للتطورفي جميع المتغيرات في المجموعة التجريبية أكبر منها مما في المجموعة الضابطة .
 -2-3مناقشة النتائج  -:أظهرت النتائج من خالل ما تم عرضه في الجداول ( )4،5 ،3 ،2لقيم االوسط
الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (  ) sigفي االختبارات البعدية للترابط الحركي واالداء الفني والدقة
لمهارة الضررررب السررراحق بالكرة الطائرة ،وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية ولصرررال
االختبارات البعدية في كل من المجموعة الضابطة والتجريبية ،إذ أظهرت نتائج الجدول ( )2وجود فروق
معنويرة بين األختبرارات القبليرة والبعرديرة في المجموعرة الضررررابطرة ولصررررال اإلختبرارات البعرديرة ،ويعزو
البراحثران هرذا التطور الى مرا تضررررمنره المنهج الخراص برالكليرة والمتبع من قبرل المردرس ومرا إحتواه من عردد
تكرارات ،فضررررال عن التزام طالب هذه المجموعة وتقديم المعلومات وتصررررحي األخطاء كان له تأثير
واضر ر في الترابط الحركي واالداء الفني والدقة لمهارة الضررررب السررراحق نتيجة التكرارات المطبقة في
الجزء الرئيسرررري في كرل وحردة تعليميرة ،إذ أن عمليرة التعلم تزداد وتتطور من خالل تكرار أي تمرين
للوصرول الى اداء افضرل وباقل نسربة خطأ وقد أكد ذلك من " ان التكرار الزائد ألي عمل سروف يقلل من
نسرب الخطأ ويزيد نسرب التعلم وكذلك يؤدي الى سررعة سرحب المعلومات من الذاكرة لذلك يعطى المتعلم
محاوالت كثيرة أثناء الشرروع بالتعلم " ،ويؤكد أيضرا" نقال عن موسرتدن  " mosstdnإلى إن " القاعدة
األسراسرية والشررط المتطلب األسراس في تعلم المهارات الحركية والذي يظهر تقدما واضرحا في التعلم هو
االهتمرام بزيرادة عردد المحراوالت وتنوعهرا " ،وهرذا مرا حردث برالفعرل مع المجموعرة الضرررررابطرة حيرث أن
اإلسررررتمراريرة براألداء أدا الى ترسرررريخ البرنرامج الحركي وتطور الترابط الحركي واالداء الفني والردقرة
لمهارة الضرررب السرراحق  .أما نتائج الجدول ( )3الخاصررة بالمجموعة التجريبية فقد أظهرت وجود فروق
معنوية بين األختبارات القبلية والبعدية لمتغيرات البحث ولصرال اإلختبارات البعدية ،ويعزو الباحثان هذه
الفروق الى تأثيرإسررررتخدام اسررررتراتيجية التعلم المقلوب ،إذ دلت النتائج على فاعلية التمرينات والفيديوات
المعدة والمصرررممه من قبل الباحثان باسرررتخدام هذه االسرررتراتيجية والتي وفرت للطالب المحتوا التعليمي
الكترونيا خارج يرفة الصررف ،األمر الذي أعطى ميزة وأفضررلية من خاللها إسررتطاع الطالب التنايم بين
المادة التعليمية وريبته في إسرتخدام األجهزة اللوحية وشربكة األنترنيت " أن التعلم المقلوب يتي وقتا أكبر
للتعلم العملي مع توجيه المعلم للطلبة األمر الذي يتي لهم مسرراعدة الطلبة على إسررتيعاب المعلومات وخلق
أفكار جديدة"  .إذ أسرهمت هذه االسرتراتيجية في تطور واضر للترابط الحركي (القدرات التوافقية) ،والتي
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سررراهمت في تطور األداء الفني والدقة لمهارة الضررررب السررراحق ،وتعد هذه القدرات من القدرات المهمة
والتي يجرب توافرهرا لردا الطالب في أثنراء تعلمهم لهرذه المهرارة ،إذ ان تطوير القردرات الحركيرة (التوافق
الحركي بين العين والرجلين التوافق الحركي بين العين والذراعين والمرونة والرشرراقة والتوازن الحركي
والترابط الحركي) لها دور كبير في تطوير االداء الفني والدقة للمهارة الضررررب السررراحق اذ ان " تطوير
عضرالت البطن والظهر وعضرالت االطراف السرفلى تعد اسراسرية في تطوير المهارات الهجومية والدفاعية
بالكرة الطائرة الن متعلمي الكرة الطائرة يحتاجون الى مسررتوا جيد في تطوير تلك العضررالت للنجاا في
اداء المهرارات المرذكورة وبردونهرا ال يسررررتطيع المتعلم أداء مهرارة الضرررررب السرررراحق القوي والقفز عراليا
للمحافظة على توازن جسرمه وتغيير االتجاهات بسررعة عالية " ،هذا وقد ركزت جميع التمرينات في هذه
االسررررتراتيجية على التنوع بالوسررررائل المسرررراعدة التعليمية خالل الوحدات التعليمية والتي كان لها تأثيرا
ايجرابيرا ومهمرا في تطوير االداء الفني والردقرة لمهرار الضرررررب السرررراحق" ،ان الوحردات التعليميرة تتكرامرل
بالوسائل واالدوات المساعدة في عملية التعليم. ".
