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على التحصيل المعرفي واألداء  المعكوسالتعلم  ستخداماتاثير 
 المهارى لمسابقة الوثب العالى

  د/ وليد مصطفي هارون         
 

 مقدمة البحث : 
حيث اصبح التنايس بين الدو    دمةتالم الدو  محور اهتمام التعليم تطويريعتبر 

 التربو  الفكر تغير يتطلب لتطويرا وهنايرتك  علي االمكانات وال درات العلمية والتكنولوجية 
 حيث التعليمية العملية لتطوير  مالئمة  ير أصبحت والتي التعليم وطرق أساليب على ال ائم
التي اصبحت أدوات  الحديثة الت نيات بتطور ور ص   معظم ارتبط التعليمية األنظمة تطور أن

يصا  المعلومات الي المعلمين والطالب ا   الت نيات ادخا  من الهدا أن حيثيعالة يي ن   وا 
 العلم تطورات من االستفادة خال  من التعليمية العملية تحديث هو التعليم لمجا  الحديثة
 الوسائ  الى الت ليدية الوسائ  من التعليمية العملية مسار تغيير يي التطور هنا وتوظيا
 .الحديثة

أساليب وطرق  البد من تنو  المنلود األهداا التعليمية  ولكي يتم تح يق
ختالا المواقا سولن يحدث هنا التباين إال ب واستراتيجيات التدريس التي يتبعها المعلم ا

نا كان من  التعليمية وخبرة المتعلمين والمراح  السنية ومواصفات وطبيعة اهداا المهارات ا وا 
نلا إال من خال   إت ان المتعلم لألداء الفني يلن يأتييي التربية الرياضية العملية التعليمية 

الجهد ا وت لي  األخطاء ا واختصار  من التعلم ونلا من خال  يهم المتعلم  االقتصاد يي
البرنامج الحركي بلك  صحيح وتطوير  لد  المتعلم  لج ئيات األداء والن  يساهم يي تكوين

ن األداءا جيد حتي يص  إلي إت ا والتراك  بايجابية وأداء الواجبات المعريية والحركية بلك 
والنمونج  من أج  نلا أصبح هناا ضرورة الستخدام الطرق الحديثة بجانب اللرح النظر 

العملي والتي تمكن المتعلم من الفهم الصحيح لألداء ثم الممارسة الصحيحة والوصو  للهدا 
 ( 5: 20)  التعليمية. من العملية
 
 

 المنيا  كلية التربية الرياضية جامعةقسم العاب القوي */مدرس ب
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( أن  يي ظ  الطويان العلمي والتكنولوجي الن  5222الفرجانى) مالعظي دوألار عب
اتسم ب  هنا العصر البد وان يكون هناا متابعة مستمرة لك  ما يستمد من أدوات ومواد حتى 
ال تحدث يجوة بين التطبيق التكنولوجي واتمكانيات الح ي ة للتكنولوجيا ا خاصة وان اتنتاج 

كنولوجي يي حركة مستمرة ولن يتوقا سواء كان هنا اتنتاج يي صورة اكتلايات جديدة أم الت
يي صورة تطوير لما هو قائم بالفع  والتي تتاليى ييها الملكالت والعيوب التي ظهرت أثناء 

 (.52:   18التعام  مع تلا الت نيات )
ت تكنولوجيا وليست هناا حاجة على إقامة الدلي  علي أهمية توظيا مستحدثا

التعليم لتطوير الممارسات التعليمية ولكن ما يجب تأكيد  هنا هو أن توظيا المستحدثات البد 
وأن يرتبط بالتغلب على ملكالت تعليمية محدودة يال يجب أن يكون التوظيا لغرض اتبهار 

كون التكنولوجي الن   البا ما يصاحب استخدام المستحدثات التكنولوجية اوعلي  يجب أن ي
 (.535:2التوظيا دالة لمطلب أو حاجة ملحة )

( 5225وير  عاد  يو   ا مصطفي عبد السميع امحمد لطفي اصابر عبد المنعم )
أن استخدام الت نيات التعليمية الحديثة وتطويعها يي التدريس أصبح أمرًا يجب مسايرت  

هم يي تجويد عملية التعلم لمعالجة ملكالت تدريس التربية الرياضية اكما أن هن  الت نيات تس
من خال  ت ديم مثيرات جديدة وتنليط استجابات التلمين ومساعدت  على استدعاء  الخبرات 
والمفاهيم الساب ة التي مر بها والتي قدمت ل  من قب  اكما أن استخدام الوسائ  والطرق 

خدامها التكنولوجية تستدعى حاجة المتعلم إلي التفكير يي طرق منهجية منظمة واست
 (. 531:52لألداء السليم ) ةاستخدامًا واعيًا للوصو  إلي أيض  الطرق الصحيح

( أن التعلم عملية يردية أكثر منها جماعية يتعلم 5222وينكر عبد العظيم الفرجانى)
الفرد يعتمد على نلاط  الفردى على الر م من وجود  يى جماعةا ومما ال لا يي  أن هناا 

ونلا ا جع  أساليب التدريس أكثر إستجابة لإلحتياجات الفردية المت ايدةجهودًا عديدة بنلت ل
باستخدام تكنولوجيا التعليم والتى عن طري ها ظهرت أنظمة وأساليب ومداخ  جديدة يى 

الوسائط  الوسائط الفائ ةا التعلم الناتىا منظومة التعليم مث  الفيديو التفاعلىا
 .(292:53المتعددة.)

 flipped( أن التعلم المعكوس.525فة واحمد حسن  )ويوضح محمود خلي

learning     هى أحد االستراتيجيات الحديثة التى استغلت بطري ة منهجية منظمة بسستخدام
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تكنولوجيا االتصاالت المتاحة يى  العصر  الحالى من اج  ن   الموقا التعليمى  خارج  حدود 
تاحة الفرصة للمتعلم لال  نطالق و البدء يى عملية التعلم ويق السرعة و ال اعات التعليمية  وا 

 (  .  55: 51المسار و التتابع النى يتناسب مع إمكانات  و قدرات  )
( ان  التعلم 5255)  Stone bethenyويي هنا الصدد يلير ستوني بي اني ا

المعكوس يستخدم أدوات الفيديو لتسجي  الصوت و الصورة للمحاضرات و جعلها متاحة 
بوقت كاا قب  الحضور للمحاضرات الرسمية وهنا يتيح وقت المحاضرة الرسمى للطالب 

للمناقلة  و ح  الملكالت و توضيح المفاهيم الصعبة و اتجابة  على تساؤالت الطالب كما 
يتيح للطالب  الم يد من الفرا  للملاركة الفاعلة أثناء وقت المحاضرةاوربط الدروس 

 (. 9: 22رة.) بالحياة الواقعية خارج المحاض
( إلى 5225) Wiliiams , B& Andereson كما ير   وليام  ج ا وأندرسون 

أن عملية التعلم والت دم بمستوى األداء المهار  يجب أن يراعى ييهما االنت ا  من الحركات 
البسيطة إلى الحركات المركبةا واالهتمام بالجانب المعريي من خال  التعريا والفهم والوعي 

اللعبةا واالهتمام بتعليم االداء المهارى من خال  وسائ  تكنولوجيا التعليما واتهتمام ل واعد 
 (. 513:29أيضًا بعملية الت ييما ونلا لت لي  الوقت والجهد المبنو .)

على  لإلطال  يرصة الطلبة منحي التعلم تطبيق( أن 5255) Fultonوينكر يولتون 
وح   اوالتركيب والتحلي ا  المناقلة لعمليات المحاضرة توق وتكريس بالمن  ا التعليمي المحتوى
 . (51:25) الملكالت

( أن 5251)  Lim Kim,et.,alويي هنا الصدد يلير  ليم كيم و خرون 
 والمتمثلة بضرورة ا البعض أنهان يي الراسخة النظرة لتغير المعكوس جاءت التعلم إستراتيجية

مكانية ا واحد تدريسي نمط على الثبات  تتمالى مع متنوعة تربوية بممارسات استبدالها وا 

 أبر  الوسائ  أحد حاليا الحاسوب ويعد ا الحالي العصر يي المتالح ة التكنولوجية المستحدثات

 يسن المعكوس  وبالتعلم الصاا  رية خارج أو داخ  كان سواء التعليم يي الفعالة التكنولوجية

الن   والتفاع  والن الات ا التعليمية يديوهاتالف ملاهدة أهمية خال  من محور  دور يأخن
  (159:21) الصا  رية داخ  أو اتنترنت على كان سواء بعدها يحدث

 على قادر بأن  يمتا المعكوس  التعلم( أن 5252) Hockstader, Bويضيا 

 من قلي  مع والحيويةا بالمتعة يي  مم وج والتعلم الطلبةا احتياجات لتلبية باستمرار التغير
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  .(52:21) التعليمية والملاريع التعاوني والن الات التعلم من وكثير الصفواا داخ  اللرح
 Hamdan,et.,al ( ا همدان و خرون.522)Strayer يتفق ك  من : ستراير و 

 بيئة تواير وهيا  رئيسية دعائم أربع يراتو  من البد يعا المعكوس  التعلم يكون لكي( 5252)

 االنت ا  عبر التعلم مفهوم يي وتغير الطلبةا ومستويات التعليمي لموقاا مع تتناسب تعلم مرنة

 معلمين بتواير تتمث  الثالثة والدعامة التعليميةا للعملية محورا يكون كي المتعلم إلى من المعلم

 و ير المبالر التدريس بين باالنت ا  المتعل ة ال رارات اتخان على قادرين أكفاء ومدربين

 سيتم ما لتحديد وتحليل  المحتوى بت سيم الدقيق بالتفكير يتتمث  الرابعة الدعامةأما  المبالرا

 . (535:22(ا).2:.5)المعلم. قرار على بناء نلا  ير أو بصورة مبالرة ت ديم 
أن مساب ة الوثب العالي تحت  مكانة بار ة بين  م( 5229عويس الجبالي) تامروير  

حيث أن المتسابق يي لحظة االرت اء ي وم ومركبة   مساب ات الميدان ا يهي مساب   مع د
 (523: .بتحوي  السرعة األي ية لمرك  الن   إلى سرعة رأسية بأق  وقت ممكن . )

 البحث : مشكلة
الفرقة  لطالب ( 5ألعاب ال وى) بتدريس م رر  وقد الحظ الباحث من خال  قيام

ساليب والوسائ  المستخدمة يى تعليم م رر جامعة المنيا أن األبكلية التربية الرياضية  الثانية 
العاب ال وى تفت ر إلى التنو  وتبتعد عن استخدام ادوات التكنولوجيا الحديثة التي ت يد دوايع 
المتعلم ور بت  يى تعلم الم يدا والتمسا باالساليب المعتادة التي ولدت الرتابة والمل  يي 

ال تتناسب مع ما وصلت إلي  تكنولوجيا التعليم.  الموقا التعليمي ا وهن  األساليب الت ليدية
كما الحظ انخفاض مستو  الطالب يي مساب ة الوثب العالي وان  يمكن تح يق مستو  تعليمي 
ايض  خاصة وان الطالب يحتاجون الي طرق واساليب تدريس حديثة مدعمة بتكنولوجيا 

أن كثاية أعداد الطالب يي التعليم االمر الن  قد يؤد  للوصو  لمستو  تعلم ايض  كما 
 المحاضرات العملية تمث  صعوبة يي تصحيح األخطاء من قب  المعلم .

وقد قام الباحث باجراء دراسة مسحية للدراسات التي تناولت استخدام التعلم المعكوس 
( سالي عبد اللطيا 1()5252يي التربية الرياضية مث  دراسة  إيمان السيسي)

(امحمودعبد  وأحمد 51().525( ا صفاء لطفي )52( )5252(ا وسام أمين)55()5252)
(ا ياطمة عبد 3( )5253(ا خالد لاهين )59( ).525(اياطمة ط  )51( ).525حسن)

(ا احمد 52( )5259(ا محمد يتحي )55( )5259( ا ماجدة محمد ) 52()5259السميع )
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لرياضية قيد ( يوجد ايجابية التعلم المعكوس علي بعض المهارات ا5( )5252لحات  )
 ابحاثهم.

