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Abstract
The importance of the research lies in the fact that inverse learning aims to reverse the
educational process by using modern technology intelligently. It provides education
commensurate with the requirements of students in the current era, by preparing
educational videos with the required content for students to interact with and is sent in
social networks, so an initial kinetic perception of the skill is built according to The physical
and mental abilities of the learners. As for the research problem, the main objective of the
educational process is to improve its outcomes Through the follow-up and study of
researchers, they noticed recently the multiplicity of teaching methods for skills in the game
of volleyball and the lack of use of modern strategies and effective methods in the
educational process that increase learning, which leads to learning difficulty for students. )
for skills (serving, receiving) in volleyball for female students. And to identify the effect of the
strategy used in learning the skills of sending and receiving volleyball for female students.
The researchers used the experimental approach in the style of equal groups in order to fit
the approach followed with the nature of the study and its objectives. The research was
conducted on female students of the fifth preparatory class - Thwaiba Al - Aslmiea
Secondary School for Girls for the academic year 2020-2021, whose number is (30)
students, who were divided into two groups, control and experimental, with (15) A female
student for each group The experimental group implemented the educational curriculum
according to the inverse classroom strategy, and the control group implemented the
curriculum followed by the school.
The researchers concluded: The inverse learning strategy has an important and effective role
in learning the female students' sending and receiving skills in volleyball. The flipped
learning strategy gave an opportunity to activate the students and clarify their role, as well
as give the school more time to observe the students when performing the skills of sending
and receiving volleyball for students. There is a positive effect of the strategy (inverse class)
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On learning the sending and receiving skills in volleyball between the two groups in the post
test and for the benefit of the experimental group. The optimal use of time and the increase
in the number of repetitions. Performance of skills has an effective role in the emergence of
moral differences in learning the two skills of sending and receiving in volleyball. The
explanation, presentation and application of skills in the educational and applied part in the
main part of the educational unit has clearly contributed to its learning.
The researchers recommend: working on holding seminars and workshops for students and
teachers to clarify the nature of the flipped learning strategy and its dimensions. Using other
educational methods that use modern technology on different samples. Communicate
periodically and continuously with students through electronic programs in order to
enhance the learning of skills for students. Use modern strategies such as the flipped
classroom as auxiliary and supportive strategies for the methods used in teaching and
teaching motor skills and teaching programs are not limited to traditional methods.
Key words: The Educational Curriculum, The Flipped Class Strategy, The Sending And
Receiving Skills in Volleyball.
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أثر منهج تعليمي وفقا ً الستراتيجية الصف المعكوس في تعلم مهارتي اإلرسا واالستقبا بالكرة الطائرة
للطالبات
ماجدة حميد كمبش
أ .د ،جامعة ديالى ،العراق

