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تأثير برنامج تعليمي باستخدام استراتيجية التعلم المعكوس المدعوم
بنماذج التحليل الحركى الكيفى على مستوى االداء المهاري في الجمباز
ا .د .أسيل جليل كاطع
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الكلمات المفتاحية :برنامج تعليمي  ،استراتيجية التعلم المعكوس المدعوم بنماذج التحليل الحركى
الكيف  ،االداء المهاري في الجمباز.
مستخلص البحث
هدف ه ذا البحث ال التعرف عل تأثير برنامج تعليمي باستخدام استراتيجية التعلم المعكوس
المدعوم بنماذج التحليل الحرك الكيف عل مستوى االداء المهاري في الجمباز وقد استخدم الباحث
المنهج الوصف (الدراسة تحليلية) والمنهج التجريب بالتصميم التجريب للمجموعتين التجريبية
والضابطة والقياسات (القبلية– البعدية) تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية بواقع ( )30طالب
من مجتمع البحث والمنتظمين ف الحضور ،تم تقسيمهم إل مجموعتين أحدهما ضابطة وتخضع
لألسلوب التقليدي (الشرح وأداء نموذج والتطبيق) وقوامها  15طالب ،وأخرى تجريبية وتخضع
لبرنامج تعليمي باستخدام (التعلم المعكوس المدعوم بالتحليل الحركي الكيفي) وقوامها ( )15طالب ،
واشتمال أدوات جمع البيانات عل استمارة التحليل الحركي الكيفي والبرنامج التعليمي الذي تم
تصميمه بطريقة التعلم المعكوس لمهارات الجمباز وكانت أهم النتائج  -البرنامج التعليم المقترح
والمصمم ف ضوء استراتيجية التعلم المعكوس وكذلك معايير ومهام التحليل الحرك الكيف اثر
ايجابيا عل المستوى المهارى الداء الطالب في الجمباز عل جهاز الحركات األرضية مما يدل عل
فاعليته وتأثيره أكبر من أسلوب المحاضرة التقليدي.
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The effect of an educational program using the flipped learning strategy
supported by qualitative kinetic analysis models on the level of skill
performance in gymnastics
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Assistant professor of learning and motor behavior
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Astract
The aim of this research is to identify the effect of an educational program
using the flipped learning strategy supported by qualitative kinetic analysis
models on the level of skill performance in gymnastics. In the intentional
way, with (30) students from the research community and who are regular in
attendance, they were divided into two groups, one of them is control and is
subject to the traditional method (explanation, model performance and
application) and its strength is 15 students, and the other is experimental and
is subject to an educational program using (inverse learning supported by
qualitative kinetic analysis) and its strength is (15) ) student, and the data
collection tools included a qualitative kinetic analysis form and the
educational program that was designed in a flipped learning manner for
gymnastics skills. On the ground movements device, which indicates its
effectiveness and impact is greater than the method of the toilet the
traditional.
Keywords: educational program, flipped learning strategy supported by
qualitative kinetic analysis models, skill performance in gymnastics.
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الفصل األول
 -1التعريف بالبحث:
 1-1 -2مقدمة البحث وأهميته:
يشهد العالم حاليا ً ثورة هائلة في التكونولوجيا والتقدم العلمي ،مما كان لىه انعكاسىات مىةثرة فىي جميىع
المجاالت ،وقد حققت تكنولوجيا التعليم تطىورا كبيىرا ً فىي مفهىوم التعلىيم والىتعلم على اعتبىار ان العمليىة
التعليم ية يةثر فيها العديد من العوامل المتداخلة حيث ظهرت استراتيجيات ومستحدثات تكنولوجية مبتكرة
تحاول التصدي للمشكالت التعليمية بهدف إيجاد حلول غير تقليدية لها.
وهذا ما تةكدة "زينب علي عمر ،غادة جالل حكيم " (2008م) أنه يجب تبني استراتيجيات حديثة تجعل
المىىتعلم مشىاركا ً فىىي العمليىىة التعليميىىة ،قىىادرا ً على التفكيىىر السىىليم البنىىاء مىىهودا بالمعىىارف والمهىىارات
األساسيةالتي تمكنه من المالءمة مع طبيعىة العصىر وخصائصىة فتصىبل عمليىة الىتعلم متعىة عقليىة بىدالً
منجعلها معاناة نفسية.
ويعد اسلوب الوسائط المتعددة من األساليب الحديثة ف التعلم حيث يقدم خدمة هامة إذا ما استخدم بعناية
أثناء عملية التعلم حيىث أن الشىرح اللفظى ال يكفىي ،فىالمتعلم ال يسىتطيع أن يفهىم بالشىرح إال فى حىدود
معارفه ومعلوماته ولكن يمكن باستخدام الوسائط توفير حدود أكثىر وضىوح عىن الخبىرة والنشىاط المىراد
تعلمه ويةكد ذلك الطالفحة  ،الرويلي (2020م) ان استراتيجية التعلم المقلىوب إحىدى الوسىائل أو الطىر
التكنولوجية الحديثة التي تهتم بتلبية حاجات الطلبة التعليميىة باتعبارهىا مىدخالً تربويىا ً يىتم مىن خاللهىافهم
المحتوى التعليمي في المنهل ونموذجا ً يعيد تشكيل الفصل الدراسي التقليدي القائم على عىرا المحتىوى
للطلبة داخل الفصل وتعيين واجبات منهلية تمكن الطلبة من االنخراط العميق مع المحتوى خارج الصف.