ك  ماهو جديد من  عومحاولة من الباحث لمسايرة التعليم لمستحدثات العصر وتطوي
ت نيات التعليم الحديثة يي مجا  تعلم مساب ات وسباقات العاب ال و  اوتوظيا االساليب 
 التكنولوجيا يي العملية التعليمية ي د تولدت يكرة هنا البحث يى أستخدام أسلوب التعلم
المعكوس و تدعيم  بسحد  الت نيات الحديثة كوسيلة للتعلم الناتى بسستخدام وسائ  االتصا  

 الحديثة والتى قد تساعد على تطوير مستوى التعلم . 
مساب ة الوثب العالي يي م رر  تعليم  قد يمكن الباحث أن ىعلى نلا ي د رأ وبناءً 
حيث يتم مستحدثات طرق التعليم  وهو من( بسستخدام اسلوب التعلم المعكوس 5ألعاب ال وى )

المراح  الفنية والخطوات التعليمة للوثب العالى من خال  نمانج حركية مصورة عبر  عرض
رسالها إلى الطلبة  األج اءمع التعليق على  تصميم مجموعة تعليمية علي تطبيق الواتس اب وا 

الوصو  بالمتعلمين إلى  المهارات ا كوسيلة حديثة ومتطورة يمكن من خاللهاالهامة يى 
ستثارة دايعيتهم للتعلم هنا لما يمتلك   مرحلة اآللية يى األداء ونلا لتواير عنصر التلويق وا 

 .من مي ة التلويق ويسود  جو من البهجة والسرور على الموقا التعليمىاألسلوب 
ولم يجد الباحث ا  من الدراسات الساب ة علي حد علم  تناولت استخدام اسلوب 

لتعلم المعكوس يي مساب ة الوثب العالي وانطالقًا من توصيات ونتائج تلا الدراسات يان هن  ا
الدراسة محاولة لت صي اثر استخدام التعلم المعكوس علي التحصي  المعريي واالداء المهار  
 لمساب ة الوثب العالي بالطري ة الظهرية لطالب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامع 

 المنيا .
 : ثهدف البح

التحصي  على المعكوس التعلم  أستخدامالتعرا على تأثير  يهدا البحث الحالى إلى
األداء المهارى لمساب ة الوثب العالى لطالب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية المعريي و 

 جامعة المنيا .
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 فروض البحث :
 :   ما يلي الباحث  يفترضيي ضوء هدا البحث 

توجىىد يىىروق دالىىة إحصىىائيًا بىىين متوسىىطات  درجىىات ال ياسىىين ال بلىىى والبعىىدى للمجموعىىة  -5
لصىىالح ال يىىاس و وثىىب العىىالى التحصىىي  المعريىىي واالداء المهىىار  لمسىىاب ة الالتجريبيىىة يىىى 

 البعدى. 
ال ياسىىين ال بلىىى والبعىىدى للمجموعىىة متوسىىطات درجىىات توجىىد يىىروق دالىىة إحصىىائيًا بىىين  -5

لصىىالح ال يىىاس العىىالى و  وثىىبالتحصىىي  المعريىىي واالداء المهىىار  لمسىىاب ة ال ىيىىالضىىابطة 
 البعدى. 

ال ياسىىىين البعىىىديين للمجمىىىوعتين التجريبيىىىة متوسىىىطات توجىىىد يىىىروق دالىىىة إحصىىىائيًا بىىىين  -2
لصىالح المجموعىة و  العالى وثبالتحصي  المعريي واالداء المهار  لمساب ة اليى  والضابطة
 التجريبية. 

 ات المستخدمة في البحث : المصطلح
 :  flipped learning strategy   المعكوسالتعلم 

هى استراتيجية تعلم و تعليم م صودة توظا تكنولوجيا التعلم يى توصي  المحتوى 
الدراسى للطالب قب   الحصة الدراسية و خارجها ا لتوظيا وقت التعلم يى المدرسة لح  

ية للمعرية عبر األنلطة ا يهى أحد أنوا  التعلم الم يج الواجب المن لى ا و للممارسة الفعل
النى يجمع بين بيئة التعلم  ير المت امنة يى المن    ا و المت امنة مع المعلم يى الفص  

 (.21:5الدراسى )
 خطة وإجراءات البحث: 

  البحث:منهج 
 التجريبىىي تصىىميمال باسىىتخدام البحىىث لطبيعىىة لمالئمتىى  نظىىراً  التجريبىىي المىىنهج الباحىىث اسىىتخدم

 .تينالمجموع لتلا والبعد  ال بلي ال ياس بستبا  ا تجريبية واألخرى ضابطة إحداهما لمجموعتين
  البحث:عينة مجتمع و

 التربيىة بكليىة  الثانيىة الفرقىة لبىةط مىن العمديىة بالطري ىة البحىث عينىة بسختيار الباحث قام       
 والبىىال  م5255م/5252 الجىىامعى للعىىام لثىىانيا الدراسىىى الفصىى  يىىى المنيىىا جامعىىة –الرياضىىية

 تىم وقىد األصلى المجتمع من للبحث كعينة طالب (12) عدد إختيار تم طالباحيث (13.) معدده
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  منهمىىا كى  قىوام ضىىابطة مجموعىة واألخىر  تجريبيىىة مجموعىة إحىداهما مجمىىوعتين إلىي ت سىيمهن
 المعىىامالت تيجىىاد اتسىىتطالعية الدراسىىة تجىىراء  طالىىب (52) عىىدد إلىىى باتضىىاية طالىىبا (52)

 البحث. قيد لإلختبارات الثبات( – )الصدق العلمية
 اعتدالية توزيع عينة البحث:

 (5جدو  )
واالختبارات البدنية  اءىبار النكىيط واالنحراا المعيارى ومعام  االلتواء لمعدالت النمو واختىابى والوسىىالمتوسط الحس

 (52)ن = لمجموعتى البحث التجريبية والضابطةالداء المهار  للوثب العالي والتحصي  المعريي وبطاقة ت ييم ا

 اةم غ  ات
وحدة 
 القياس

 ( 21اةمجموعا اةضا طا ) ن =  ( 21اةمجموعا اة ج  ب ا ) ن = 

ط
س
اةم و

 

ط
س 
و
اة

ف  
ي ا
ةن
ا

ي
اةمع ار

 

ل 
معام

 
ةة وا
ا

ط 
س
اةم و

 

ط
س 
و
اة

ف  
ي ا
ةن
ا

ي
اةمع ار

 

ل 
معام

 
ةة وا
ا

 

معدالت 
 النمو

 0.575 0.318 18.15 18.29 0.881 0.425 18 18.32 سنة السن 

 0.48 4.13 173.5 173.2 0.59 3.95 174.5 174.25 سم الطول 

 0.1 5.3 70 70.35 0.04 4.04 70 70.7 كجم الوزن 

 0.5 3.9 58 57.9 01163 4116 59 59.2 درجة الذكاء            

 0.57 0.76 4.34 4.8 0.856 0.792 4.295 4.37 ثانية السرعة 

 0.18 1.96 123 123 0.166 1.93 123 123.05 كجم القوة الكلية للرجلين 

 1.22 3.51 41.15 41.45 1.75 5.11 41 40.05 سم  القدرة العضلية للرجلين 

 0.462 0.58 5.25 5.46 0.01 0.575 5.375 5.56 عدد الرشاقة 

 0.04 1.79 47 46.7 0.5 2.18 46.5 46.4 سم المرونة 

 0.104 1.5 18 18145 0.161 1.65 18.5 1817  التوافق

التحصيل المعرفي للوثب 
 العالي 

 0.712 0.66 1.5 1.6 0.4 0.64 1.5 1.7 درجة

بطاقة تقييم االداء المهاري 
 للوثب العالي 

 0.2 01831 2 211 1.91 1.25  1.8 درجة

ينىة البحىث يىي المتغيىرات قيىد البحىث حيىث يتىراوح (  تجانس أيىىراد ع5يتضح من جىىدو   رقم )
 ا مما يد  على أن العينة متجانسة وتمث  مجتمعًا إعتداليًا طبيعيًا . 2معامىىىىىى  االلتواء بين +

 (5جدو  )
واالختبارات البدنية  اءىبار النكىمعدالت النمو واختداللة الفروق بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية يي 

 (52)ن = ي  المعريي وبطاقة ت ييم االداء المهار  للوثب العاليوالتحص

 اةم غ  ات
وحدة 
 القياس

                                       ( 21اةمجموعا اةضا طا ) ن =    ( 21اةمجموعا اة ج  ب ا ) ن = 

ط
س
اةم و

ف  
ي ا
ةن
ا

ي
اةمع ار

ط 
س
اةم و

ف  
ي ا
ةن
ا

ي
اةمع ار

ت 
ق ما 

 

معدالت 
 النمو

 01388 0.318 18.29 0.425 18.32 سنة السن 

 01214 4.13 173.2 3.95 174.25 سم الطول 

 0141 5.3 70.35 4.04 70.7 كجم الوزن 

 01163 3.9 57.9 4116 59.2 درجة الذكاء            

 01049 0.76 4.8 0.792 4.37 ثانية السرعة 
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 01438 1.96 123 1.93 123.05 كجم القوة الكلية للرجلين 

 01166 3.51 41.45 5.11 40.05 سم  القدرة العضلية للرجلين 

 01298 0.58 5.46 0.575 5.56 عدد الرشاقة 

 01323 1.79 46.7 2.18 46.4 سم المرونة 

  التوافق
1817 1.65 

18145 
1.5 01314 

 0123 0.66 1.6 0.64 1.7  درجة التحصيل المعرفي للوثب العالي 

داء المهاري للوثب بطاقة تقييم اال
 العالي 

 درجة
1.8 1.25 211 01831 01194 

متوسطي درجات إحصائيا بين  نات داللةيروق  توجد (أن  ال5يتضح من نتائج جىىدو  رقم )
( المحسوبة أق  تحيث أن قيمة ) المتغيرات قيد البحث المجموعتين الضابطة والتجريبية يي

يي تلا  مما يلير إلى تكايؤ المجموعتين .2721عند مستوى  ( الجدوليةتمن قيمة )
 المتغيرات.

 أدوات جمع البيانات :
 اواًل االجهزة المستخدمة : 

 اجه ة تليفون محمو  م ودة بخدمة االنترنت . -5
 جها  وثب عالي .  -5
 مراتب . -2
 عارضة . -1
 اساتا مطاطية  -1
 صناديق وثب . -2
 الرطة الص ة .  -.

 ثانيًا االدوات : 
 (  .5لخاصة بالبحث مريق )استمارة تسجي  البيانات ا -5
 ( 2اختبار النكاء لريمون بي كات  مريق ) -5
 ( 1استمارة استطال  را  الخبراء لتحديد الصفات البدنية واالختبارات التي ت يسها.مريق)  -2
بطاقة ت ييم االداء المهار  لمساب ة الوثب العالي بالطري ة الظهرية إعداد الباحث مريق  -1

(3. ) 
لكتروني ل ياس التحصي  المعريي للوثب العالي إعداد الباحث االختبار المعريي اال  -1

 ( 2مريق)
 (  2اختبار النكاء لريمون بي كات  مريق ) -5
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REMON B.KATTEL (59.2 ()55 ) استخدم الباحث اختبار النكاء"لريمون ب كات 
ة من ويهدا الي قياس نسبة النكاء وقد قام الباحث باختيار هنا االختبار الن  علي درجة عالي
 الصدق ي د اكدت العديد من الدراسات صدق هنا االختبار يي قياس ال درة الع لية العامة .

 المعامالت العلمية الختبار الذكاء : 
قام الباحث باجراء المعىامالت العلميىة الختبىار الىنكاء  قيىد البحىث يىي الفتىرة  مىن يىوم  

 م 5255/  1/ 5يق  يوم الخميس الموا الي 5255/ 2/   52الثالثاء الموايق 
 أ ى الصدق :

تىىم حسىىاب صىىدق اختبىىار الىىنكاء قيىىد البحىىث عىىن طريىىق صىىدق الم ارنىىة الطرييىىة ونلىىا علىىى 
ا  طالىىب( 52عينىىة اسىىتطالعية مماثلىىة لمجتمىىع البحىىث ومىىن خىىارج عينىىة البحىىث األساسىىية وعىىددهم )

ألربىاعى األدنىى وعىددهم ( وا1تصىاعدياً لتحديىد األربىاعى األعلىى وعىددهم ) الطىالب وتم ترتيب درجات 
 ( يوضح النتيجة.2( وتم حساب داللة الفروق بينهما يى االختبار والجدو  )1)

 (2جدو  )
 داللة الفروق بين األرباعى األعلى واألدنى يى اختبار النكاء قيد البحث 

 (52باستخدام اختبار مان وتنى الالبارومترى            )ن =                          
 (5األر اعى األدنى )ن =  (1رباعى األعلى )ن = األ 

 U W  ق ماz 
اح ماة ا 

اةم وسط  اةخطأ

 اةيسا ى

اةني اف 

 اةمع ارى

م وسط 

 اة تب

اةم وسط 

 اةيسا ى

اةني اف 

 اةمع ارى

م وسط 

 اة تب

64.11 1.58 7.91 58.41 2.31 3.11 1.51 15.51 -2.51 1.112 

نات داللىىة إحصىىائية بىىين مجمىىوعتى األربىىاعى ( وجىىود يىىروق 2يتضىىح مىىن الجىىدو  )
األعلى واألدنى يى اختبار النكاء قيد البحىث ولصىالح مجموعىة األربىاعى األعلىى حيىث أن قيمىة 

( ممىىا يلىير إلىىى صىىدق االختبىار وقدرتىى  علىىى 2721احتماليىة الخطىىأ دالىة عنىىد مسىىتوى داللىة )
 التميي  بين المجموعات المختلفة . 