نضا فاضل عباس
الباحثة ،المديرية العامة لتربية ديالى ،العراق

إسراء فاضل عباس
الباحثة ،المديرية العامة لتربية ديالى ،العراق

الملخص
تكمن أهمية البحث في إن التعلم المعكوس يهدف إلى عكس العملية التعليمية باستخدام التقنية الحديثة بذكاء فتقدم تعليم
يتناسب مع متطلبات الطلبة في العصر الحالي وذلك من خالل إعداد مقاطع فيديو تعليمية بالمحتوى المطلوب ليتفاعل معه
الطلبة ويجري إرساله في شبكات التواصل االجتماعي فيتم بناء تصور حركي أولي للمهارة وفقا لقدرات المتعلمين البدنية
والذهنية أما مشكلة البحث ان الهدف األساسي للعملية التربوية هو تحسين مخرجاتها ،ومن خالل متابعة ومطالعة الباحثون
الحظوا في اآلَونة األخيرة تعدد أساليب التدريس للمهارات في لعبة الكرة الطائرة وقلة استخدام االستراتيجيات الحديثة
واألساليب الفعالة في العملية التعليمية التي تزيد من التعلم األمر الذي يؤدي إلى صعوبة التعلم لدى الطالبات وقد هدف
البحث إلى :إعداد وحدات تعليمية باستراتيجية (الصف المعكوس) للمهارات (اإلرسال ،االستقبال) بالكرة الطائرة للطالبات.
والتعرف على تـأثير االستراتيجية المستخدمة في تعلم مهارتي اإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة للطالبات.
اما فرض البحث تضمن :هناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة
في تعلم مهارتي اإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة للطالبات.
قام الباحثون باستخدام المنهج التجريبي بأسلوب المجموعات المتكافئة وذلك لمالءمة المنهج المتبع مع طبيعة الدراسة
وأهدافها ،اجري البحث على طالبات الصف الخامس اإلعدادي – ثانوية ثويبة االسلمية للبنات للعام الدراسي -2020
 ،2021والبالغ عددهم ( )30طالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بواقع ( )15طالبة لكل مجموعة نفذت
المجموعة التجريبية المنهج التعليمي وفق استراتيجية الصف المعكوس ،ونفذت المجموعة الضابطة المنهج المتبع من قبل
المدرسة.
وقد استنتج الباحثون :أن الستراتيجية التعلم المعكوس دورا ً مهما ً وفعاالً في تعلم مهارتي اإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة
للطالبات .ان استراتيجية التعلم المعكوس أعطت فرصة لتنشيط الطالبات وبيان دورهن وكذلك أعطت للمدرسة وقتا ً أكثر
لمالحظة الطالبات عند أداء مهارتي اإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة للطالبات .يوجد تأثير ايجابي الستراتيجية (الصف
المعكوس) على تعلم مهارتي اإلرسال واالستقبال في الكرة الطائرة بين المجموعتين في االختبار البعدي ولصالح المجموعة
التجريبية .االستغالل األمثل للوقت وزيادة عدد التكرارات األداء للمهارات دور فعال في ظهور الفروق المعنوية في تعلم
مهارتي اإلرسال واالستقبال في الكرة الطائرة.ان شرح وعرض وتطبيق المهارات في الجزء التعليمي والتطبيقي في الجزء
الرئيسي من الوحدة التعليمية قد أسهم بشكل واضح في تعلمها.
ويوصي الباحثون :العمل على إقامة ندوات وورش عمل للطالب وللتدريسيين لبيان ماهية استراتيجية التعلم المعكوس
وابعاده .استخدام وسائل تعليمية اخرى تستخدم التكنلوجيا الحديثة على عينات مختلفة .تواصل بشكل دوري ومستمر مع
الطالبات عن طريق البرامج اإللكترونية وذلك لتعزيز تعلم المهارات لدى الطالبات .استعمال االستراتيجيات الحديثة
كالصف المعكوس كاستراتيجيات مساعدة وساندة لألساليب المتبعة في تدريس وتعليم المهارات الحركية وعدم اقتصار
البرامج التدريسية على األساليب التقليدية.
الكلمات المفتاحية :المنهج التعليمي ،استراتيجية الصف المعكوس ،مهارتي اإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة.
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مقدمة:
يمتاز العصر الحديث بالتقدم واالزدهار العلمي في مجاالت كثيرة التي على أساسها تتقدم األمم والشعوب ،وقد بدأ
الكثير من الدارسين والباحثين إيجاد دراسات متطورة وحديثة للعمل بموجبها في تعزيز مفاهيم علوم الرياضة وتطوير
العملية التعليمية ،لذا يجب على المعنيين والمختصين التعرف على كل ما هو جديد من أساليب وطرق حديثة وجديدة كي
تستمر العملية التعليمية وتسهم في نجاحها.
يمكن القول أن التدريس يقود إلى استثمار العقول واستلهامها ما دام هناك جديد في الطرائق واألساليب التدريسية
وتوظيفها في سبيل المعرفة والفكر والمهارة البارعة ،فمن أهمها استراتيجية الصف المعكوس ،فالتعلم المعكوس ليس مجرد
استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية وانما هو حالة يجري فيها توظيف التكنولوجيا المناسبة والمتوفرة من أجل إثراء
العملية التعليمية وتحسين الطلبة ويتم ذلك من خالل اعادة تشكيل مجريات العملية التعليمية فما يجري عمله ضمن التعلم
التقليدي داخل الغرفة الصفية يتحول إلى المنزل وكذلك ما يقوم به الطالب في المنزل ضمن التعلم التقليدي يتحول إلى
الغرفة الصفية ،ففي التعلم المعكوس يجري تقديم المحتوى الجديد للطلبة في المنزل قبل أن يأتوا للحصة الصفية اما خالل
الحصة الصفية فيتم تقوية المحتوى الجديد عن طريق ما يقوم به الطلبة من تطبيقات عملية وتجارب ومناقشات وغيرها
وتحت اشراف المعلم.
وتُعدُّ لعبة الكرة الطائرة واحدة من األلعاب المشوقة التي تمارس في أماكن مختلفة ،والتي أتسع انتشارها في الكثير
من دول العالم لما تتميز به من جمال في األداء سواء الفردي والجماعي ،ولما تتميز به من قوة وسرعة في األداء على
مستوى الالعبين والمنتخبات وهذا دعى المعنيين والمتخصصين باالهتمام الكبير في تطوير هذه اللعبة للحفاظ على التشويق
والمتعة وزيادة جمهور اللعبة ،اذ ان التطور في مجال األلعاب والفعاليات الرياضية ال يتحقق إال من خالل تحسين وتطوير
ورفع مستوى االنجاز الذي ال يأتي االعن طريق االستمرار بعملية التعلم المبني على األسس العلمية الصحيحة.ومن هنا
تبرز أهمية البحث في حل المشكلة التي تكمن في قلة استخدام االستراتيجيات الحديثة واألساليب الفعالة في العملية التعليمية
تؤدي إلى ضعف في أداء مهارتي اإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة ،لذلك سع الباحثون لدراسة المشكلة من خالل تجريب
إحدى هذه االستراتيجيات وهي (الصف المعكوس) خدمة للعملية التعليمية وبيان أثر خطواتها في تعلم مهارتي اإلرسال
واالستقبال بالكرة الطائرة .
هدف البحث إلى :إعداد وحدات تعليمية باستراتيجية (الصف المعكوس) لمهارتي (اإلرسال ،االستقبال) بالكرة الطائرة.
والتعرف على تـأثير االستراتيجية المستخدمة في تعلم مهارتي اإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة.
أما فرض البحث فكان :هناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية
والضابطة في تعلم مهارتي اإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة.
ومجاالت البحث فكان المجا البشري :طالبات ثانوية ثويبة االسلمية للبنات
والمجا المكاني :ساحة ثانوية ثويبة االسلمية للبنات والمجال الزماني 2020 /9 /1 :إلى .2021 /8 / 25
 -2منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث:
اعتمد الباحثون المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة المشكلة والذي يُعَدُّ من أكثر الوسائل كفاية من أجل الحصول على
معلومات ونتائج دقيقة للوصول إلى معرفة موثوق بها إذ إِنَّهُ "المنهج الوحيد الذي يمكنه االختبار الحقيقي لفروض العالقات
الخاصة بالسبب أو األثر" (عالوي ،)1999 ،أما فيما يخص التصميم التجريبي الذي يُعرف بأَنَّهُ "التصميم الذي يتم فيه
ضبط المتغيرات الخارجية ضب ً
طا يمنع من تأثير عوائق الصدق الداخلي والصدق الخارجي إلى حد كبير" (العساف،
 ،)1989فقد ت َ َّم استعمال التصميم التجريبي الذي يُطلق عليه اسم "تصميم المجموعات المتكافئة العشوائية االختيار ذات
االختبارين القبلي والبعدي " (راتب.)2000 ،
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 2-2مجتمع البحث وعينته:
 1-2-2مجتمع البحث:
تمثل مجتمع البحث بطالبات الصف الخامس اإلعدادي للعام الدراسي  2021/2020والبالغ عددهن ( )53طالبة
يُمثلن شعبتين دراسية.
 2-2-2عينة البحث:
اختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية عن طريق القرعة وبعدد ( )30طالبة يمثلون نسبة مئوية قدرها
( )%56.60من مجتمع البحث الكلي البالغ ( )53طالبة ،بواقع ( )15طالبة يُمثلن المجموعة التجريبية التي نفذت مفردات
ي وفق استراتيجية الصف المعكوس ،و( )15طالبة يُمثلن المجموعة الضابطة التي نفذت منهج المدرسة
المنهج التعليم ّ
المتبع ،وقاموا الباحثون باستبعاد طالبات التجربة االستطالعية وعددهن ( )5طالبات.
لغرض معرفة طبيعة انتشار العينة حول وسطها الحسابي والتجانس بين أفرادها قاموا الباحثون بحساب معامل
االلتواء لمتغيرات (الطول والكتلة والعمر) ،وذلك للتأكد من توزيع عينة البحث توزيعًا طبيعيًا ،كما ُمبيّن في الجدول (.)1
الجــدول ()1
يبيّن األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري والوسيط ومعامل االلتواء لعينة البحث في
المتغيرات الجسمية