فيما بين الجدول ( )4ان هناك اختالف وتباين في قيم االوسرراط الحسررابية واالنحرافات المعيارية
وقيم ( )sigفي اإلختبارات البعدية للترابط الحركي واالداء الفني والدقة لمهارة الضرررب السرراحق بالكرة
الطرائرة بين المجموعرة الضررررابطرة والمجموعرة التجريبيرة ولصررررال المجموعرة التجريبيرة ،هرذه الفروق
المعنوية يعزوها الباحثان الى تأثيرإسرررتخدام اسرررتراتيجية التعلم المقلوب في هذه المجموعة واإلسرررتغالل
االمثرل للوقرت ومراعراة الفروق الفرديرة من خالل تلقي المتعلم المفراهيم الجرديردة للمهمرة التعليميرة في البيرت
من خالل اعداد المعلم لمقاطع الفديو وباسرتخدام برامج مسراعده ولمده قصريرة قد تصرل الى عشرر دقائق,
ومشراركة هذا المقطع عن طريق شربكات التواصرل االجتماعي او عن طريق الوسرائط المتعددة والمتوفرة
لردا المعلم والمتعلم (كرالتلكرام أو المودم  ..الخ  ,اذ يتلقى المتعلم مفراهيم المهمرة الجرديردة وهو جرالس في
بيته من خالل التقنيات الحديثة كالموبايل الذكي او اجهزة الحاسروب او األيباد....الخ ,ويسرتطيع المتعلم من
اعادة مقطع الفيديو مرات عدة ليتمكن من اسرتيعاب مضرمونه بشركل دقيق ،وهي بهذا تسراعد على سررعة
تثبيت البرنامج الحركي واالسرررتجابات الصرررحيحة وكذلك فانها تعطي المتعلم الفرصرررة للحصرررول على
المعلومات واكتسرابها ،وفت مجال المالحظة والتدقيق والتعامل مع المهارات بشركل مباشرر وتعزيز عمل
التغرذيرة الراجعرة من خالل المالحظرة والتجريرب وهرذا يتفق مع مرا جراءت بره (نظريرة سرررركنر) " برأن تنويع
أسراليب التعزيز تؤدي إلى تثبيت االسرتجابات الصرحيحة ،وهذا يؤدي إلى تأكيد التعلم" .وكذلك التمرينات
والوسرائل المسراعدة المسرتخدمة في الجزء الرئيسري للوحدة التعليمية ،سراهمت وسراعدت في تطوير الترابط
الحركي واالداء الفني والردقرة لمهرارة الضرررررب السرررراحق ،إذ " إن الغرايرة من التعلم هو إحرداث تغيرات
وتطوير في كيان المتعلم  ,والتعلم انما يتضرررمن نشررراطا من المعلم او المدرب الذي يعمل على اسرررتثارة
دوافع المتعلم للتعلم وتكوين الميول والريبات من خالل اسرتخدام الوسرائل المسراعدة التي تقود الى التطور
الصرررحي للمهارة وإمكانية أدائها" .أما نتائج الجدول ( )5فقد بينت األوسررراط الحسرررابية ومقدار التطور
والنسربة المئوية للتطور بين اإلختبار القبلي والبعدي للترابط الحركي واالداء الفني والدقة لمهارة الضررب
السرررراحق بالكرة الطائرة بين المجموعتين الضررررابطة والتجريبية ولصررررال المجموعة التجريبية ،ويعزو
الباحثان هذا التطور في المجموعة الضرررابطة الى التكرارات المدعمه بالتغذية الراجعة وشررررا وعر(
المهارة من قبل المدرس بشررركل وافي والذي سررراعد في تطوير الترابط الحركي واتقان مهارة الضررررب
السرررراحق وتثبيتهرا وقد بين انه " عنردما تتكررالحركة يصررررب تعلم وترتيرب وتهرذيب الحركة مفهوما لدا
المتعلم ويميز هذا بشرركل واضرر النه اسررتوعب الحركة مما يجعلها معدة لتثبت الن الشرررا والتوضرري
والتكراريمرارس دورا كبير في فهم تكنيرك المهرارة "  .أمرا مقردار التفوق والتطور في المجموعرة التجريبيرة
يعزوه الباحثان الى تأثيرإسرررتخدام اسرررتراتيجية التعلم المقلوب في هذه المجموعة من خالل توفير وقت