 ب ـ الثبات :
عىىادة تطبي ىى  علىىى عينىىة لحسىىاب  ثبىىات االختبىىار اسىىتخدم الباحىىث طري ىىة تطبيىىق االختبىىار وا 

( علىرة أيىام 52من مجتمع البحث ومن خارج العينة األصىلية بفىارق  منىى مدتى  )طالب ( 52قوامها )
عىىىادة التطبيىىق والجىىدو  ) ( يوضىىىح 1بىىين التطبي ىىين ا ثىىم تىىىم إيجىىاد معامىى  االرتبىىىاط بىىين التطبيىىق وا 

 النتيجة .
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 (1جدو  )
عادة التطبيق يى اختبار النكاء قيد البحث  )ن =           (52معام  االرتباط بين التطبيق وا 

وحدة  المتغير
 ال ياس

 معام  االرتباط أعادة التطبيق  التطبيق 
   ة   ة

 27332 2713 19792 27.2 19722 درجة النكاء
 27111( = 2721لة )( ومستوى دال 53قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )

عىىادة التطبيىىق الختبىىار الىىنكاء قيىىد 1يتضىىح مىىن جىىدو  ) ( أن معامىى  االرتبىىاط بىىين التطبيىىق وا 
( وهو معام  ارتباط دا  إحصىائياً حيىث أن قيمىة )ر( المحسىوبة أكبىر مىن قيمىة )ر( 2739البحث بل  )

 ( مما يلير إلي ثبات االختبار.2721الجدولية عند مستوى الداللة )
 (5 ) مرفق :الصفات البدنية قيد البحث ختبارت: إثانيًا

قام الباحث بىاتطال  علىى مجموعىة مىن المراجىع العلميىة يىي مجىا  مسىاب ات الميىدان 
 أحمىىىىىد بسطويسىىىىىى( 1( )5991والمضىىىىىمار مثىىىىى  االتحىىىىىاد الىىىىىدولي أللعىىىىىاب ال ىىىىىوى للهىىىىىوا  )

  و خىىرون عمىىر سىىمير(ا .5()5229)  اهىىر عبىىدالرحمن  ا( 52) ريسىىان مجيىىدا(2().599)
ب وكنلا بعىض الدراسىات يىي مجىا  الوثى(  51()5251 ) سالمأحمد  صدقي( ا 52()5255)

(ا نبيىىىىىى  خطىىىىىىاب 53()5252(ا وليىىىىىىد هىىىىىىارون )2()5225العىىىىىىالي مثىىىىىى  اسىىىىىىام  احمىىىىىىد)
األكثر تأثيرًا علىى مسىاب ة الوثىب العىالي بالطري ىة  البدنية( ونلا لتحديد العناصر 51()5251)

ومن ثىم تىم وضىع تلىا العناصىر يىي ا الظهرية وكنلا تحديد االختبارات التي ت يس تلا العناصر
وعرضىىىها علىىىي مجموعىىىة مىىىن الخبىىىراء يىىىي مجىىىا  مسىىىاب ات الميىىىدان  اسىىىتمارة اسىىىتطال  را 

( سبعة خبراء مىن الحاصىلين علىي دكتىورا  الفلسىفة يىي التربيىة الرياضىية .والمضمار وعددهم)
( السىىىتطال  ارائهىىىم حىىىو  تلىىىا العناصىىىر 5( سىىىنوات مريىىىق )52ولىىىديهم خبىىىرة ال ت ىىى  عىىىن )

( ا 1% ملح ىىىي )2.ي أكثىىىر مىىىن  واالختبىىىارات وقىىىد تىىىم اختيىىىار العناصىىىر التىىىي حصىىىلت علىىى
 ( توضح النتيجة : 2(ا)1والجداو )
 
 
 
 

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%B7%20%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
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 (1جدو  ) 
 أراء السىادة الخبراء حىو  تحىديد العناصر البىدنية المرتبطة بمسىاب ة

 (.الوثب العالي بالطري ة الظهرية  )ن= 
 عنال  اةل اقا اةبدن ا تك ار اتفار اةخب ا  اةنسبا اةمئو ا

  ااةقدرة اةعضل 7 111%

 اةس عا 7 111%

 اة وازن 3 42.86%

 اة وافق 5 42.86%

 اةم ونا 6 85.71%

 اة شاقا 5 71.44%

 اةقوة 7 111%

 اةجلد اةعضلي 1 14.29%

 اة يمل 2 28.58%

 ( ما يلي :2يتضح من نتائج جدو  )
 أن  تراوحت اراء السادة الخبراء حو  تحديد العناصىر البدنيىة المرتبطىة بمسىاب ة الوثىب

%( . وقىىد قىىام الباحىىث باختيىىار العناصىىر البدنيىىة 522% :51759العىىالي  للمبتىىدئين مىىا بىىين )
% والتىي تمثلىت يىي ال ىدرة العضىلية ا ال ىوة ا السىرعة ا 2.التي حصلت علي نسبة اعلي مىن 

 المرونة ا الرلاقة  ا التوايق.
 (2جدو  )

س عناصر الليىاقة البدنية   اراء السادة الخبراء حو  تحديد انسىب االختبارات التي ت ي
 (.)ن= المرتبطة بمسىاب ة الوثب العالي  بالطري ة الظهرية 

 اةنسبا اةمئؤ ا

تك ار 

اتفار 

 اةخب ا 

 عنال  اةل اقا اةبدن ا اةخ بارات وحدة اةق اس

85.71% 

14.29% 

6 

1 

 سم

 سم

 اةوثب اةعمودي ةسارجن .

 اةوثب اةع  ض من اةثبات .
 اةقدرة اةعضل ا 

71.43% 

28.58% 

5 

2 

 كجم

 كجم

 اخ بار اةقوة اةكل ا ةعضالت اة جل ن

 اخ بار قوة عضالت اةظه   
 اةقوة اةعضل ا 

14.29% 

57.13% 

14.29% 

14.29% 

1 

4 

1 

1 

 ث

 ث

 م  

 ث

 ة .51عدو 

 ة. 31عدو 

 ( ث .11عدو )

 ة .45.7عدو 

 اةس عا

14.29% 

14.29% 

71.43% 

1 

1 

5 

 ث

 عدد

 عدد

 اةج ي اةمكوكي .

 ا اة  اع ا .اةوثب

 اةنبطاح اةمائل من اةوقوف .

 اة شاقا

57.13% 

42187% 

4 

3 

 سم

 سم

 اةكو  ي 

 ثني اةجذ  من اةوقوف 
 اةم ونا

71.43% 

28.58% 

5 

2 

 عدد

 ث

 نط اةيبل 

 اةوثب داخل اةدوائ  اةم قما

 اة وافق
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 ( ما يلي : .يتضح من نتائج الجدو  السابق)
حديد انسب االختبىارات التىي ت ىيس العناصىر البدنيىة تراوحت اراء السادة الخبراء حو  ت

% ( وقىد قىام 317.5% : 51759المرتبطة بمساب ة الوثب العالي بالطري ة الظهرية مىا بىين )
% واسىتبعد االختبىارات التىي 12الباحث باختيار االختبارات التىي حصىلت علىي نسىبة اعلىي مىن 

 ( 1ات    ييما يلي : مريق )حصلت علي نسبة اق  من نلا وقد تمثلت تلا االختبار 
 إختبار الوثب العمود  لسارجنت ل ياس ال درة العضلية للرجلين .                        -5
 إختبار ال وة الكلية لعضالت الرجلين باستخدام الديناموميتر . -5
 متر ل ياس السرع  .                                      22إختبار الجر   -2

 الكوبر  ل ياس مرونة العمود الف ر  .  بارختإ -1
 نط الحب  ل ياس التوايق .  ختبارإ -1

 المعامالت العلمية لالختبارات البدنية:
قىىام الباحىىث بىىاجراء المعىىامالت العلميىىة لالختبىىارات البدنيىىة  قيىىد البحىىث يىىي الفتىىرة  مىىن  

 م 5255/  2/ 51يوم الخميس الموايق   الي م5255/ 2/   52يوم الثالثاء الموايق 
 صدق االختبارات :  –( 1)

باختيار مجموع  مىن طىالب  التماي صدق  باليجاد صدق االختبارات قام الباحث بحسا
( مىىىن نفىىىس مجتمىىىع البحىىىث وخىىىارج العينىىىة االساسىىىية يمثلىىىون 52الفرقىىىة الثانيىىىة  وعىىىددهم )

( 52)وعىددهماالولىي المجموع  الممي ة كما تم اختيار المجموع  الغير ممي ة مىن طىالب الفرقىة 
   t testباسىىتخدام اختبىىار وتىىم إيجىىاد داللىىة الفىىروق بينهمىىا تىىم تىىرتيبهم تصىىاعديا  طالبىىا علىىرة

 نلا.( يوضح .وجدو  )
 (.جدو  )

د قي البدنية اتختبار اليى ا المجموع  الممي ة والمجموع   ير الممي ة داللة الفروق بين 
 ( 52=5=ن5ن)البحث

 اةم غ  ات
وحدة 
 القياس

)  اةمم زة مجموعا اة

   ( 21ن = 
                                         ( 21) ن =  اةمم زة  غ  اةمجموعا

ط
س
اةم و

ف  
ي ا
ةن
ا

ي
اةمع ار

ط 
س
اةم و

ف  
ي ا
ةن
ا

ي
اةمع ار

ت 
ق ما 

 

 3112 0162 5193 0126 4122 ثانية السرعة 

 4198 0180 12016 0175 12418 كجم القوة الكلية للرجلين 

 3147 1112 3915 1117 4412 سم  القدرة العضلية للرجلين 



 

اخلامساجمللد  –جملة بني سويف لعلوم الرتبية البدنية والرياضية   
  
 

 - 26 - 

 3173 0148 4110 0151 5183 عدد الرشاقة 

 5187 0171 4511 0190 4813 سم المرونة 

 8181 1127 1413 1102 1915 عدد التوافق

 .5723( = 2721( ومستوى داللة )23قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

المجموعى  المميى ة وجود يروق نات داللة إحصائية بىين ( .) يتضح من نتائج الجدو 
علىى  اوقىدرته ات ممىا يلىير إلىى صىدق االختبىار ات البدنيىة ختبىار الاوالمجموع   ير الممي ة يي 

 .   التميي  بين المجموعات المختلفة
 الثبات :

ختبىىار البدنيىىة قيىىد البحىىث اسىىتخدم الباحىىث طري ىىة تطبيىىق اال العناصىىرلحسىىاب ثبىىات اختبىىارات 
عىىادة تطبي ىى  ونلىىا علىىى عينىىة قوامهىىا ) ( طالىىب مىىن مجتمىىع البحىىث ومىىن خىىارج العينىىة األصىىلية 52وا 

عىىادة التطبيىىق ا والجىىدو  )2وبفاصىى   منىىى مدتىى  ) ( يوضىىح معىىامالت 3( ثالثىىة أيىىام بىىين التطبيىىق وا 
 االرتباط بين التطبي ين .

 (3جدو  )
عادة التطبيق ي  (52البدنية قيد البحث )ن =  العناصرى اختبارات معامالت االرتباط بين التطبيق وا 

 اةخ بارات
 وحدة 

 اةق اس

 أعادة اة طب ق  اة طب ق 
 معامل اةرتباط

   ة   ة

 1.87 1.81 4.89 1.76 4.81 ثان ا اةس عا 

 1.79 2.1 123 1.99 123.1 كجم اةقوة اةكل ا ةل جل ن 

 1.86 1.9 42.3 1.71 42.65 سم  اةقدرة اةعضل ا ةل جل ن 

 1.93 1.61 5.51 1.56 5.44 عدد اة شاقا 

 1.71 1.93 46.65 1.68 46.85 سم اةم ونا 

 1.81 1.59 18.4 1.49 18.3 عدد اة وافق

 27111( = 2721( ومستوى داللة )53قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
 (  ما يلى :3يتضح من جدو  )

عىادة التطبيىق الختبىارات  ىتراوحت معامالت االرتباط بىين التطبيىق البدنيىة قيىد البحىث مىا بىين  العناصىروا 
( وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيا حيىث أن قىيم )ر( المحسىوبة أكبىر مىن قيمىة )ر( 2792ا  27.5)

 ( مما يلير إلى ثبات تلا االختبارات .2721الجدولية عند مستوى داللة )
الي بالطريقة الظهرية للطالب قيد ثالثًا بطاقة تقييم األداء لمسابقة الوثب الع

 (  8البحث : مرفق )
استخدم الباحث بطاق  ت ييم األداء لمساب ة الوثب العالي ل ياس األداء المهارى 

وقد اتبع الباحث عند تصميم  المهارى والتى تم ت سيم الدرجات بها عن طريق المحكمين 
 البطاقة الخطوات التالية:
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 :  بطاقةالتحديد الهدا من  -أ

يىىىىىي ضىىىىىوء هىىىىىدا البحىىىىىث تىىىىىم تحديىىىىىد الهىىىىىدا مىىىىىن البطاقىىىىىة وهىىىىىو ت يىىىىىيم االداء 
 الوثب العالي بالطري ة الظهرية لطالب الفرقة الثانية  قيد البحث . ةلمساب 

 تحديد المراح  الفنية لألداء الحركي وتحليلها : -ب

تىىىم تحديىىىد المراحىىى  الفنيىىىة للوثىىىب العىىىالي ا ثىىىم تحليىىى  كىىى  مرحلىىىة وتوضىىىيح الن ىىىاط  
 الفنية التي يجب مالحظتها خال  األداء.