المتغيرات

عدد العينة

وحدة
القياس

الوسط الحسابي

الخطأ
المعياري

الوسيط

االنحراف
المعياري

االلتواء

الكتلة

30

كغم

59.533

1.190

60.000

6.520

-0.170

الطول

30

سم

160.667

0.859

160.000

4.708

0.737

العمر
الزمني

30

سنة

20.033

0.102

20.000

0.556

0.022

يتبين من الجدول ( )3أ َ َّن جميع قيم معامالت االلتواء لعينة البحث تراوحت ما بين ( )0.397-0.271وإن هذه
القيم انحصرت ما بين ( )1±إذ "كلما كانت قيم معامل االلتواء محصورة بين ( )3±دل ذلك على أَ َّن الدرجات موزعة
توزي ًعا إعتداليًا أما إذا زادت أو نقصت عن ذلك فإ ِ َّن معنى ذلك أَ َّن هناك عيبًا ما في اختيار العينة" (رضوان ،)2000 ،مما
يعني وقوع جميع البيانات تحت المنحنى اإلعتدالي ،مما يؤكد على ُحسن التوزيع الطبيعي ألفراد عينة البحث ،أل َ َّن جميع
القيم المستخرجة كانت تحت هذه القيمة .في متغيرات (الطول ،الكتلة ،العمر).
 3-2األجهزة واألودوات ووسائل جمع المعلومات:
جهاز إلكترون ي لقياس الوزن والطول ألماني المنشأ عدد ( ،)1حاسبة ( )Laptopنوع ( )Dellصينية المنشأ عدد
( ،)1كاميرا فيديو نوع ) (Nekonيابانية المنشأ عدد ( ،)2ساعات توقيت إلكترونية رقمية صينية المنشأ نوع ()Sewan
عدد ( ،)6ملعب قانوني للكرة الطائرة ،كرات طائرة قانونية نوع ( )mikasaيابانية المنشأ عدد (ُ )15كرة ،أقراص
( )DVDعدد ( ،)12شريط قياس جلدي صيني المنشأ ( 25م) ،صافرة نوع فوكس عدد ( ،)3المصادر والمراجع العربية
واألجنبية ،المالحظة والتجريب ،االختبارات والقياسات.
 4-2إجراءات البحث الميدانية:
 1-4-2ترشيح مهارتي اإلرسا واستقبا اإلرسا :
ت َ َّم تحديد مهارتي اإلرسال واستقبال اإلرسال التي اعتمدت في البحث على وفق مفردات المادة المنهجية المقررة من
قبل وزارة التربية لطالبات المرحلة اإلعدادية – الصف الخامس اإلعدادي (واخرون ،)2012 ،للفصل الدراسي األول
المتضمن مهارات (اإلرسال ،استقبال اإلرسال).
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 2-4-2ترشيح اختبارات األوداء الفني:
لغرض تقويم األداء الفني لمهارتي اإلرسال واستقبال اإلرسال التي تَ َّم ترشيحها ،قاموا الباحثون بمسح المصادر
والمراجع العلمية المتخصصة ،والحظوا أ َ َّن هناك أكثر من اختبار يقيس األداء الفني للمهارتين أعاله مما دفع الباحثون إلى
خبيرا
إعداد استمارة لترشيح أهم االختبارات التي تقيس األداء الفني للمهارتين أعاله ،وت َّم عرض تلك االستمارة على ()21
ً
صا في اختصاصات (التع ّلم الحركي ،وطرائق التدريس ،وعلم التدريب ،،واالختبار والقياس ،وعلم النفس) ال ُكرة
ومخت ً
الطائرة ،وبعد تفريغ البيانات اعتمد الباحثون االختبارات التي حصلت على نسبة أعلى من ( )%90من بين االختبارات
المرشحة ،كما ُمبيّن في الجدول (.)2
الجــدول ()2
يبيّن النسب المئوية لالختبارات المرشحة لقياس األداء الفني لمهارتي اإلرسال واالستقبال ودقتها بال ُكرة الطائرة
المهارات

اإلرسال

استقبال
اإلرسال

ت

االختبارات المرشحة

الغرض من االختبار

التكرار

النسبة المئوية

1

اإلرسال إلى الجهة األخرى من
الملعب

قياس مستوى األداء المهاري لإلرسال المواجه
من األسفل -اإلرسال المواجه من األعلى عن
طريق الخبراء

21

%100

2

اختبار دقة اإلرسال

قياس دقة مهارة اإلرسال

14

%66.66

3

اختبار دقة اإلرسال الطويل

قياس دقة اإلرسال الطويل

13

%61.90

1

استقبال اإلرسال بالذراعين من
األسفل

قياس مستوى األداء المهاري لمهارة استقبال
اإلرسال من األسفل عن طريق الخبراء

21

%100

2

استقبال اإلرسال من األسفل

قياس مهارة الالعب في استقبال اإلرسال

7

%33.33

3

التمرير على الحائط من األسفل

قياس مستوى األداء المهاري لمهارة استقبال
اإلرسال من األسفل عن طريق الخبراء

14

%66.66

 3-4-2االختبارات المستعملة في البحث:
بعد ترشيح أهم االختبارات التي تقيس األداء الفني لمهارتي اإلرسال واستقبال اإلرسال ،ولغرض تقويم األداء الفني
(التكنيك) لطالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية ،ت َ َّم تصوير االختبارات القبلية والبعدية لمهارتي اإلرسال واستقبال
اإلرسال باستعمال كاميرا فيديو نوع ) )Sunnyذات سرعة ((25صورة في الثانية والكاميرا ذات ذاكرة سعة الهارد ()75
كيلو بايت ،وبعد االنتهاء من عملية التصوير ت َ َّم تحويل التسجيل الفيديوي إلى أقراص مدمجة ليزرية ( )DVDلكي يُسهل
على السادة الخبراء والمختصين من مشاهدة األداء الفني للطالبات لدى تنفيذهن لالختبارات المهارية ووضع الدرجات
المناسبة لهن كي يتسنى للباحثون معالجة البيانات إحصائيّا بغية التوصل إلى النتائج النهائية لألداء ،وفي ضوء ما تقدم قاموا
الباحثون بإعداد استمارات خاصة لتسجيل بيانات تقييم األداء المهاري لمهارتي اإلرسال واستقبال اإلرسال وبحسب البناء
الظاهري للمهارة (القسم التحضيري ،القسم الرئيس ،القسم الختامي) ،ويتم التقويم ل ُك ّل محاولة من ال ُمحاوالت الثالث التي
تُمنح ل ُك ّل ُمختبرة ،بعدها يتم اختيار أفضل درجة عن ُك ّل خبير.
االختبار األو  :اإلرسال إلى الجهة األخرى من الملعب( :اخرون)2012 ،


الغرض من االختبار :قياس مستوى األداء المهاري لإلرسال المواجه من األسفل.