الحصررة او الدرس لألنشررطة بدال من اسررتهالكه في الشرررا الذي قد ينسررى ،وجعل الطالب محور التعلم
بمسراعدة المدرس وتفعل اسرتراتيجيات العصرف الذهني والمناقشرة والمحاكاة من خالل مايعر( ويطرا
من اسرررئلة نهاية المقطع الفيديوي من خاللها يكتسرررب المتعلم الخبرة بوسررراطة ما شررراهده ثم التطبيق لما
شررراهده داخل الصرررف (ممارسرررة الخبرة) ,فيحقق التوازن المطلوب لتحقيق عملية التعلم ،فقد سررراهمت
اسررررتراتيجيرة التعلم المقلوب التي أدخلرت في الوحردات التعليميرة في تطوير الترابط الحركي واالداء الفني
والدقة لمهارة الضرررب السرراحق بالكرة الطائرة من خالل التمرينات الفيديوات المعدة والمصررممه من قبل
الباحثان وتطبيقها بشرررركل منظم ومؤثر ومنها تمرينات باسررررتعمال الدرج االفقي وجهاز الترامبولين التي
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سرراهمت في تطوير التوافق الحركي وتمرينات باسررتعمال االطواق البالسررتيكية التي سرراعدت في تطوير
التوازن الحركي وتمارين باسرتعمال بسراط الجمناسرتك والمصراطب واالقماع وحبال القفز التي سراهمت في
تطوير الرشرراقة والقفاز والكرات والنشرررات الضرروئية الملونة ،األمر الذي زاد دافعية الطالب وريبتهم
في تعلم وتطوير مهارة الضرررب السرراحق "وان التعلم والتدريب بوسرراطة االجهزة والوسررائل المسرراعدة
يحقق مبدأ السرررعة في التعلم وابعاد الملل عن المتعلم فضررال عن دورها في تذكر المتعلم الداء المهارات
الرياضية والميل القوي والريبة للتعلم ومساعدة المتعلم في تطوير مهاراته الرياضية".
االستنتاجات والتوصيات.
 االستنتاجات: -1إلسررررتراتيجيرة التعلم المقلوب ترأثير برارز في تطوير الترابط الحركي المرتبط بتعلم مهرارة الضرررررب
الساحق بالكرة الطائرة.
 -2إلسرتراتيجية التعلم المقلوب فاعلية كبيرة في تطوير األداء الفني والدقة لمهارة الضررب السراحق بالكرة
الطرائرة للطالب من خالل تطبيق التمرينرات المعردة بالوحدات التعليمية ،وكذلك سرررراعدت على إختصررررار
الوقت والجهد الذي يستهالك في الشرا الذي قد ينسى من قبل الطالب.
 -3التطور الواضرررر لطالب المجموعرة التجريبيرة على حسررررراب المجموعرة الضرررررابطرة في في جميع
االختبارات يعود ألستخدام استراتيجية التعلم المقلوب.
 التوصيات: -1ضرورة استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في الوحدات التعليمية للكرة الطائرة .
 -2على جميع القائمين بالعملية التعليمية إعتماد تمرينات مختلفة وذات وسررررائل مسرررراعدة جديدة ضررررمن
الوحدات التعليمية ،تتسرم باإلثارة والتشرويق لتطوير الترابط الحركي واالداء الفني والدقة لمهارة الضررب
الساحق في الكرة الطائرة للطالب .
 -3أجراء دورات تطويرية لمدرسري التربية الرياضرية تطلعهم خاللها على اسرترتيجيات التعلم والوسرائل
المسراعدة والتقنيات الحديثة وتطبيقها ضرمن الوحدات التعليمية خصروصرا تلك التي يمكن اسرتغاللها ضرمن
التعلم المدمج وااللكتروني إلختصار الوقت والجهد .
المصادر
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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