 تحديد الدرجة الكلية للبطاقة : -ج

قىىىىىام الباحىىىىىث بعىىىىىد تحديىىىىىد الهىىىىىدا مىىىىىن البطاقىىىىىة وتحديىىىىىد المراحىىىىى  الفنيىىىىىة المىىىىىراد 
( .ت ييمهىىىىا لىىىىالداء الحركىىىىي للوثىىىىب العىىىىالي بعىىىىرض البطاقىىىىة يىىىىي صىىىىورتها االوليىىىىة مريىىىىق) 

( لتحديىىىىد 5والمضىىىىمار مريىىىىق رقىىىىم ) علىىىىي السىىىىادة الخبىىىىراء يىىىىي مجىىىىا  مسىىىىاب ات الميىىىىدان 
الدرجىىىة الكليىىىة للبطاقىىىة وكىىىنلا درجىىىة كىىى  محىىىور مىىىن محىىىاور البطاقىىىة وتوصىىى  الباحىىىث بعىىىد 
اسىىىىتطال  اراء الخبىىىىراء الىىىىي الصىىىىورة النهائيىىىىة لبطاقىىىىة ت يىىىىيم األداء علىىىىي ان تكىىىىون الدرجىىىىة 

 ( ثىىىىىالث2(درجىىىىىة واحىىىىىدةا االرت ىىىىىاء )5( علىىىىىرة درجىىىىىات م سىىىىىمة )االقتىىىىىراب )52الكليىىىىىة )
( 5( ثىىىىىالث درجىىىىىات الهبىىىىىوط )2( درجىىىىىة واحىىىىىدة ا تعديىىىىىة العارضىىىىىة )5درجىىىىىات ا الطيىىىىىران )

( ا وتىىىىتم ت يىىىىيم اداء الطىىىىالب )ال يىىىىاس( عىىىىن طريىىىىق لجنىىىىة مكونىىىىة 3درجتىىىىان مريىىىىق رقىىىىم ) 
( محكمىىىين مىىىن الخبىىىراء يىىىي مجىىىا  مسىىىاب ات الميىىىدان والمضىىىمار مىىىن أعضىىىاء هيئىىىة 2مىىىن )

( ا 5ملحىىىىق ) م خبىىىىرة ال ت ىىىى  عىىىىن علىىىىرة سىىىىنواتالتىىىىدريس بكليىىىىة التربيىىىىة الرياضىىىىية ولىىىىديه
علىىىىى أن يىىىىتم حسىىىىاب الدرجىىىىة النهائيىىىىة لكىىىى  مهىىىىارة مىىىىن خىىىىال  حسىىىىاب متوسىىىىط مجمىىىىو  

 .درجات المحكمين الثالثة يي استمارة معد  لنلا 
لمسابقة الوثب العالي قيد  لبطاقة تقييم األداء المهاريالمعامالت العلمية 

 : البحث
/   52مىن يىوم الثالثىاء الموايىق ت العلمية من صىدق وثبىات يىى الفتىرة قام الباحث بحساب المعامال

 م 5255/  2/ 51يوم الخميس الموايق   الي م5255/ 2
 أ ى الصدق :

تىىم حسىىاب صىىدق البطاقىىة قيىىد البحىىث عىىن طريىىق صىىدق الم ارنىىة الطرييىىة ونلىىا علىىى عينىىة 
ا وتىىم  طالىىب( 52عىىددهم )اسىىتطالعية مماثلىىة لمجتمىىع البحىىث ومىىن خىىارج عينىىة البحىىث األساسىىية و 
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واألربىىىاعى األدنىىىى  طىىىالب ( 1تصىىىاعدياً لتحديىىىد األربىىىاعى األعلىىىى وعىىىددهم ) الطىىىالب ترتيىىىب درجىىىات 
 ( يوضح النتيجة.9وتم حساب داللة الفروق بينهما يى االختبار والجدو  ) طالب ( 1وعددهم )

 (9جدو  )

 االداء المهار   داللة الفروق بين األرباعى األعلى واألدنى يى بطاقة ت ييم
 (52للوثب العالي قيد البحث       )ن =       

 اةم غ  ات
وحدة 

 اةق اس

 األر اعى األعلى 

 (5)ن = 

 األر اعى األدنى 

 (5)ن = 
U W Z 

 اةني اف اةم وسط
م وسط 

 اة تب

مجمو  

 اة تب
 اةني اف اةم وسط

م وسط 

 اة تب

مجمو  

 اة تب

اةوثب 

 اةعاةي 
 1.81 3.6 درجا

8.00 15 
1.6 1.49 

3.00 40 
1.1 15 

-

2.68 

 57922= ( 2721)( ومستوى داللة53( الجدولية عند درجة حرية )Zقيمة )

( وجود يروق نات داللة إحصائية بين مجموعتى األرباعى األعلى 9يتضح من الجدو  )
لى حيث ولصالح مجموعة األرباعى األعالعالي لوثب ل المهار  االداءواألدنى يى بطاقة ت ييم 

 ا( مما يلير إلى صدق البطاقة وقدرته2721أن قيمة احتمالية الخطأ دالة عند مستوى داللة )
 على التميي  بين المجموعات المختلفة . 

 ب ى الثبات :
عىىادة تطبي ىى  علىىى عينىىة  لحسىىاب ثبىىات البطاقىىة اسىىتخدم الباحىىث طري ىىة تطبيىىق االختبىىار وا 

( ثالثىة أيىام 2خىارج العينىة األصىلية بفىارق  منىى مدتى  )من مجتمع البحىث ومىن  طالب ( 52قوامها )
عىىادة التطبيىىق والجىىدو  ) ( يوضىىح 52بىىين التطبي ىىين ا ثىىم تىىم إيجىىاد معامىى  االرتبىىاط بىىين التطبيىىق وا 

 .النتيجة
 (52جدو  )

معامالت االرتباط بين التطبي ين األو  والثانى يي بطاقة ت ييم االداء المهار  للوثب العالي 
 (52لظهرية للطالب قيد البحث     )ن = بالطري ة ا

 وحدة القياس المتغيرات
معامل  التطبيق الثانى التطبيق األول

 ع م ع م االرتباط

  0.84 01889 2110 01853 2115  ةدرج الوثب العالي 

 27111( = 2721( ومستوى داللة )53قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
عىادة التطبيىق لبطاقىة 52يتضح من جدو  )  ت يىيم( أن معام  االرتباط بىين التطبيىق وا 

( ( وهىو معامى  ارتبىاط دا  إحصىائيًا حيىث أن قيمىة )ر2731بلى  )العىالي  الوثب لمساب ة االداء
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( ممىىا يلىىير إلىىي ثبىىات 2721المحسىىوبة أكبىىر مىىن قيمىىة )ر( الجدوليىىة عنىىد مسىىتوى الداللىىة )
 البطاقة .

رابعًا اختبار التحصيل المعرفي االلكتروني لمسابقة الوثب العالي بالطريقة 
 ( : 6الظهرية  )تصميم الباحث ( مرفق )  

لومات المعريية ل ياس مستوى التحصي  المعريي لطالب الفرقة الثانية يي المع
المرتبطة بمساب ة الوثب العالي ا والتي تضمنها البرنامج الم ترح ا استخدم الباحث اختبار 
التحصي  المعريي االلكتروني لمساب ة الوثب العالي بالطري ة الظهرية  لوليد هارون 

( وقد روعي أن يتناسب هدا االختبار مع المرحلة السنية لعينة البحث 53( )  5252)
 –النواحي ال انونية  –تكون االختبار من ثالث محاور رئيسية وهي )النواحي التاريخية وي

( مفردة اختبارية باسلوب االختيار من متعدد ب من رئيسي 52النواحي الفنية ( بواقع )
لالختبار علرون دقي ة ويتم اختبار الطالب وتصحيح  الكترونيًا بحيث تعطى درجة واحدة 

( 52وصفر لك  إجابة خاطئة ا وبالتالي تكون الدرجة الكلية لالختبار ) لك  إجابة صحيحة ا
 علرون درجة .

وجاءت تعليمات االختبار بحيث توضح اللالة االولي تعليمات االختبار واللالة الثانية 
 تسجي  بيانات الطالب ثم تتابع اللالات ك  لالة لسؤا  ول  استجابات  .

االنت ا  للسؤا  التالي (  –ام لك  من)تسجي  االستجابات ( هناا اماكن لمفاتيح االستخد5)
مع مراعاة عدم تمكين الطالب من العودة للسؤا  السابق حتي ال يغير استجابات  بحيث يتم 
اختيار االجابة بواسطة تحريا الماوس الختيار االجابة الصحيحة من الثالث اجابات 

 حدة باستخدام الماوس .المعروضة علي اللالة ونلا بالن ر عليها مرة وا
لللالات الوان مناسبة والخط واضح لعرض اسئلة االختبار واستجاباتها وان يكون لك  سؤا  
اجابة واحدة ي ط صحيحة وان تكون االجابة قاطعة أما صحيحة أو خاطئة و ير مسموح 

 اختيار إجابتين لسؤا  واحد أو أ  اجابة اخر .
الب باالختيار من خال  الحاسب االلي ويتم احتساب ( يستجيب االختبار لما يسجل  الط2)

درجة واحدة لك  اجابة صحيحة علي ك  سؤا  ونلا الكترونيًا ويظهر يي نهاية االختبار 
الدرجة التي حص  عليها الطالب وعبارة راسب أو ناجح وال يستجيب نظام االختبار 

 االلكتروني ال  محاوالت من المبتدئ هديها تغيير النتيجة .
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( تظهر ساعة توضح  من االختبار علرون دقي ة علي أن تبداء الساعة يي العم  .)
بال من التنا لي بدًا من ال من المحدد النجا  االختبار وتظهر امام الطالب يمين اعلي لالة 
الحاسب اآللي طوا  يترة االختبار وتم ضبطها بحيث تتوقا بانتهاء  من االختبار ويتم  لق 

ونيًا عند انتهاء الوقت المخصا حتي ولم يكم  الطالب اتجابة علي االختبار االختبار الكتر 
وال يستطيع اتجابة علي أ  سؤا  بعد انتهاء ال من المحدد بسي اا ساعة االختبار الكترونيًا 

. 
( اليمكن للمختبر ان يتخطي السؤا  الن  يلي  اال انا اجاب علي السؤا  الظاهر امام  3)

يضغط علي المفتاح )التالي ( الموجود اسف  يسار اللالة وانا ضغط علي علي اللالة ثم 
مفتاح التالي بدون االجابة علي السؤا  تظهر ل  عبارة " حاو  مرة اخر  " ليجيب علي 

 السؤا  الن  يحاو  تخطي  .
   ( يي نهاية االختبار تظهر درجة المختبر تل ائيًا علي لالة الكمبيوتر والنسبة          9) 

 المئؤية .
 المعامالت العلمية الختبار التحصيل المعرفي االلكتروني : -م

تم اجراء المعىامالت العلميىة الختبىار التحصىي  المعريىي االلكترونىي يىي الفتىرة مىن يىوم الثالثىاء 
 م 5255/  1/ 5يوم الخميس الموايق   الي 5255/ 2/   52الموايق 

 ( صدق االختبار :5) 
 الم ارنة الطريية   . قجاد صدق االختبار من خال  صدق المحتوى وصدقام الباحث بسي   

 صدق المحتوى : -
تىىم عىىرض االختبىىار علىىى السىىادة الخبىىراء مىىن أعضىىاء هيئىىة التىىدريس بكليىىات التربيىىة 

( ا تبىىداء الىىرأ  يىىي 5الرياضىىية مىىن أقسىىام المنىىاهج وطىىرق التىىدريس ا ألعىىاب ال ىىوى )ملحىىق 
مىرة أخىرى والتأكىد مىن الدقىة العلميىة ا ومناسىبة المفىردات لمسىىتوى االختبىار ومالحظىة مفرداتى  

وسىىن الطىىالب ا وتناسىىبها مىىع كىى  محىىور مىىن المحىىاور الثالثىىة الرئيسىىية ووضىىوح التعليمىىات 
الخاصىىىة باالختبىىىار االلكترونىىىي وأخيىىىرًا  صىىىالحيت  للتطبيىىىق ا وجىىىاءت جميىىىع  راء المحكمىىىين 

 مناسبة االختبار وصالحيت  للتطبيق .
 الم ارنة الطريية  :صدق 
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( علىىرون 52علىىي عينىىة قوامهىىا)بتطبيىىق االختبىىار تىىم إيجىىاد صىىدق الم ارنىىة الطرييىىة 
تىىم تىىرتيبهم تصىىاعديا وتىىم اختيىىار مىىن مجتمىىع البحىىث ومىىن خىىارج عينىىة البحىىث األصىىلية  طالىىب

وتىىم إيجىىاد داللىىة ( خمسىىة طىىالب 1حيىىث بلىى  قىىوام كىىال منهمىىا) الربيىىع األدنىىى والربيىىع األعلىىى
 :يوضح النتيجة ( 55الجدو  )باستخدام طري ة مان ويتني الالبارومترية و ق بينهما الفرو

 (55جدو  ) 
 داللة الفروق بين الربيىع األدنى والربيع األعلى الختبار التحصىي   

 52المعريي االلكتروني بطري ىة مىان ويتني الالبارومترية       ن=              
 اةم غ  ات