 األدوات المستعملة :ملعب كرة الطائرة قانوني ،ثالث كرات طائرة.
 مواصفات األداء :يقف المختبر خلف خط النهاية ويؤدي اإلرسال المواجه من األسفل لتعبر ال ُكرة إلى الجهة األخرى
من الملعب ،حيث يعطى ل ُك ّل مختبر ثالث محاوالت ،كما موضح في الشكل (.)1

www.ijherjournal.com

278

Volume 4, Issue 2, April 2022

 التسجيل :يتم تقييم أداء المختبر في المحاوالت الثالث عن طريق الخبراء ،ويكون تقسيم الدرجة على النحو اآلتي:
أ .القسم التحضيري :ودرجته (.)3
ب .القسم الرئيـــــس :ودرجته (.)5
ج .القسم الختامـــي :ودرجته (.)2

الشكل ()1
يوضّح اختبار اإلرسا إلى الجهة األخرى من الملعب

االختبار الثاني :اختبار استقبال الكرة بالذراعين من األسفل( :اخرون)2012 ،الغرض من االختبار :قياس مستوى األداء
المهاري لمهارة استقبال اإلرسال بالذراعين من األسفل عن طريق الخبراء.
 األدوات المستخدمة :ملعب كرة طائرة قانوني ،و( )3كرات طائرة ،وشريط قياس ،الملعب معد كما هو موضح
بالشكل ،ترسم دائرة في منتصف الملعب في المنطقة الخلفية ،إذ تكون المسافة بين مركز الدائرة وخط الجانب
(4.5م) ،وأ َ َّما المسافة بين مركزها وخط الهجوم (3م) ،في حين تكون المسافة بين مركز الدائرة وخط النهاية (3م)،
أ َ َّما المسافة بين مركز الدائرة ومحيطها (1.5م) ،ويكون قطرها (3م) ،كما في الشكل (.)5
 مواصفات األداء :يقف المختبر داخل الدائرة وهو مواجه للشبكة وعلى المدرب إرسال الكرة إليه وهو في هذا
المكان ليقوم باستقبالها على أن يوجهها داخل المنطقة األمامية يعطى لكل مختبر ثالث محاوالت.
 التسجيل :يتم تقييم المختبر في المحاوالت الثالث عن طريق الخبراء ،ويتم استخراج الوسط الحسابي للمحاوالت
الثالث ،ويكون تقسيم الدرجة على النحو اآلتي:
أ.

قسم التحضيري :ودرجته (.)3

ب.

القسم الرئيس :ودرجته (.)5

ج.