وتعد استراتيجية التعلم المعكوس إحدى االستراتيجيات التي تتيل للمتعلمين المشاركة بفاعلية في الموقف
التعليمي مما يهيد من ثقتهم بأنفسهم والقضاء عل أي معوقات تحول دون تحقيق أهدافهم.
حيث يشير عبد هللا حسىن شىداد ( )2009أن الىتعلم المعكىوس هىو نمىوذج تربىوي يهىدف إلى أسىتخدام
التقنيات الحديثة حيث يعتمد هذا النمط من التعلم عل عرا فيديو قصىير وصىور يشىاهدها الطىالب فىي
منازلهم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم او الهواتىف الذكيىة قبىل حضىور المحاضىرة ،فىي حىين
يخصص وقت المحاضرة لتطبيق ما تم مشىاهدته مىن خىالل التىدريبات ،ويعتبىر مقطىع الفيىديو والصىور
عنصر أساسي في هذا النمط سواء يتم انتاجها من قبىل المىدرب او المعلىم او يىتم اختيىار مقطىع فيىديو او
صور مناسبة لهذه المحاضرة موجود مسبقا عل الشبكة العنكبوتية.
وذكر كالً من  )2014( Johnsin, S,Becker, Estrada & A,Freemanأن التعلىيم المعكىوس هىو
أحد أنماط التعليم المدمج ،الذي يجمع بين تفعيل التكنولوجيىا وتحىول دور المىتعلم مىن مىتعلم متلقىي على
متعلم فاعل ،لتحقيق مخرجات تعلم إيجابية لهيادة مستوى التحصيل المعرفي واالتجاهىات والتفاعىل أثنىاء
المحاضرة بين المعلم والمتعلم ،أو بين المتعلمين مع بعضهم لتحقيق األهداف التعليمية المرجوه.
ويتفق كل مىن "حنىان أسىعد الىهين(2015م) 2013( Goodwin& Millerم) أن مىن أهىم مميىهات
استخدام التعلم المعكوس أنه يشجع على االسىتخدام األفضىل للتقنيىات الحديثىة فىي مجىال التعلىيم ،ويتىيل
الفرصة لتنمية مهارات التعلم الذاتي وبناء الخبرات لدى الطالب ،ويضمن االستغالل الجيد للوقت ،ويتىيل
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للطالب إعادة المحتوى التعليمي أكثر من مرة بناء عل فروقاتهم الفردية ويستطيع المعلم أنيستغل الفصل
أكثر للتوجية والتحفيه والمساعدة كما يدعم ثقة الطالب في أنفسهم
ولقد اتفقت نتائج دراسة صفاء أحمد لطفي(2018م) ،آية خليل إبراهيم(2016م) البرلسي ،أحمد
(2020م) )2016( Hoboken )2013( Willis.عل أهمية التعلم المعكوس فس تحسين بعض
المهارات ومستويات انجاز الطالب في مختلف األنشطة الرياضية كما تشير الدراسات السابقة أن قيمة
التعلم المعكوس تكمن في تحويل وقت الفصل بشكل عمدي عل ورشة تدريبية يمكن من خاللها أن يناقش
الطالب ما يريدون بحثه واستقصاء حول المحتوى العلمي كما يمكنهم من اختبار مهاراتهم في تطبيق
المعرفة والتواصل مع بعضهم البعض أثناء أدائهم لألنشطة الصفية.
ويعتبر التحليل الحرك الكيفي الطريقة المثل فى دراسىة الحركىة وتحليلهىا ،ودراسىة كافىة المتغيىرات
المةثرة ف الحركة وتسجيل الحركة بكافة أجهائها لعرضها عل معلم التربيىة البدنيىة ،ممىا يسىهل عمليىة
تقويم األداء بتحديد نقاط الضعف والقوة ف الحالة المطلوبىة ،ويىذكر عبدالصىمد (2004م) ويعىد التحليىل
الكيف بمثابة مهارة أساسية ف تدريس التربية البدنية والرياضية والت يجب أن تخاطب بصىورة منظمىة
عن طريق المنهج ف إعداد معلم التربية البدنية ،لذلك فعل المتخصصين التفكير بصورة جىادة فى كيفيىة
تطبيق التحليل الكيف داخل الفصل أو الملعب ،ويجب أيضا ً أن يعملىوا كمعلمىين للتحليىل الحركى الكيفى
للطالب لكي يكتسبوها كخبرة من الخبرات الميدانية ،ويتفق كل من "طلحة حسين وطار فارو ومحمىد
فىوزي" (" )2006عىادل عبىد البصىير" (2004م) "دونى كنودسىون وكىريج موريسىون Duane V.