وحدة 

 اةق اس

  اعى األعلى األر

 (5)ن = 

 األر اعى األدنى 

 (5)ن = 
u w Z 

 اةني اف اةم وسط 
م وسط 

 اة تب

مجمو  

 اة تب
 اةني اف اةم وسط

م وسط 

 اة تب

مجمو  

 اة تب

اة ي  ل 

اةمع في 

 اةةك  وني 

 2.62 15 1.1 15.11 3.11 1.148 1.24 41.1 8.11 1.211 1.71 درجا

 57922= ( 2721)( ومستوى داللة53حرية ) ( الجدولية عند درجةZقيمة )
 ( ما يلي :55جدو  )نتائج يتضح من 
التحصىىي  د يىىروق دالىىة إحصىىائيا بىىين الربيىىع األدنىىى والربيىىع األعلىىى يىىي اختبىىار و وجىى 
علىي التمييى   تى قدر صىدق االختبىار و ولصالح الربيع األعلى ممىا يلىير إلىي االلكتروني  المعريي

 بين المجموعات المختلفة.
 ( ثبات االختبار :5)

( 52إعىادة تطبي ى  علىي عينىة قوامهىا )ثىم تطبيىق االختبىار  تىملحساب ثبىات االختبىار 
 علىرة( 52العينىة األصىلية بفاصى   منىي مدتى  ) خىارجالبحىث ومىن  من مجتمىع علرون طالبا

 النتيجة.( يوضح 55االرتباط بين التطبي ين األو  والثاني الجدو )  وتم حساب معام أياما
 (55و  )جد

 ختبار ال االرتباط بين التطبي ين األو  والثاني  معام
 52ن=                 التحصي  المعريي االلكتروني قيد البحث                        

وحدة  االختبار
 القياس

 معامل االرتباط التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع م ع م

 0.680 0.190 1.48 0.209 1.31 الدرجة التحصيل المعرفي االلكتروني 

 27111( = 2721( ومستوى داللة )53قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
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 ( ما يلي :55جدو  )نتائج يتضح من 
التحصىىىي  المعريىىىي بىىىين التطبي ىىىين األو  والثىىىاني يىىىي اختبىىىار  االرتبىىىاطأن معامىىى   

ائيا ممىىا يلىىير إلىىي ثبىىات ( وهىىو معامىى  ارتبىىاط دا  إحصىى27232)االلكترونىىي قيىىد البحىىث بلىى  
 االختبار.

 : المعكوسالبرنامج التعليمى بإستخدام إستراتيجية التعلم 
   what appالمجموعة التعليمية علي تطبيق الواتس اب  عبر التعلم المعكوس بناء اواًل 

بالفرقة الثانية بكلية التربية  Androidنظام بهواتا   لديهم  النين الطالب  تم تحديد عدد -
 الرياضية جامعة المنيا . 

 ا   what appتطبيق الواتس اب  علي للوثب العالي تعليمية  مجموع  تم أنلاء  -
تطبيق الواتس علي للوثب العالي تعليمية  مجموع   يي كاعضاء العينة  وجود من التأكد تم -

 ا وامكانية ارسا  واست با  المادة التعليمية .  what appاب  
التعلي ات من الطالب طوا  يترة البث للمحاضرة علي ان يتم السماح لهم تم حظر ومنع  -

 بالمناقلة والتعلي ات مع المعلم ومع بعضهم البعض بعد انتهاء الوقت المخصا للبث .
تم السماح بتن ي  وتحمي  المادة التعليمية من ييديوهات وصور ونصوا مكتوبة لالحتفاظ  -

 عانة بها ا  وقت . بها علي اجه تهم المحمولة لالست
الوثب العالي بالطري ة الظهرية والن  ي دم  حو  تعليم  تم تحديد واختيار المادة العلمية 

التعلم المعكوس عبر المجموعة التعليمية علي تطبيق الواتس لت ويد الطالب بالمعلومات 
 .والمعارا والخبرات واالداء المهار   الخاا بالوثب العالي بالطري ة الظهرية 

يي حالة وجود اخطاء يي االداء تتم التغنية الراجعة داخ  المحاضرة من خال  المحاضر -
عادة تادية  تاحة الفرصة للطالب بملاهدتها مرة اخر  وا  والهاتا وبث ييديوهات اخر  وا 
المهارة ا باالضاية الي التغنية الراجعة للمعلومات المعريية الخاصة بالوحدة التي يتعلمها ونلا 

 ورة اسئلة ت ويمية نهاية ك  وحدة للتاكيد علي النواحي المعريية .يي ص
 البرنامج التعليمى:من هدا ال
واالداء  التحصىي  المعريىيبالكليىة )أيىراد المجموعىة التجريبيىة( الثانيىة الفرقة  طالبإكساب  -5

 المهار  لمساب ة الوثب العالي بالطري ة الظهرية .
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 تصميم البرنامج التعليمي :
 توى البرنامج:مح

ويي هن  المرحلة تم تجهي  متطلبات تصميم البرنامج التي سيتم استخدامها يي 
 عملية التصميم وهي كالتالي :

 –قام الباحث بتجهي  الصور الخاصة بالبرنامج بألكالها المختلفة )صور توضيحية 
ي  ملفات نا مكتوب( ا كما تم تجه – مساب ات دوليةل طات من  -ل طات ييديو تعليمية 

لك  تأثيرات صوتية(  –تعليق صوتي  –الصوت الخاصة بالبرنامج بألكالها المختلفة )موسي ى 
من المراح  الفنية والخطوات التعليمية والنواحي ال انونية لمساب ة الوثب العالي بالطري ة 

 Windows Movie Makerا حيث تم إدخالها إلى الحاسب اآللي باستخدام برنامجالظهري  
 .Power Director 2.1والمونتاج من خال  برنامج ا ا وتم عم  التعديالت   
 :  المحتوى أهداا •

 . على مهارة الوثب العالى الطالب يتعرا أن  -أ

 للوثب العالي بالطري ة الظهري  . يالفن مراح  االداء على الطالب تعراي أن - ب

 .الىللوثب الع التعليمية الخطوات على الطالب تعراي أن - ج

 . صحيحةال طري  الب البحث قيد مهارة الوثب العالى الطالب ؤدىي أن - هى

 . اآلخرين مع التعاون صفة الطالب كتسبي أن - و

   -: المستخدم التدريس لوبإس
 .المعكوس  التعليم لوبإس تحديد تم البحث أهداا على بناء

 مرحلة التصميم والبناء : 
سىىىتخدم الباحىىىث برنىىىامج بىىىاور بوينىىىت أج . حيىىىث ويىىىي هىىىن  المرحلىىىة تىىىم تصىىىميم البرنىىىام

Microsoft Power Point XP   وتىم مراعىاة أسىس وقواعىد عمليىة التصىميم . كىنلا يىسن ا
 تصميم الوحدة التعليمية كان يتكون من عدة أج اء وهي :

اللالة االيتتاحية :  وهىي التىي تحتىوى علىى عنىوان الوحىدة التعليميىة ا خلفيىة موسىي ية   - 5
 .علي المحتو   الطالبتلغيلها أثناء دخو   و يتم
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العناصىىىر الرئيسىىىية للوحىىىدة التعليميىىىة : وهىىىي تحتىىىوى علىىىى العناصىىىر الرئيسىىىية للوحىىىدة  - 5
( يمكن من خاللها الضغط على أ  عنصر للىدخو  عليى  Linksالتعليمية مع وجود روابط )

 .مبالرة
 الميىىة الخاصىىة بالوحىىدة التعليميىىةمحتىىوى الوحىىدة التعليميىىة : وهىىي عبىىارة عىىن المىىادة الع - 2

   .والتي سيتم ت ديمها من خال  هن  الوحدة
أثنىاء  علىى الطىالباللالة الختامية : وهي عبارة عن اللالة الختامية التي يتم عرضىها  - 1

 .هادئةا وهي تتمي  بوجود م طوعة موسي ية  اتنتهاء من التفاع  مع البرمجيةعملية 
 :   : الت ويم مرحل : 

 مستمر ت ويم وهى مالمستخد االسلوب وكفاءة ياعلي  مدى قياس ييها يتم التى المرحلة وهى        

 : اآلتى خال  من ويتم
 تعليمية مهارة ك  نهاية يى معلوماتا اختبر لك  يى ت ويمى سؤا  على الفيديو م طع يحتوى •

 . المعلوماتى التحصي  اختبار  •
 . البحث قيد الوثب العالى لمساب ة المهارى األداء ت ييم بطاقة •

 التوزيع الزمنى للبرنامج التعليمى :
ويىق توصىيا م ىرر العىاب ال ىو   ( أسابيع هى يترة تطبيق التجربة1إجمالى عدد األسابيع ) -
 .( للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية 5)
يىة تىم ت سىيمها ( دقي ة هو  من المحاضىرات العمليىة بالكل552  ال من المخصا لك  محاضرة ) -

 كما يلى:
بالعرض الت ىديمي للمحتىو  التعليمىي الخىاا بلىرح موضىو   المحاضرة قب  لطالبا ت ويد -5

 حىو والمسموع  والمرئية من ييىديوهات وصىور  المكتوبة المواد جميع وكنلا االمحاضرة 
 علي المجموع  التعليمية علي تطبيق الواتس اب. المحاضرة موضو 

تطال  على موضو  المحاضرة يى المن   ا ومىا يىتم تدريسى  خاللهىا حيىث با الطالب وم ي -5
حىو  الخطىوات وملىاهدة الفيىديوهات والصىور واللىرح ب راءة النا المكتوب  الطالب وم ي

التعليميىىةا ومراحىى  األداء الفنىىى ا واألخطىىاء اللىىائعة وكيفيىى  إصىىالحهاا وملىىاهدة الصىىور 
 للوثب العالىالثابتة والمتحركة 
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لمىدة  الن ىا  يىتم( دقىائق ثىم 52تتم االعما  االدارية لمىدة ) الرسمي المحاضرة وقت ثناءأ -2
المحتىو  التعليمىي الىن  تىم  حىو  االيكىار لمناقلة المهارة المراد تعلمها حو  ( دقائق52)

 أستفسار حو  الخطوات التعليمية وطري ة األداء أو التدريبات. هنااا وه   ملاهدتا
ثىىم ت ىىىوم بتنفيىىن الجىى ء التعليمىىىى  دقي ىىة( 15أداء التهيئىىة البدنيىىة لمىىىدة )بىىى الطىىالب ىىوم ي -1

 (1ثم الختام لمدة ) دقي ة( 32والتطبي ى لمدة )
( 5ويق توصيا م ىرر العىاب ال ىو  ) يى األسبو وحدتين تعليميتين عدد الوحدات التعليمية  -

 .للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية 
 مي محتوي البرنامج التعلي

 الوحدة التعليمية  الج ء الرئيسي

  الوحدة االولي  مرحلة االقتراب يي الوثب العالي 

  الوحدة الثانية   مرحلة االرت اء  يي الوثب العالي 

  الوحدة الثالثة    مرحلتي االقتراب و االرت اء  يي الوثب العالي 

  الوحدة الرابعة   مرحلة الطيران وتعدية العارضة 

  الوحدة الخامسة    تي االرت اء والطيران وتعدية العارضة مرحل

  الوحدة السادسة    الهبوط واالداء الكام  للمهارة مع تدريبات متدرجة 

  الوحدة السابعة    االداء الكام  للمهارة مع تدريبات متدرجة 

  الوحدة السادسة    االداء الكام  للمهارة مع تدريبات متدرجة 

  
 
 

 راسة االستطالعية االولي : الد
 2/   52قام الباحث بىاجراء الدراسىة االسىتطالعية االولىي يىي الفتىر  مىن يىوم الثالثىاء الموايىق 

( 52ونلا علي عينىة علىوائية قوامهىا ) م 5255/  1/ 5يوم الخميس الموايق   الي 5255/
ت العلميىة لالختبىارات طالب  من مجتمع البحث ومن خارج العينة األصلية بهدا اجراء المعامال

البدنيىة واختبىارات الىنكاء والتحصىي  المعريىي للوثىىب العىالي بالطري ىة الظهريىة ا  وبطاقىة ت يىىيم 
 االداء 
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 الدراسة االستطالعية الثانية : 
 1/   2قىىام الباحىىث بىىاجراء الدراسىىة االسىىتطالعية الثانيىىة  يىىي الفتىىر  مىىن يىىوم السىىبت الموايىىق 

بهدا تىدريب مجمىوعتي البحىث الضىابطة  م 5255/  1/ 1الموايق  يوم االثنين  الي 5255/
والتجريبيىىىة علىىىي كيفيىىىة اسىىىتخدام اختبىىىار التحصىىىي  المعريىىىي االلكترونىىىي وكىىىنلا تىىىدريب ايىىىراد 

 المجموع  التجريبية علي اجراءات استخدام التعلم المعكوس .
 : وكنلا تجريب وحدة تعليمية  من البرنامج قيد البحث ونلا للتعرا علي

 .  مد  تفهم العينة للبرنامج ومد  سهولة تنفين 
  . مدى مناسبة المحتوى التعليمي ل درات الطالب ومدى يهمهم واستيعابهم ل 

 . مدى مناسبة ال من المحدد للوحدة التعليمية 

 . مدى مناسبة ترتيب الوحدة التعليمية 

 رنامج قيد البحث تعليمية من الب وحدةوقد تبين تفهم العينة لما طلب منهم لتنفين 
 القياس القبلي: 

تىىم إجىىراء ال يىىاس ال بلىىي علىىى مجمىىوعتي البحىىث يىىي المتغيىىرات ) التحصىىي  المعريىىي          
بطاقة ت يىيم االداء المهىار  للوثىب العىالي بالطري ىة الظهريىة  -للوثب العالي بالطري ة الظهرية 

 م . 5255/ 1/  2يوم الثالثاء الموايق 
 :التجربة األساسية

قىىىام البىاحىىىث ع ىىب انتهىىاء ال يىىاس ال بلىىي بسجىىىراء التجىىىربة األساسيىىىة علىىى مجموعىىىتي          
م  إلىى  1/5255/.البحث ا لمىدة " اربعة  أسابيع " ونلا يي الفترة من يىوم االربعىاء الموايىق 

ئىىة (  ما552ا بواقىىع وحىىدتين تعليميتىىين أسىىبوعيًا ا  مىىن الوحىىدة )5255/ 1/ 1يىىوم الثالثىىاء 
 وعلرون دقي ة. 