القسم الختامي :ودرجته (.)2

نق ()1.5م
()3م

()4.5م

الشكل ()2
يوضّح اختبار استقبا اإلرسا بالذراعين من األسفل.
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 4-4-2التجربة االستطالعية:
قاموا الباحثون بإجراء تجربة استطالعية خاصة باالختبارات المهارية التي تم ترشيحها لتقويم األداء الفني لمهارات
اإلرسال المواجه من األسفل واستقبال اإلرسال ،وقد سبق تنفيذ االختبارات إعطاء عينة التجربة االستطالعية وحدة تعريفية
لغرض توضيح االختبارات وعرضها لهم ،أجريت التجربة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (األحد) الموافق
 2020/12/13على ساحة ثانوية ثويبة االسلمية للبنات ،على عينة مؤلفة من ( )5طالبات ت َ َّم اختيارهن عشوائيًا من بين
طالبات شعبة (أ) وهن خارج عينة البحث الرئيسة ،وهدفت التجربة إلى معرفة لمعوقات التي قد تواجه الباحثون في بحثهم
وإيجاد الحلول لها ،للتأكد من صالحية االختبارات ومدى مالئمتها وقدرة وتفاعل العينة في تنفيذها ،ولمعرفة صالحية
والتعرف على الوقت المستغرق في تنفيذ االختبارات بصورة
األدوات المساعدة التي ت َ َّم االستعانة بها في تنفيذ التمرينات
ُّ
عامة واالختبار الواحد بصورة خاصة.
 5 -4-2األسس العلمية لالختبارات المهارية:
بهدف معرفة األسس العلمية لالختبارات بوصفها شر ً
طا أساسا من شروط أي اختبار ،قامت الباحثة باستخراج
األسس العلمية لالختبارات المستعملة (الصدق ،الثبات ،الموضوعية).
صدق االختبار :هو أحد المعايير العلمية التي يتوجب التأكد منها وتوافُرها في االختبار المعتمد وهو "مقدرته على
قياس ما وضع من أجله أو ما يفترض االختبار أ َ َّن يقيسه سواء أكانت صفة بدنيّة أو مهارية أو نفسية أو سمة من السمات
الشخصية" (اخرون ل ،)2010 ،.وقد اعتمدت الباحثة أكثر من نوع في جمع البيانات التي تُزيد من صدق اختباره ِم َّما
اختبارا موثوقًا فيما اعُد حقًا لقياسه ،إذ تم إيجاد معامل صدق االختبارات وفقًا لما يأتي:
يجعله
ً
 ّأو ًال :الصدق الظاهري :وقد تحقق هذا النوع من الصدق عندما عُرضت االختبارات على مجموعة منالمختصين والخبراء الذين ت َ َّم عرض استمارات ترشيح االختبارات عليهم ،وقد أجمع جميعهم على أ َ َّن هذه
االختبارات تقيس الواقع المهاري ،وال ِسيَّ َما المراد قياسها فيما يخص البحث ،إذ يُعد االختبار صادقًا "عندما يتفق
على ذلك الخبراء وبنسبة مقبولة" (حمزة)2005 ،
 ثانيًا :الصدق الذاتي :للتأكد من صدق االختبارات المهارية ،ت َ َّم اعتماد معامل الصدق الذاتي أيضًا الذي يساويمعامل الثبات تحت الجذر التربيعي وهو "صدق الدرجات التجريبية لالختبار بالنسبة للدرجات الحقيقية التي
خلصت من أخطاء القياس ،وبذلك تصبح الدرجات هي المحك الذي ينسب إليه صدق االختبارات" (رضوان،
 ،)2000وبعد تطبيق قانون الصدق الذاتي على اختبارات ،تبين بأ َ َّن االختبارات تتمتع بدرجات صدق ذاتي
عالية.
ثبات االختبارات" :يتصف االختبار الجيد بالثبات ،واالختبار الثابت هو االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفسها
إذا ما طبق أكثر من مرة في ظروف متماثلة"( .اخرون ن)1988 ،.ولكي يتحقق الباحثون من ثبات االختبارات ،قاموا
باستعمال طريقة االختبار وإعادة االختبار ،إذ ت َ َّم تطبيق االختبارات في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (األحد) الموافق
 2020/12/13في ساحة ثانوية ثويبة االسلمية للبنات وإعادته في يوم (االثنين) الموافق  2020/12/20أي بعد مرور ()7
سبعة أيام على العينة نفسها على وفق ما أشار إليه (مروان عبدالمجيد إبراهيم2000 ،م) من َّ
أن "لمعرفة ثبات االختبار يُعاد
تطبيقهُ بعد مرور سبعة أيام على االختبار األول" (ابراهيم ،)2000 ،وبهدف معرفة االرتباط بين نتائج االختبارين ،تَ َّم
استعمال قانون معامل االرتباط البسيط (بيرسون) ،وتبين أ َ ْن قيمة معامل االرتباط كان جيدًا ِم َّما يدل على أ َ ْن االختبارات
تتمتع بدرجة ثبات عالية ،كما ُمبيّن في الجدول (.)3
موضوعية االختبارات :الموضوعية "تعني قلة أو عدم وجود اختالف في طريقة تقويم أداء المختبرين مهما كان
اختالف ال ُمحكمين ،ويمكن التعرف على الموضوعية عن طريق التعرف على مقدار الفرق بين تقدير ُمحكمين أو أكثر
لألداء ،أو عن طريق معامل االرتباط بين تقويم المحكم األول والمحكم الثاني" (الياسري ،)2010 ،وعلى هذا األساس تَ َّم
إيجاد الموضوعية الختبارات البحث عن طريق تقويم حكمين فقط لتسجيل درجة األداء الفني ،وبعد حساب معامل االرتباط
البسيط (بيرسون) بين درجاتهم اتضح بأ َ َّن قيم معامل الموضوعية عالية ِم َّما يؤكد أ َ َّن معامل الموضوعية ل ُك ّل اختبار كانت
عالية كما ُمبيّن في الجدول (ِ ،)3م َّما يدل على اتفاق أراء المقومين على ْ
إن االختبارات تعكس الواقع الحقيقي للمتغيرات
المهارية المراد قياسها َوأ َ ْن إجراءها ت َ َّم بعيدًا عن التقويم الذاتيَّ ،
ألن االختبار "الذي تصفه بأَنَّهُ موضوعي تما ًما يعني أَ َّن
ُك ّل حكم يقوم بتقويمه يصل إلى التقدير نفسه الذي يصل إليه زميله" (جواد)2004 ،الجدول ()3
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يبيّن معامالت الثبات والصدق الذاتي والموضوعية الختبارات تقويم األداء الفني لمهارتي اإلرسال واستقبال
اإلرسال بال ُكرة الطائرة
المعامالت العلمية
المهارات

اإلرسال

االختبارات المهارية

الصدق

الثبات

الموضوعية

تقويم األداء الفني لمهارة اإلرسال المواجه من األسفل

0.945

0.894

0.951

تقويم األداء الفني لمهارة استقبال اإلرسال

0.956

0.915

0.946

استقبال
اإلرسال

 5-4-2االختبارات القبلية:
قاموا الباحثون بإعطاء محاضرة تعريفية عن االختبارات وأهميتها والحاجة إليها قبل البدء في تأديتها إذ تَ َّم إعطاء
إنموذج ل ُك ّل اختبار عن طريق الشرح والعرض والتوضيح ،وذلك لزيادة حماس الطالبات المختبرات في االشتراك وبذل
أقصى ُجهدهن في االختبارات لتحقيق أفضل النتائج ،وأجريت االختبارات في ساحة ثانوية ثويبة االسلمية للبنات على مدى
يوم واحد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (األحد) الموافق  .2021/1/-27أجريت اختبارات األداء الفني المهارات
للمجموعتين الضابطة والتجريبية.
 6-4-2تكافؤ مجموعتي البحث:
بعد إيجاد التجانس لعينة البحث ،ولغرض البدء بنقطة شروع واحدة تتجه الباحثة إلى عمل اختبار قبلي أو عدة
اختبارات قبلية لغرض التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ضمن...الصفات التي تمتلكها العينة قبل تأثير المتغير
المستقل للوقوف على مستواهم (الكاظمي" )2012 ،ولكي يستطيع الباحث أن يعيد الفرق إلى العامل التجريبي يجب أَ ْن
تكون المجموعات التجريبية والضابطة متكافئة تما ًما في جميع ظروفها ماعدا ال ُمتغير التجريبي الذي يؤثر على المجموعة
التجريبية" (مجيد)1987 ،وألجل تحقيق ذلك قام الباحثون بإجراء عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث في جميع المتغيرات
المستعملة قيد البحث وقد تم استعمال اختبار ( )tللعينات المستقلـة ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين مجموعتي
البحث ،مما يؤكد التكافؤ بينهما ،كما ُمبيّن في الجدول (.)4
الجــدول ()4
يبيّن التكافؤ بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في اختبارات متغيرات البحث القبلية وقيمة ( )tالمحسوبة
ونسبة الخطأ وداللتهما اإلحصائيّة
المتغيرات

تقويم أداء
اإلرسال الموجه
من األسفل

تقويم أداء استقبال
اإلرسال

المجاميع

ن

س
َ

±ع

الخطأ
المعياري

المجموعة
الضابطة

15

2.467

1.060

0.274

المجموعة
التجريبية

15

2.267

0.961

0.248

المجموعة
الضابطة

15

2.733

0.594

0.153

المجموعة
التجريبية

15

2.667

0.617

0.159

المجموعة
التجريبية

15

4.067

1.280

0.330

قيمة t

0.541

0.302

نسبة الخطأ

0.593

0.765

الداللة

غير
معنوي

غير
معنوي

مالحظة :قيمة ( )tالجدولية = ( )2.048عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة ()0.05
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التعليمي
 7-4-2المنهج
ّ
أوال .األهداف :أعد الباحثون منهجا تعليميا ً مقترحا ً يهدف إلى تطوير مهارتي اإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة .
ثانيا .المعايير :اختبار محتوى المنهج التعليمي المقترح
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