 وقد راعى الباحث ما يلي :
من مكان ال اعىة المخصصىة للمحاضىرة النظريىة  أن يكون ميدان التطبيق العملي قريب جداً  -5

 وبها جها  حاسب الي ولوحة عرض  .

تم تثبيت ج ء االحمىاء العىام والخىاا والختىام كمحتىو  واحىد لمجمىوعتي البحىث التجريبيىة  -5
 سلوب تعليمي واحد هو االسلوب الت ليد  .والضابطة وتم تعليمهم با
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تم تطبيق برنامج التعليم المعكوس للمجموعة التجريبية والبرنىامج المعتىاد اليىراد المجموعىة  -2
 الضابطة لتعلم مساب ة الوثب العالي وتم تثبيت  من التطبيق العملي لك  منهما .

 ال ياس البعد  :
يىق بىسجراء ال يىاس البعىد  لمجمىوعتي البحىث  يىي قام الباحث بعىد انتهىاء المىدة المحىددة للتطب

المتغيرات قيد البحىث " التحصىي  المعريىي ا االداء المهىار  لمسىاب ة الوثىب العىالي " علىى نحىو 
 م . 5255/  1/ 3ما تم إجرائ  يي ال ياس ال بلي ا ونلا يوم الخميس 

 عرض ومناقشة النتائج : 
 اواًل عرض النتائج 

 (52جدو  )
 ال بلى والبعدى للمجموعة التجريبية نق بين متوسطى ال ياسييداللة الفرو

 (52)ن =  التحصي  المعريي واالداء المهار  لمساب ة الوثب العالي قيد البحثيى  

 ة اةح
مس وى 

 اةدةةا
 ق ما ت

اةني اف 

 اةمع ارى 

م وسط 

اةق اس 

 اةبعدى

اةني اف 

 اةمع ارى 

م وسط 

اةق اس 

 اةقبلى

 اةم غ  

  طاقا تق  م اةوثب اةعاةي  1.8 1.25 8.15 1.79 6.25 لدا اةبعدى
  

 اة ي  ل اةمع في اةوثب اةعاةي 1.7 1.64 16.15 1.12 8.99 دال اةبعدى

 57.21( =2721( ومستوى داللة )55قيمة )ت( الجدولة عند درجة حرية )
 ( أن  : 52يتضح من جدو  ) 

ال بلي والبعىدى للمجموعىة التجريبيىة  ناسييتوجد يروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات ال ي
 يى التحصي  المعريي واالداء المهار  لمساب ة الوثب العالي قيد البحث .

 (51جدو  )
 ال بلى والبعدى للمجموعة الضابطة نداللة الفروق بين متوسطى ال ياسيي

 (52)ن =  التحصي  المعريي واالداء المهار  لمساب ة الوثب العالي قيد البحثيى  

 ة اةح
مس وى 

 اةدةةا
 ق ما ت

اةني اف 

 اةمع ارى 

م وسط 

اةق اس 

 اةبعدى

اةني اف 

 اةمع ارى 

م وسط 

اةق اس 

 اةقبلى

 اةم غ  

  طاقا تق  م اةوثب اةعاةي  2.11 1.83 6.75 1.54 6.29 دال اةبعدى
  

 اة ي  ل اةمع في اةوثب اةعاةي 1.6 1.663 12.81 1.47 4.55 دال اةبعدى

 57.21( =2721( ومستوى داللة )55)ت( الجدولة عند درجة حرية )قيمة 
 ( أن  : 51يتضح من جدو  ) 
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ال بلىي والبعىدى للمجموعىة الضىابطة  نتوجد يروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات ال ياسىيي
 يى يى التحصي  المعريي واالداء المهار  لمساب ة الوثب العالي قيد البحث .

 (15جدول )
 البعديين للمجموعة الضابطة والتجريبية نفروق بين متوسطى ال ياسييداللة ال

 (12)ن =  التحصي  المعريي واالداء المهار  لمساب ة الوثب العالي قيد البحثيي 

 وحدة  المتغيرات
 ال ياس

 المجموعة الضابطة
 (52)ن =

 المجموعة التجريبية
الفرق بين  (52)ن =

 المتوسطين
 قيمة 

 (ت)

جا 
ى ات

ي
 

لتج
ا

بية
ري

 

   م   م

  

 3719  571  27.9 3751 2711 27.1 درجة بطاقة ت ييم الوثب العالي 
التحصي  المعريي الوثب 

 العالي

 
 درجة

5573 571. 52721 5725 2751  .713 

 .5729( = 2721( ومستوى داللة )23قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 ( أن  : 51يتضح من جدو  )

البعىىدنين للمجمىىوعتين الضىىابطة  ندالىىة إحصىىائيًا بىىين متوسىىطي درجىىات ال ياسىىي توجىىد يىىروق
ممىا يلىير والتجريبية يي التحصي  المعريي واالداء المهىار  لمسىاب ة الوثىب العىالي قيىد البحىث 

 إلى تفوق المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة .
 " أوالً: مناقشة نتائج الفرض األول للبحث 

 ن( توجىىد يىىروق دالىىة إحصىىائيًا بىىين متوسىىطي درجىىات ال ياسىىيي52ائج جىىدو  )يتضىىح مىىن نتىى
ال بلىىي والبعىىدى للمجموعىىة التجريبيىىة يىىى التحصىىي  المعريىىي واالداء المهىىار  لمسىىاب ة الوثىىب 

 العالي قيد البحث .
 أن حيىث المعكىوس التعلىيم لمحتىو  اتيجىابى التىأثير إلىى النتيجىة هىن  الباحىث عى ويو 

 المعريىي التحصىي  مسىتوى تحسىن علىى سىاعد واأليضى  األمثى  باللك  الحديثة ياتالت ن استخدام

إنلاء مجموع  تعليمية علي تطبيق الواتس اب باستخدام اكثر من وسىيط سىواء  أن كما للطالب
 جىنبنصوا مكتوبة او ييديوهات تعليمية او صور ثابتة ومتحركة او رسوم ك  نلا اد  الي 

 والمعىارا للمعلومىات الجيىد واالسىتيعاب األيكىار وتنظىيم وترتيىب للطىالب التركيى  و يىادة االنتبىا 

   بالوثب العالى الخاصة
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 سىاعد المعكوس التعلم أن إلى المعريي التحصي  مستوى يى الت دم هنا الباحث رجعي كما

 بملىاهدة الطالىب  ىومي حيىث المحاضىرة عىن الطالىب  يىاب  يسىببها التى المعريية الفجوة سد على

 يىنخفض لىم وبىنلا تناسىب  التىى وبالسىرعة لى  مناسىب مكىان أى ويى وقت أى يى التعليمى والفيدي

 التحصىي  مسىتوى تحسىن علىى سىاعد نلىا يكى  . الغيىاب نتيجىة للطالب المعريي التحصي  مستوى

سىالي " كى  مىن  دراسىة ما الارت اليى  مع نلا ويتفق التجريبية المجموعة طالب لدى المعلوماتى
( 52()5259(ا ياطمىة عبىد السىميع )59( ).525(  ياطمىة طى  )55()5252عبد اللطيا )

 الدراسىى التحصىي  مسىتوى ريىع علىى سىاعد المعكىوس الىتعلم أن إلى دراستهم  نتائج توصلت حيث

 . أيض  بلك 

الىىنى تىىم مىىن خىىال  اختبىىار  المعريىىي التحصىىي  مسىىتوى يىىي التحسىىن الباحىىث رجىىعيو   
 الىىىتعلم باسىىىتخدام التىىىدريس ياعليىىىة الىىىى التجريبيىىىة موعىىىةللمج  التحصىىىي  المعريىىىى األلكترونىىىى

بالمادة التعليميىة محفوظىة علىي اجهى تهم المحمولىة سىواء هواتىا  الطالب  ودي الن  المعكوس
 ارسىا  يىتم كما ا لرحال على تلتم  ورسومات مكتوبة نصوا بهااو كمبيوترات لخصية وما 

  ىومي حيىث الكمبيىوتر طريىق عىن الطالببى المعلىم تواصى  طريىق عىن للطىالب الدراسي المحتوى
 الن ىىاط بعىىض وايضىىاح الطىىالب بمناقلىىة المعلىىم  ىىومي ثىىم المنىى   يىىي الىىدرس بتحضىىير الطىىالب
  يىىادة الىىى أدى وهىىنا اوالطىىالب المعلىىم بىىين تفاعىى  حىىدوث وبالتىىالي المفهومىىة  يىىر الغامضىىة
 .المعريية حصيلتهم

 المعكىىوس يىىدعم الىىتعلم أن    (Stone”” )2012  سىىتونى   ويىىي هىىنا الصىىدد يىىنكر
 الفيىىديو أدوات السىىتخدام بلىىك  كبيىىر نظىىرًا  العىىالي التعلىىيم يىىي الطىىالب لىىدى الىىتعلم عمليىىات

 للمحاضىىرات الحضىىور قبىى  كىىاا بوقىىت للطىىالب متاحىىة وجعلهىىا للمحاضىىراتا والصىىورة الصىىوتو 
 يمالمفىىاه وتوضىىيح الملىىكالت وحىى  للمناقلىىةا الرسىىمي المحاضىىرة وقىىت يتىىيح وهىىنا الرسىىمية
 للملىىاركة الفىىرا مىىن الم يىىد للطىىالب يتىىيح كمىىا  الطىىالبا تسىىاؤالت علىىى واتجابىىة الصىىعبةا
 (9:22..)المحاضرة وقت أثناء الفاعلة

 يتعلمىىىوا الطىىالب أن Herreid et all”” (2013) كمىىا يلىىير "هاريىىد و خىىرون
 مثى  ديثىةالح الت نيىات خىال  مىن المنى   يىي الجديىد الىدرس مفىاهيم المعكىوس الىتعلم باسىتخدام
 م طىع إعىادة مىن الطىالب ييىتمكن األيبىاد مثى  المحمولىة الحاسىوبية األجهى ة أو النكيىة الهواتا
 لتجىاو  الم طىع تسىريع يمكىنهم كمىا الجديىدةا المفىاهيم استيعاب من ليتمكنوا مرات عدة الفيديو
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 ويحى  الملى  عنصىر ويختفىى الطىالب بين الفردية الفروق مراعاة يتتم استيعابها تم التي األج اء
 (  25 :21 .)بالتعلم واالستمتا  التلويق عنصر محل 

(ا ماجىىدة محمىىد 1( )5252وتتفىىق تلىىا النتيجىىة مىىع دراسىىة كىى  مىىن ايمىىان السيسىىي )
 تحسىن علىى المعكىوس للىتعلم اتيجىابى التأثير إلى دراستهم نتائج أهم ألارت حيث( 55() 5259)

قيد ابحىاثهم ا كمىا تتفىق ايضىاً مىع نتىائج دراسىة كى   المهار  لمساب ات وسباقات العاب ال و  األداء
( .525( ا صىفاء لطفىي )55( )5252( ا سىالي عبىد اللطيىا )52م( )5252من وسىام أمىين  )

(اخالىىىد لىىىاهين 51().525(امحمىىىود عبىىىد  و أحمىىىد حسىىىن )59().525( ا ياطمىىىة طىىى  )51)
 أهىىىم ألىىىارت يىىثح( ا 5( )5252( ا احمىىد لىىىحات  )52( )5259( ا محمىىد يتحىىىي )3()5253)

للمهىىارات الرياضىىية قيىىىد  األداء تحسىىن علىىى الم لىىوب للىىتعلم اتيجىىابى التىىأثير إلىىى دراسىىتهم نتىىائج
 أبحاثهم.

توجىد يىروق دالىة  " أنى  علىى يىنا والىنى للبحىث األو  الفىرض تح ىق قىد يكىون وبىنلا
لتحصىىي  اإحصىىائيًا بىىين متوسىىطات درجىىات ال ياسىىين ال بلىىى والبعىىدى للمجموعىىة التجريبيىىة يىىى 

 ".   لصالح ال ياس البعدىو لوثب العالى قيد البحث المهار  لمساب ة اداء المعريي واال

 " للبحث  الثانى: مناقشة نتائج الفرض ثانياً 
 ن( وجىىود يىىروق دالىىة إحصىىائيًا بىىين متوسىىطات درجىىات ال ياسىىيي 51يتضىىح مىىن نتىىائج جىىدو  )

ي واالداء المهىىار  لمسىىاب ة الوثىىب ال بلىىي والبعىىدى للمجموعىىة الضىىابطة يىىى التحصىىي  المعريىى
 العالي قيد البحث .

 جيدة معلومات بعرض قام الت ليدى األسلوب يى المعلم أن إلى النتيجة هن  الباحث ع ويو 

 نكىر  و البحىث قيىد للمسىاب ة األداء لطري ىة باللرح قيام  وكنلا والفنية ال انونية بالنواحى تختا

 الضىابطة المجموعىة لطىالب ت ىدم حىدوث إلىى أدى لىنلا تكىرار  و باألداء المتعل ة المعريية للنواحى

( 55( )5252كى  مىن سىالي عبىد اللطيىا )  دراسىةنتائج  مع نلا يتفق و المعريي التحصي  يى
 عىرض أن إلىى ألىاروا حيىث (52()5259( ا ياطمىة عبىد السىميع )59( ).525ياطمىة طى  )

 حركىى تصىور تكىوين علىى المتعلمىين سىاعد ار تكىر  و باألداء الخاصة المعارا و للمعلومات المعلم

 . الضابطة المجموعة أليراد المتعلمة للمهارات جيد
لىىىدى أيىىىراد  مسىىىاب ة الوثىىىب العىىىالىالتحسىىىن يىىىى مسىىىتوى أداء  نلىىىا رجىىىع الباحىىىثيو 

الت ليىدى )الطري ىة سىلوب الاستخدام أالدور االيجابي للمعلم يي المجموعة الضابطة إلى ياعلية 
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عطىىاء يكىىرة واضىىحة عىىن كيفيىىة األداء  االتعلىىيم والمتمثىى  يىىي اللىىرح اللفظىىىيىىي  الت ليديىىة( وا 
الخطىىىوات ا ثىىىم ت ىىىديم مجموعىىىة مىىىن  بواسىىىطة المعلىىىم للمهىىىارةالصىىىحيحا وكىىىنلا عمىىى  نمىىىونج 

ومن البسيط إلىى المركىب ثىم تىأتي  االمتدرجة من السه  إلى الصعبالفنية التدريبات التعليمية و 
جعىىة مىىن جانىىب االتغنيىىة الر وت ىىديم ا ثىىم تصىىحيح األخطىىاء لطىىالباالممارسىىة والتكىىرار مىىن جهىىة 

إيجابيىًا يىى أداء  اً ا ومىن ثىم يهىى تىؤثر تىأثير  بلك  جيىديرصة التعلم  للطالبالمعلما وهنا يتيح 
 .  مساب ة الوثب العالي 

( 53( )5252( وليىد هىارون )2()5225وتتفق تلا النتيجة مىع دراسىة اسىام  احمىد)
( ا 1( )5252( ا ايمىان السيسىىي )51()5251( ا نبيى  خطىىاب )9)( 5251ا دعىاء محمىىد )
لالسىلوب  اتيجىابى التىأثير إلىى دراسىتهم نتىائج أهىم ألارت حيث(  55( )5251ماجدة محمد )

المهىىار  لمسىىاب ات وسىىباقات العىىاب ال ىىو  قيىىد ابحىىاثهم ا كمىىا تتفىىق  األداء تعلىىم علىىى الت ليىىد 
( 5252( ا سىىالي عبىىد اللطيىىا )52( )5252ن )ايضىىًا مىىع نتىىائج دراسىىة كىى  مىىن وسىىام أمىىي

( ا "محمىىود عبىىد  و أحمىىد 59( ) .525( ا ياطمىىة طىى  )51().525(ا صىىفاء لطفىىي )55)
( ا احمىىد 52( )5259( ا محمىىد يتحىىي )3( )5253(اخالىىد لىىاهين )51م( ) .525حسىىن )
ب لالسىىىلو  اتيجىىىابى التىىىأثير إلىىىى دراسىىىتهم نتىىىائج أهىىىم ألىىىارت حيىىىث( ا 5( )5252لىىىحات  )
 المهار  للمهارات الرياضية قيد أبحاثهم. األداء تعلم على الت ليد 

الطري ىىة الت ليديىىة يىىى التعلىىيم تعىىود ( أن .522ويي ىىة سىىالم ) ويىىي هىىنا الصىىدد تىىنكر 
عليهىىىا الطىىىالب خىىىال  مراحىىى  التعلىىىيم المختلفىىىة ا ومىىىن خاللهىىىا يسىىىه  علىىىيهم تحصىىىي  بعىىىض 

تعىىىدي  سىىىلوا المىىىتعلم بهىىىن  المهمىىىة ا وييهىىىا يىىىتم  الم ىىىررات النظريىىىة والتطبي يىىىة ل يىىىام المعلىىىم
    بالممارسة والتمرين حتى يحدث التكيا يى المواقا الجديدة.

توجىد يىروق دالىة  " أنى  علىى يىنا والىنى للبحىث الثىانى الفىرض تح ىق قىد يكىون وبىنلا
يىىي التحصىىي  ال ياسىىين ال بلىىى والبعىىدى للمجموعىىة الضىىابطة متوسىىطات درجىىات إحصىىائيًا بىىين 

 لصالح ال ياس البعدىالعالى قيد البحث و  لوثبالمهار  لمساب ة اداء معريي واالال
متوسىطات درجىات  توجىد يىروق دالىة إحصىائيًا بىين " للبحثث الثالث: مناقشة نتائج الفرض ثالثا

المهىار  داء التحصىي  المعريىي وااليى  والضابطةال ياسين البعديين للمجموعتين التجريبية 
 لصالح المجموعة التجريبية. عالى قيد البحث و ال لوثبلمساب ة ا
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 ن( وجود يروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات ال ياسي51يتضح من نتائج جدو  )
البعدنين للمجموعتين الضابطة والتجريبية يي التحصي  المعريي واالداء المهار  لمساب ة 

 ية عن المجموعة الضابطةمما يلير إلى تفوق المجموعة التجريبالوثب العالي قيد البحث 
الباحث تفوق أيراد المجموعة التجريبية على أيراد المجموعة الضابطة يي  وع  يو 

إلى ياعلية التعلم  التحصي  المعريي واالداء المهار  لمساب ة الوثب العالي للطالب قيد البحث
ة تعليمية علي إنلاء قنا أن كما لتعليم الطالبالحديثة  التدريسية كاحد االتجاهاتا المعكوس

تطبيق الواتس اب باستخدام اكثر من وسيط سواء نصوا مكتوبة او ييديوهات تعليمية او 
 التعلم يي من الوقت الم يد قضاء على الطالب األمر النى ساعد صور ثابتة ومتحركة او رسوم

 تم والتي االتعليمي  محتوىالالتفاع  مع  طريق عن الجيد للمحاضرات والتحضير ا المسبق

 الثراء والن ا ا من م يداً  األصلي المحاضرة وقت يعطي بدور  بها مسب ًاا وهنا مت ويده

بفاعلية  حولها والن ا  بالموضو  ا المرتبطة الملكالت لح  مهارات التفكير العليا واستخدام
بالمادة التعليمية محفوظة  الطالب دي و ت باالضاية الي االمعتاد  أسلوب المحاضرة من أكبر
 مكتوبة نصوا بهااجه تهم المحمولة سواء هواتا او كمبيوترات لخصية وما  علي

 تواص  طريق عن للطالب الدراسي المحتوى ارسا  يتم كما ا لرحال على تلتم  ورسومات
ا وك  نلا لم يتواير للطالب ايراد المجموع  الضابطة مما  الكمبيوتر طريق عن بالطالب المعلم

تجريبية علي الضابطة يي التحصي  المعريي واالداء المهار  ساهم يي تفوق المجموع  ال
 لمساب ة الوثب العالي بالطري ة الظهرية .

الىتعلم المعكىوس  أنEnfield (5252 ) إنفيلىدوتتفىق هىن  النتيجىة مىع مىا ألىار إليى  
  يىادة انىدماج يىي يعاليتهىا أثبتىت ألنهىا ونلىاا  الدراسىية تاالم ىرر  عىن الطىالب امىن رضى  يىدي

     (51:25)الناتي. التعلم يي الكفاءة تحسين وبالتالي االتعلم أنلطة يي البالط
 نات  تعليمية أنلطة لممارسة ممتا ة يرصاً  للطالب يتيح المعكوس التعلم أن كما        
 للت نية ومستخدما باحثا إلى الطالب يتحو  حيث التكنولوجيا باستخدام  عالية كفاءة

 التي المعريية الفجوة سد على يساعد كما  الدراسيةا الفصو  خارج علمالت خال  من بفاعليىىىىىىة
 (553:59. )الدراسية الفصو  عن الطالب  ياب يسببها

 علىى عملىت التىى المعكىوس لىتعلمل اتيجابى التأثير إلىأبضا  النتيجة هن  ويرجع الباحث

 يهىم و الطىالب باسىتيعا سىرعة إلىى نلىا أدى منظمىة و واضىحة بطري ىة العلميىة المىادة عىرض
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 أليىراد الت ىدم هىنا الباحىث عى وي كمىا البحىث قيىد بمسىاب ة الوثىب العىالى المتصىلة المعلومىات

 دور تحويى  علىى سىاعد الىن  المعكىوس الىتعلم  إلىى المعريىى التحصىي  يىى التجريبيىة المجموعىة

 و هىارةبالم الخاصىة والمعىارا المعلومىات عىن الت صىى و معلوماتى  مصادر عن باحث إلى الطالب
 و الطىالب ناكىرة يىى المعىارا و المعلومىات ترسىي  و تثبيىت علىى ساعد نلا ك  صحتها من التأكد
 أرلىفة ييى  يىتم المعكىوس الىتعلم أن( 59)( 5251) "جوثىان بيرجمىان" يىنكر الصىدد هىنا يىى

 يتفىق و  تعلمى  مسىؤولية يتحمى  المىتعلم يجعى  أنى  كمىا ا التن يح و للمراجعة دائم بلك  المحتوى

 الىتعلم أن إلىى واألىار  حيىثcherylp & Stephen"  (5252 )(22)" دراسىة مىع نلىا

 أن إلىى دراسىتهم نتىائج أثبتىت كمىا الطىالب أيىدى إلىى أخىرى مىرة التعلىيم عىودة على يعم  المعكوس

  .للطالب األكاديمى التحصي  مستوى ريع على كبير بلك  ساعد المعكوس التعليم
( 5259( ا ماجىدة محمىد ) 1( )5252راسة ك  من ايمىان السيسىي )وتتفق تلا النتيجة مع د     

التحصىي   نيتحسى علىى المعكىوس للىتعلم اتيجىابى التأثير إلى دراستهم نتائج أهم ألارت حيث( 55)
المهىىار  لمسىىاب ات وسىىباقات العىىاب ال ىىو  قيىىد ابحىىاثهم اليىىراد المجموعىى  التجريبيىىة  األداءالمعريىىي و 

مجموعى  الضىابطة ا كمىا تتفىق ايضىاً مىع نتىائج دراسىة كى  مىن وسىام أمىين  بصورة اكبىر مىن ايىراد ال
( ا ياطمىىة 51( ).525( ا صىىفاء لطفىىي )55( )5252( ا سىىالي عبىىد اللطيىىا )52م( )5252)

( ا 3()5253( اخالىد لىاهين )51( ).525( ا "محمود عبىد  و أحمىد حسىن )59( ).525ط  )
 إلىى دراسىتهم نتىائج أهىم ألىارت حيىث( ا 5)( 5252(   احمىد لىحات  )52()5259محمد يتحىي )

للمهىىارات الرياضىىية قيىىد أبحىىاثهم وتفىىوق ايىىراد  األداء تحسىىن علىىى المعكىىوس للىىتعلم اتيجىىابى التىىأثير
 . المجموعة التجريبية علي المجموع  الضابطة

 توجىىد يىىروق دالىىة إحصىىائياً بىىينوبىىنلا يكىىون قىىد تح ىىق صىىحة الفىىرض الثالىىث والىىن  يىىنا علىىي 
التحصىىي  المعريىىي يىىى  والضىابطةال ياسىىين البعىديين للمجمىىوعتين التجريبيىىة درجىىات متوسىطات 

 لصالح المجموعة التجريبية. و  واالداء المهار  لمساب ة الوثب العالى
 اإلستخالصات :

يى ضوء إجراءات البحث وحدود العينة األساسية والتحلي  اتحصائى تمكن الباحث 
 ية:من التوص  إلى اتستخالصات التال
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إستخدام التعلم المعكوس كان ل  تأثير إيجابى دا  على تع ي  وتحسين مستوى التحصي   -5
)المجموعة يى مساب ة الوثب العالى المعريي واألداء المهارى للعينة قيد البحث 

 التجريبية(.
إستخدام الطري ة الت ليدية كان ل  تأثير إيجابى دا  علي تع ي  وتحسين مستوى  -5

)المجموعة يى مساب ة الوثب العالى واألداء المهارى للعينة قيد البحث  التحصي  المعريي
 الضابطة(.