ان يسهم في تحقيق أهداف مرحلة اإلعداد الخاص (المهاري ) لطالبات الخامس اإلعدادي.
ان تتجانس محتويات المنهج مع الخصائص البدنية والمهارية لطالبات
ج .ان يراعى المنهج المقترح الفروق الفردية بين الطالبات.
ان يوضع في االعتبار ماهية األدوات واإلمكانات المؤثرة عند التنفيذ.
ان تتنوع محتويات المنهج وتتسم إلى جانب التنويع بالمرونة في التنفيذ مما يجعل تأثير المنهج مجزيا عند
التنفيذ.

ثالثا .طرائق التعلم :إن أهم مايميز المنهج التعليمي هو استخدام الطرائق المناسبة لتحقيق أهداف مفرداته وقد قام الباحثون
باستخدام طريقة التعلم بالمشاهدة عن طريق الفيديو ومن ثم التطبيق الميداني ألداء التمرينات المقترحة.
رابعا .محتويات المنهج التعليمي ومفروداته
من أجل إتباع السياق العلمي السليم للتوصل إلى أدق النتائج لحل مشكلة البحث ومن أجل تحقيق أهداف البحث
وضع الباحثون مجموعة من التمرينات المهارية بالكرة الطائرة لطالبات الصف الخامس اإلعدادي ،تم تنفيذ التجربة الرئيسة
على المجموعة التجريبية في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ( ،)2021-2020في يوم  2121 /1/4واالنتهاء منها
يوم  2021 /2 /22في ساحة ثانوية ثويبة االسلمية للبنات تضمن هذا المنهج مفردات خاصة بتطوير مهارتي اإلرسال
واالستقبال بالكرة الطائرة ،لذا ارتى الباحثون وضع اسلوبين مختلفين أولهما اسلوب التعلم عن طريق متابعة األداء
للمهارات فيديويا وثانيهما اسلوب التعلم المباشر بتطبيق التمرينات المقترحة داخل الوحدات التعليمية موزعة على  16وحدة
تعليمية لثمانية اسابيع بمعدل  2وحدة أسبوعيا أما فيما يخص مفردات المنهج التعليمي ومحتوياته فقد تضمن تمارين أسهمت
في تطوير القابلية المهارية للطالبات وقد أخذ الباحثون بجميع المتغيرات التي أظهرتها التجربة االستطالعية مع مراعاة
االستفادة من أراء المختصين في مجال طرائق التدريس والتعلم الحركي فضال عن المختصين بالكرة الطائرة ،كما مبين
بالجدول ()5
جدول ()5
يبين اقسام الوحدة التعليمية وازمانها
نوع النشاط

زمن
الوحدة
التعليمية

الوقت بالدقيقة

 10د

القسم التحضيري
40د

الهدف التعليمي

( ) 5د

الجزء التعليمي

( ) 5د

االحماء

القسم الرئيسي

25د

تطبيق اإلرسال واالستقبال بالكرة
الطائرة

القسم الختامي

5د

لعبة صغير  +االنصراف

المهارات
والفعاليات

التنظيم

المالحظات

 5-2االختبارات البعدية:
بعد االنتهاء من تطبيق المنهج التعليمي في  ،2021/2/22قام الباحثون بإجراء االختبارات البعدية لكلتا
المجموعتين الضابطة والتجريبية ُمراعية تثبيت الظروف المتعلقة باالختبارات والمتمثلة بالمكان والزمان واألجهزة
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واألدوات المستخدمة وطريقة تنفيذ االختبارات بهدف إيجاد الظروف نفسها قدر المستطاع كما في االختبارات القبلية ،إذ تم
إجراء االختبارات يوم (األحد) الموافق 2021/2/23م للمجموعتين الضابطة والتجريبية.
 6-2الوسائل اإلحصائيّة:
استخدم الباحثون الحقيبة اإلحصائيّة للعلوم االجتماعية والتربوية ( )spssلتحليل نتائج الدراسة.
 1-3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
بعد أ َ ْن جمعت البيانات وتنظيمها ومعالجتها إحصائيّا ،قام الباحثون بعرض نتائج البحث على شكل جداول ،بوصفها
أداة توضيحية للبحث ،وت َّم تحليل النتائج ومناقشتها لمعرفة مدى صحتها ومطابقتها لألهداف والفروض المتعلقة بالبحث.
 2-3عرض نتائج اختبارات تقويم األداء الفني لمهارتي اإلرسال واستقبال اإلرسال القبلية والبعدية للمجموعتين
الضابطة والتجريبية وتحليلها ومناقشتها:
 1-2-3عرض نتائج اختبارات تقويم األداء الفني لمهارة اإلرسال القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية
وتحليلها ومناقشتها:
الجدول ()6
يبيّن األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري الختبارات تقويم األداء الفني لمهارة اإلرسال القبلية
والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية
المتغيرات

تقويم مهارة
اإلرسال الموجه
لألسفل

المجاميع
المجموعة
الضابطة

المجموعة
التجريبية

االختبارات

س
َ

±ع

الخطأ المعياري

قبلي

2.467

1.060

0.274

بعدي

4.067

0.884

0.228

قبلي

2.267

0.961

0.248

بعدي

6.000

0.845

0.218

تُشير نتائج الجدول (َّ )6
بأن هناك اختالفًا في قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية القبلية والبعدية
الختبارات اإلرسال للمجموعتين الضابطة والتجريبية ،إذ اتجهت هذه االختالفات إلى مقدار التحسن والزيادة في
االختبارات البعدية .ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق الظاهرة تعكس فروقًا حقيقية تم استعمال اختبار ( )tكما ُمبيّن
بالجدول (.) 7
الجدول ()7
يبيّن متوسط وانحراف الفروق والخطأ المعياري وقيمة ( )tالمحسوبة ونسبة الخطأ وداللتهما اإلحصائيّة الختبارات
تقويم األداء الفني لمهارة اإلرسال القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية
المتغيرات