مسىىتوى التحصىىي  المعريىىي تفىىوق المجموعىى  التجريبيىى  علىىى المجموعىى  الضىىابط  يىىى  -3
   يى مساب ة الوثب العالىواألداء المهارى 

 التوصيات:
نطالقًا مننتائج البحثا يى حدود  ا يلى:صى الباحث بميو ستخالصات ات وا 

كليات التربية بطالب لألعاب ال وى لمساب ات وسباقات لتعلم  المعكوساستخدام التعلم  -5
 الرياضية

ضمن م ررات طرق وأساليب التعلم بكليات التربية  المعكوسضرورة أدراج أسلوب التعلم  -5
 الرياضية 

 على متغيرات أخر  وعينات أخر  . المعكوسأجراء أبحاث أخر  بسستخدام التعلم  -2
 ائمة المراجع ق

 اواًل : المراجع العربية 
 دار مكتبىىة ا الىىتعلم يىىى الم لىىوب الفصىى  ياعليىىة ( م5251 ) الكحيلىىى  محمىىد سىىعود ابتسىىام .1

 . السعودية العربية المملكة . المنورة المينة ا ال مان

 بعىض تعلىم علىي الىنكي الهىاتا باسىتخدام المعكىوس الىتعلم تىأثير : لىحات  علي محمد احمد .5
 عىدد ا الرياضىة وينون لعلوم العلمية المجلة ا منلور بحث ا اليد كرة يي الهجومية تالمهارا
 .   م5252 ا حلوان جامعة ا  بالج يرة للبنات الرياضية التربية كلية ا الثاني الج ء ا يبراير

 مسىاب ة تعلىم علىى الهيبرميىديا باسىتخدام م ترح تعليمي برنامج أثر الع ي :" عبد احمد أسام  .2
 جامعىة ا الرياضىية التربيىة كليىة ا منلىورة  ير دكتورا  رسالة ا المبتدئين" لدى العالي بالوث
  .5225 ا المنيا
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 مركى  للمىدربينا الثاني المستوى "ا الوثب "مساب ات م(:5222ال وى) أللعاب الدولي االتحاد .1
 .ال اهرة اتقليميا التنمية

 مسىتوى علىى بىالم لوب الىتعلم استراتيجيىىة استخدام تأثيىىر " م(5252السيسي) إبراهيم إيمان .1
 جامعىة الرياضىية التربيىة كليىة طالبىات لىدى حىواج  متىر 522 مساب ة يي المعريي التحصي 
 .  السادات مدينة

 تىدريب  تكنيىا – تعليم ا الميدان ومساب ات المضمار "سباقات : بسطويسي أحمد بسطويسي .2
 م.599 ا ال اهرة ا العربي الفكر دار "ا

 . ال اهرة ا الرياضية األنلطة يي ال درة : م(5229الجبالي) عويس تامر ..
 المعريىىي التحصىىي  علىىى الم لىىوب الىىتعلم اسىىتراتيجية تطبيىىق ياعليىىة : لىىاهين رمضىىان خالىىد .3

 لعلىوم اسىيوط امجلة منلور بحث البدنية التربية كلية لطلبة الطائرة الكرة يي التعلم أثر وب اء
 ا اسىيوط جامعى  ا الرياضىية التربيىة كليىة  الرابىع الجى ء ا .1 اعىدد الرياضىية التربية وينون
5253 .  

 تعلىىم يىىي وتىىأثير  المعكىىوس ميالتعلىى باسىىتراتيجية تعليمىىي برنىىامج : الىىدين محىىي محمىىد دعىىاء  .9
 امجلىىة منلىىور بحىىث ا طنطىىا جامعىى  الرياضىىية التربيىىة كليىىة لطالبىىات ال ىىرا قىىنا مسىىاب ة
  . 5251 ا بنها جامع  ا الرياضية يةالترب كلية ا الرياضية التربية بحوث

 ودار العلميىة الىدار ا ال و  ألعاب االنصار : مصطفى الرحمن عبد مجيدا خريبط ريسان .52
 .5225 ا عمان ا الث اية

 عبىد السىالم وعبىد سىالمة الع يى  عبىد أحمىد ترجمىة "ا الىنكاء اختبار:" كاتى  ب ريمىون .55
 . م59.2 ا ال اهرة ا العربية النهضة دار ا الغفار

 تنميىىة علىىى الم لىىوب الىىتعلم اسىىتراتيجية اسىىتخدام تىىأثير : اللطيىىا عبىىد محمىىود سىىالي .55
 كليىىة طالبىىات لىىدى الرياضىىية التربيىىة درس يىىي اتبىىداعي التفكيىىر ومهىىارات المعريىىي الجانىىب
 وعلىىىوم البدنيىىىة للتربيىىىة العلميىىىة المجلىىىة ا منلىىىور بحىىىث ا طنطىىىا جامعىىىة الرياضىىىية التربيىىىة
 .  م5252 ا حلوان جامعة ا للبنين الرياضية التربية كلية ا .. عدد ا الرياضة

 مسىىىاب ات وتطبي ىىات نظريىىىات : و خىىرون عبىىدالعا  محمىىىد محمىىد عمىىىرا عبىىاس سىىمير .52
 م.5255   ا اتسكندرية ا والتو يع للنلر ماهي ا قانون . تكنيا . تعليم والمضمار الميدان
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 مركىى  ا ومتعل اتهىىا ورمىىي وثىىب الميىىدان مسىىاب ات ال ىىو  ألعىىاب : سىىالم أحمىىد صىىدقي .51
 .5251 ا ال اهرة ا للنلر الحديث الكتاب

 اليىىد كىىرة مهىىارات بعىىض تعلىىم يىىي المعكىىوس الصىىا اسىىتخدام تىىاثير : لطفىىى أحمىىد صىىفاء .51
 التربيىة كليىة ا منلىورة  يىر ا دكتىورا  رسىالة ا طنطىا جامعىة الرياضىية التربيىة كلية لطالبات
 . م .525 ا طنطا جامعة ا الرياضية

 درس تعلىىىىىىىيم يىىىىىىىي الحديثىىىىىىىة واالسىىىىىىىاليب التكنولوجيىىىىىىىا " :  واخرون جما  يو   عاد  .52
 العىىلمي المىؤتمر ا منىىىلور بحىث ا " الجيى ة بمحايظىة االبتدائيىة المرحلىة يي التربيةالرياضية

 ا حلىوان جامعىة ا للبنىين الرياضىية التربيىة كليىة ا األو  المجلد ا ( والعولمة الرياضة)الدولي
   . م5225 ابري  1-2
 مركى  ا ال ىو  ألعىاب مسىاب ات وتىدريس تىدريب ميكانيكىا  اهىر:  الحميىد عبد عبدالرحمن ..5

 .5229 ا ال اهرة ا للنلر الكتاب
 للنلىىىىرا الهىىىىدى دار التعليميىىىىة" المواقىىىىا تكنولوجيىىىىا الفرجىىىىانى:" محمىىىىد العظىىىىيم عبىىىىد .53

 م.5222المنياا
 الىتعلم نىواتج بعىض علىي المعكىوس الىتعلم اسىتراتيجية استخدام تأثير ط : محمود ياطمة .59

 كليىة ا منلىورة  ير ماجستيرا رسالة ا الرياضية التربية كلية لطالبات  الحركية التربية لمادة
 . م .525 ا حلوان جامعة ا للبنات الرياضية التربية

 التحصىىي  علىىي المعكىىوس الىىتعلم اسىىتخدام تىىأثير  ريىىب: السىىميع عبىىد محمىىود ياطمىىة .52
 بحىىث ا الرياضىىية التربيىىة كليىىة لطالبىىات االي اعيىىة الفنيىىة تالتمرينىىا يىىي والمهىىار  المعريىىي
 الرياضىية التربيىة كليىة ا 33 عىدد ا الرياضىة وعلىوم البدنيىة للتربية العلمية المجلة ا منلور
 .  م5259 ا حلوان جامعة ا للبنين

 يعاليىىات يىىي والفنيىىة والتحليلىىة الميكانيكىىة االسىىس : لىىاكر ايمىىان ا حسىىين حسىىن قاسىىم .55
 . م5221 ا االردن ا عمان ا الفكر دار ا 5ط ا والمضمار الميدان

 الفاعليىىة علىىى المعكىىوس الىىتعلم اسىىتراتيجية اسىىتخدام تىىأثير : محمىىد جمىىا  محمىىد ماجىىدة .55
 المجلىىة ا منلىىور بحىىث ا الطويىى  الوثىىب مسىىاب ة يىىي والرقمىىي الفنىىي األداء ومسىىتوى الناتيىىة
 جامعىىة ا للبنىىين الرياضىية التربيىىة كليىىة ا 32 عىدد ا الرياضىىة وعلىىوم البدنيىة للتربيىىة العلميىة
 .  م5259 ا حلوان
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 بعىىض اداء مسىىتو  علىىي المعكىىوس الىىتعلم اسىىتخدام تىىأثير : مىىوايي علىىي يتحىىي محمىىد .52
 البدنيىة للتربيىة العلميىة المجلىة ا منلىور بحىث ا الطىائرة الكىرة يىي للمبتىدئين الفنية المهارات
 .  م5259 ا حلوان جامعة ا للبنين ضيةالريا التربية كلية ا 95 عدد ا الرياضة وعلوم

 الىتعلم اسىتراتيجية اسىتخدام أثىر : (م .525 ) حسىن حسن أحمد و خليفة عبد   محمود .51
 رياضىىىة يىىىي المعريىىىي والتحصىىىي   األساسىىىية المهىىىارات بعىىىض أداء مسىىىتوى علىىىى الم لىىىوب
 وعلىوم البدنيىة للتربيىة العلميىة المجلة ا  منلور بحث الرياضية التربية كلية لطالب المالكمة
 . يناير ا حلوان جامعة ا للبنين الرياضية التربية كلية ا الرياضة

 السىلوكي التفاعى  مسىتو  علىي البنىائي التعلم نمونج استخدام تاثير : خطاب محمد نبي  .51
 بحىىث ا بىىدمياط الرياضىىية التربيىىة كليىىة لطىىالب العىىالي الوثىىب مسىىاب ة يىىي الرقمىىي والمسىىتو 
 . 5251 ا الرياضية ربيةالت علوم مجلة ا منلور

 أداء مسىتوى علىى الم لىوب الىتعلم باستراتيجية التدريس ياعلية م(.5252) أمينا وسام .52
 وعلىوم البدنيىة للتربيىة العلمية المجلة ا منلور بحث اللعبيا الرقا ومهارات أوضا  بعض

 للكلية. 52 الى الدولي العلمي للمؤتمر خاا عدد الرياضةا
 ا االو  الجى ء ا الرياضىية التربيىة يىي والىتعلم التعلىيم تكنولوجيا " : سىالم مصطفي ويي ة ..5

 .م .522 ا االسكندرية ا للنلر المعارا منلأءة
 تعلىم علىى الفىائق الفيىديو اسىلوب باسىتخدام م ترح برنامج  تأثير هارون:" مصطفي وليد .53

 ا الرياضىىية ةالتربيىى كليىىة ا منلىىورة  يىىر دكتىىورا  رسىىالة ا للمبتىىدئين" العىىالي الوثىىب مسىىاب ة
  .5229 ا المنيا جامعة
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 ملخا البحث
على التحصيل المعرفي واألداء المهارى لمسابقة  المعكوسالتعلم تاثير أستخدام 

 الوثب العالى
  
 

التحصي  المعريي التعلم المعكوس علي يهدا هنا البحث إلي التعرا علي تأثير استخدام  
لطلبة كلية التربية الرياضية جامعة المنياا واستخدم  الوثب العالي لمساب ة المهار ومستو  االداء 

الباحث المنهج التجريبي حيث أن  المنهج المناسب لطبيعة هنا البحث ا وقد تم االستعانة باحد  
التصميمات التجريبية وهو التصميم التجريبي لمجموعتين احدهما تجريبية واألخرى ضابطة بستبا  

ا وتم ت سيمهم إلي  أربعون طالبا( 12)البعد  لكالهما علي عينة عمدية قوامهاال ياسين ال بلي و 
ا وقد اتبع الباحث مع  علرون طالبا(  52مجموعتين متساويتين ومتكايئتين قوام ك  منهما) 

ا بينما اتبع مع المجموعة الضابطة البرنامج الت ليد   اسلوب التعلم المعكوسالمجموعة التجريبية 
بطاقة مالحظة األداء المهار  لمساب ة الوثب  –ات البحث بعض االختبارات البدنية وكانت أدو ا

اختبار التحصي  المعريي االلكتروني لمساب ة الوثب العالي )إعداد  –العالي)إعداد الباحث( 
اسلوب التعلم وقد توص  الباحث إلي تفوق المجموعة التجريبية والتى استخدمت  الباحث(ا
يي التحصي  المعريي واالداء  جموعة الضابطة والتى استخدمت الطري ة الت ليديةعلى المالمعكوس 

يى تدريس  المعكوساستخدام أسلوب التعلم ب ا ويوصي الباحث المهار  لمساب ة الوثب العالي 
لطالب كليات التربية الرياضية لما ل  من تأثير إيجابى على تحسين عمليتى الوثب العالي مساب ة 
جراء ابحاث اخر  علي عينات مختلفة .لتعلم.التعليم وا  وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