تقويم
مهارة اإلرسال
الموجة لألسفل

المجاميع

االختبارات

س .ف
َ

ع .ف

هـ

قيمة T

نسبة
الخطأ

الداللة

المجموعة
الضابطة

قبلي × البعدي

-1.600

0.986

0.254

-6.287

0.000

معنوي

المجموعة
التجريبية

قبلي × البعدي

-3.733

0.704

0.182

-20.546

0.000

معنوي

(*) قيمة ( )tالجدولية تحت درجة حرية ( )14واحتمال خطأ (.)1.14( = )0.05

تُشير نتائج الجدول ( )7إن قيمة ( )tالمحسوبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبارات تقويم األداء الفني
لمهارة اإلرسال بلغت ( )-6.287وبنسبة خطأ بلغت ( )0.000للمجموعة الضابطة ،في حين بلغت قيمة ( )tللمجموعة
التجريبية ( )-20.546وبنسبة خطأ بلغت ( ،)0.000ويستدل الباحثون من ذلك إلى وجود فروق ذات داللة معنوية
الختبارات تقويم األداء الفني لمهارة اإلرسال القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية.
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ي باستراتيجية
ويعزو الباحثون الفروق الدالة إحصائيّا لدى طالبات المجموعة التجريبية إلى أثر المنهج التعليم ّ
الصف المعكوس التي نُظمت بأسلوب يُراعى فيه مختلف الجوانب العلمية والعملية عن طريق اختيار التمرينات المهارية
ً
فضال عن ذلك الوقت المخصص للممارسة ،إذ يعد
المناسبة وتنفيذها وتوزيعها بصورة متوازنة بما يتناسب مع الطالبات،
التكرار والممارسة وسيلة تعليميّة ذات تأثير فعال وإيجابي في حصول عملية التعلم وتطوير المهارات الحركية ،ويضيف
"أن الممارسة شر ً
"نبيل محمود شاكر2007 ،م" َّ
طا أساسيًا من شروط التعلم فالتعلم ال يحدث من دون ممارسة تحقق
اكتساب المهارة بشكلها األولي ثم تحسن التوافق وتثبيته" (شاكر)2007 ،انه ال يمكن إال عن طريق الممارسة الفعلية
لألداء ،والممارسة ال تأتي عن طريق أداء قليل وإنما متكرر مقرون بالتعلم ،فالممارسة معناها التعلم والتدريب والتنظيم
الحركي وخاصة تنظيم العضالت وعن طريق الخطأ والصواب وقوة المثير ،وان التكرار والتعزيز يعطي للمهارة إتقانًا
أفضل( .محجوب)1989 ،ويعزو الباحثون الفروق الدالة إحصائيّا ونسب التحسن لدى طالبات المجموعة الضابطة إلى
المنهج المتبع في المدرسة الذي تضمن الوحدات التعليميّة التي احتوت تمرينات متنوعة أدت إلى ارتفاع مستوى األداء
الفني،وكذلك إن سبب ذلك يعود إلى التكرار والرغبة والشوق للتعلم من قبل طالبات المجموعة الضابطة.
ويرى الباحثون أ َ َّن مقدار التحسن الحاصل بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في نتائج االختبارات البعدية هو
الفيصل لتحديد تقدم األداء وهذا ما تؤكده دراسة "خالد فريد2007 ،م) والذي أشار إلى أ َ َّن مقارنة االختبارات البعدية بين
مجموعتي البحث هو األساس الذي يتم عليه تحديد مستوى تقدم كل مجموعة (عزت)2007 ،ويرى الباحثون أَ َّن المنهج
التعليمي وما تضمنه رسخ البرنامج الحركي الخاص بالمهارة في الذاكرة الحركية ،فإذا أراد المتعلم القيام بحركة ما فانه
يضع خطة لذلك التحرك مما يعني إقرار عمل المجاميع العضلية ذات العالقة للحصول على حركة رشيقة ،وعند تهيئة ذلك
أصبح باإلمكان تنفيذ ذلك بقرار من الجهاز العصبي المركزي وهذا ال يأتي إال بالتكرار والتصحيح ،إذ كلما زاد التكرار
والتصحيح تقل األخطاء ويظهر التوافق واالنسيابية في الحركة وذلك لما تحتاجه مهارة استقبال اإلرسال من قدرات عقلية
وفنية وخططية وبدنيّة وفقًا لمتطلبات اللعب .ويبدو للباحثون أ َ ْن تعلّم مهارة اإلرسال على وفق إستراتيجية الصف المعكوس
أن أثرها كان ً
يُعد طريقة أو أسلوب جديد بالنسبة لعينة البحث ،إذ نجد ّ
فعاال في أحداث التعلّم ومن ث َّم ساعد على إظهار تقدم
واضح في مستوى األداء المهاري لدى المجموعتين التجريبية
 2-2-3عرض نتائج اختبارات تقويم األداء الفني لمهارة استقبال اإلرسال القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة
والتجريبية وتحليلها ومناقشتها:
الجدول ()8
يبيّن األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري القبلية والبعدية الختبارات تقويم األداء الفني لمهارة
استقبال اإلرسال القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية
المتغيرات

تقويم مهارة
استقبال
اإلرسال

المجاميع
المجموعة
الضابطة

المجموعة
التجريبية

االختبارات

س
َ

±ع

الخطأ المعياري

قبلي

2.733

0.594

0.153

بعدي

4.200

0.676

0.175

قبلي

2.667

0.617

0.159

بعدي

5.933

0.799

0.206

تُشير نتائج الجدول (َّ )8
بأن هناك اختالفًا في قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية القبلية والبعدية
الختبارات استقبال اإلرسال للمجموعتين الضابطة والتجريبية ،إذ اتجهت هذه االختالفات إلى مقدار التحسن والزيادة في
االختبارات البعدية .ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق الظاهرة تعكس فروقًا حقيقية تم استعمال اختبار ( )tكما ُمبيّن
بالجدول (.)9
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الجدول ()9
يبيّن متوسط وانحراف الفروق والخطأ المعياري وقيمة ( )tالمحسوبة ونسبة الخطأ وداللتهما اإلحصائيّة الختبارات
مهارة استقبال اإلرسال القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية
المتغيرات
تقويم
مهارة
استقبال
اإلرسال

المجاميع

االختبارات

س .ف
َ

ع .ف

هـ

قيمة T

نسبة الخطأ

الداللة

المجموعة
الضابطة

قبلي ×
البعدي

-1.467

0.640

0.165

-8.876

0.000

معنوي

المجموعة
التجريبية

قبلي ×
البعدي

-3.267

0.799

0.206

15.838

0.000

معنوي

تُشير نتائج الجدول ( )9إلى أ َ َّن قيمة ( )tالمحسوبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبارات تقويم األداء
الفني لمهارة استقبال اإلرسال بلغت ( )-8.876وبنسبة خطأ بلغت ( )0.000للمجموعة الضابطة ،في حين بلغت قيمة ()t
للمجموعة التجريبية ( )-15.838وبنسبة خطأ بلغت ( ،)0.000ويستدل الباحثون من ذلك إلى وجود فروق ذات داللة
معنوية الختبارات تقويم األداء الفني لمهارة استقبال اإلرسال القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية.
ويعزو الباحثون تلك الفروق إلى تضمين الوحدات التعليميّة لكال المجموعتين الضابطة والتجريبية تمرينات وتهيئة
ظروف متعددة ألدائها كالتنويع في أماكن الطالبات ليتم األداء (إلى األمام ،الخلف ،الجانب) ومن حيث االرتفاع (منخفض،
مرتفع) ومن حيث المدى (قريب ،بعيد) بحسب ما يتناسب وطبيعة األداء المناسب لهم بصورة عامة ،والمجموعة التجريبية
بصورة خاصة إذ نفذت الطالبات المنهج التعليمي بوقت زمني مماثل لما نفذته طالبات المجموعة الضابطة ومن ثم إكسابهم
صا متساوية ومتكافئة لجميع الطالبات في الحصول على
الخبرة والتطور في األداء الفني لمهارة استقبال اإلرسال لتوفيره فر ً
ً
فضال عن التنوع في التمرينات أثر في توسيع مدارك ومفاهيم الالعبين من أجل فهم المهارة وسهولتها ووضوحها
الخبرة،
َّ
"إن الممارسة وبذل الجهد في التدريب والتكرار المستمر ضروري في عملية التعلم ،والممارسة عامل مساعد
إذ
وضروري في عملية تفاعل الفرد مع المهارة والسيطرة على حركاته وتحقيق التناسق بين الحركات المكونة للمهارة في
أداء متتابع سليم وزمن مناسب" (صبحي.)2000 ،
ويعزو الباحثون سبب الفروق أيضًا إلى أ َ َّن التكرار يُرسخ البرنامج الحركي في الذاكرة الحركية ،فإذا أرادت الطالبة
القيام بحركة ما فإ َّنها تضع خطة لذلك التحرك مما يعني إقرارهُ عمل المجاميع العضلية ذات العالقة للحصول على حركة
رشيقة وعند تهيئة ذلك أصبح باإلمكان تنفيذ ذلك بقرار من الجهاز العصبي المركزي ،وهذا ال يأتي إال بالتكرار والتصحيح
إذ ُكلما زاد التكرار والتصحيح قلت األخطاء وظهر التوافق في الحركة ،وأن تأثير التكرارات في إبراز هذه النتائج قد عزز
واتفق مع ما ذهب إليه الباحثون وتأكيدهم دور الممارسة والتكرار في حصول التعلم واالكتساب إذ أشار (سيد محمد
وممدوح1983 ،م) ً
نقال عن (واتسن) إلى أ َ َّن التكرار يقودنا إلى التعلم على وفق نظريته التي تقول َّ
إن االستجابة الناجحة
هي االستجابة األكثر تكرارا ً (شاكر)2007 ،
ويفسر الباحثون سبب تفوق طالبات المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة إلى القراءة الخاطئة الخاصة
باألداء المهاري لطالبات المجموعة الضابطة ويأتي ذلك من قلة الممارسة الميدانية ،إذ كلما مرت الطالبة بخبرات تطبيق
وتصحيح وتقدم في المستوى كلما أحدث ذلك تغيرات إيجابية في أداء المهارة المتعلمة ،ويتفق ذلك مع ما أشار إليه (نبيل
محمود2007 ،م) "أَ َّن إتقان المهارة يتطلب العديد من الخبرات...التي ال يمكن توافرها بدون الممارسة الفعلية للمهارة"
(نبيل محمود شاكر ،علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيم ، )2007 ،ويتفق ذلك مع ما أشار إليه (فرات جبار
سعد هللا2008 ،م) أ َ َّن "اإلدراك ال يأتي فجأة ،فإن التجربة والممارسة السابقة والتكرار يطور اإلدراك ولهذا يكون هناك
إدراك أولي للحركة ويأتي...عن طريق الشرح والتوضيح وعرض الحركة (هللا ،)2008 ،وأَ َّن ما يُس ّهل على الطالبة تطوير
حركاتها وتحسين قدراتها وإمكاناتها المهارية هو اإلحساس الدقيق وحاالت التحكم بالسرعة (معالي)1998 ،
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خاتمة البحث:
استنادا ً إلى ما أظهرته النتائج وفي ضوء األهداف والفرضيات توصل الباحثون إلى إن المنهج التعليمي وفقا ً
الستراتيجية الصف المعكوس أثر فعال في تعلم مهارتي اإلرسال واالستقبال ،ان التمرينات المهارية المعدة ضمن المنهج
التعليمي أثر في تعلم مهارتي اإلرسال واستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة لطالبات الخامس اإلعدادي ،تفوقت طالبات
المجموعة التجريبية التي ت َ َّم تعليمها على وفق إستراتيجية الصف المعكوس على طالبات المجموعة الضابطة التي ت َّم
تعليمها على وفق المنهج المتبع في المدرسة .وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث واالستنتاجات التي تم التوصل إليها،
ي ال ُمعد وفق إستراتيجية الصف المعكوس في تعلّم مهارتي اإلرسال
يوصى الباحثون إلى ضرورة اعتماد المنهج التعليم ّ
واستقبال اإلرسال في الكرة الطائرة لطالبات الخامس إعدادي ألثره الفعال في رفع مستوى األداء المهاري ،.ضرورة
اعتماد التمرينات المهارية التي أعدها الباحثون من قبل مدرسات التربية الرياضية،ألثرها في تعلم مهارتي اإلرسال
واستقبال اإلرسال  .إجراء دراسة مشابهة على عينة من الطالب لمعرفة الفروق في النتائج بين الطالبات والطالب .إجراء
دراسة مشابهة على ألعاب رياضية أخرى لإلسهام في تقدم البحوث والدراسات وتطويرها.
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