2002( "knudson, Craig S. Morrisonم) والعنقىىري (1430ه) عل ى أن التحليىىل الكيف ى ألداء
الحركىىات الرياضىىية يىىتم مىىن خىىالل أربعىىة مهىىام رئيسىىية هى مهمىىة اوعىىداد ومهمىىة المالحظىىة ومهمىىة
التشخيص ثم مهمة التدخل العالج  ،فلكي يتسم التحليل الكيف بالفاعلية البد وأن يكىون األسىاس النظىرى
(المعرف ) قوى ومترابط ومن هنا تتضل أهمية مهمة اوعداد.
وتعتبر طريقة المالحظة المرئية مىن أكثىر الطىر اسىتخداما ً فى تىدريس األنشىطة الرياضىية المختلفىة
خاصة رياضة الجمباز نظرا ً العتماد هذه الرياضة عل تقييم األداء الفن بدرجات تخصم أو تضاف وفقىا ً
وتقان المةدى فنيات المهارة المةداة.
وللمالحظة المرئية أدوات أو نماذج يذكرها موريسون ونيدسون ( 2002م) من بين هذه النماذج نمىوذج
"جانجستيد وبيفريدج 1984( "Gangstead- Beveridges Modelم) ،والذي يعتمد عل المالحظة
للجوانب الهمانية لمراحل األداء "تمهيدية -رئيسية -نهائية" والمكانية وطريق مسىار الىذراعين والىرجلين
والجىذ والىرأس ،كمىا يعىد نمىوذج "هااى ورياد 1982( "Hay and Reid Modelم1988 ،م) مىن
النماذج الت ميهت بين التحليل الكيف والتحليل الكم المبن عل أساس موضوعية تقييم األداء الحرك ،
ويحتوى هذا النموذج عل عدة خطوات تتمثل ف مالحظة األداء أوالً ثم تحديد األخطىاء بدقىة ثىم ترتيىب
هذه األخطاء ووضع أولويات إما باستبعاد األخطاء إذا مىا كانىت مرتبطىة بأخطىاء أخىرى أو ناتجىة عنهىا
أوتصحيل تلك األخطاء بترتيب ظهورها ،ثم تأت الخطوة األخيرة والمهمة والت يمكىن أن ال يصىبل لهىا
قيمة إذا ما قدمت التغذية الراجعة بصورة غير مناسبة حيث تقديم تعليمات واضحة للمةدى لتحسين أداءه.
وقد أشار العديد من الدراسىات تحسىن مسىتوى األداء المهىاري نتيجىة اسىتخدام برنىامج بأسىلوب الىتعلم
المعكوس ومنها دراسة البرلس  ،إيمان محمد محمود،أحمىد ،ياسىمين عبدالحميىد (2020م) حيىث وكىذلك
دراسة محمد ،ماجدة محمىد جمىال (2019م) بينمىا أدى الىتعلم المعكىوس الى تحسىن المسىتوى المعرفىي
40

الصفحات من ص ( )37إلى (P- ISSN:2074 – 9465 )60
E-ISSN:2706-7718
مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الخامس – العدد الرابع والعشرين ()2022/6/30

واالتجاهات لمقرر أساسيات الجمباز وذلك من خالل دراسة حسن ،شوهندا حمدي محمد (2020م) ،بينما
اكدت دراسة عل  ،سارة نشأت حسن  ،علىي ،هىاني محمىد فتحىي  ،الدسىوقي ،جمىال عبدالسىميع محمىد
(2019م) الى تحسىىن مهىىارات التىىدريس للطالبىىات المعلمىىة مىىن خىىالل برنىىامج تعليمىىي باسىىتخدام الىىتعلم
المعكوس ,كما أشارت العديد من الدراسات ال أهمية التحليل الحركي الكيفي فىي وصىف األداء الحركىي
وكىىذلك بنىىاء نمىىاذج التقيىىيم مىىن خىىالل تحديىىد مسىىتوى لألخطىىاء ومنهىىا دراسىىة عبىىد الصىىمد ،طىىار
فارو (2004م) ودراسة أحمد ،محمد محمد عبدالعهيه (2015م) ودراسة أحمد ،محمد محمد عبىدالعهيه
،عبدالرحمن ،أحمد علي محمد (2018م).
 2-1مشكلة البحث:
ظهرت مشكلة الدراسة ف عدم قدرة الطالب المعلم في تطبيق بعض الجوانب العملية خالل فتىرة كورونىا
والتي تم فيها تدريس بعض الجوانب العملية عن بعد وبعد انتهاء هذه الفترة وعودة الطىالب الى الدراسىة
الفعلية كان ال بد من استخدام بعض الطر التعليمية المدعومة بتكنولوجيا التعليم لمساعدة الطالب في فهم
جوانب الحركة قبل المحاضرة لذا كان أفضل هذه الطر استخدام استراتيجية التعلم المعكىوس المدعومىة
بالتحليل الحركي الكيفي لبعض مهارات الجمباز.
ونظرا لطبيعة تدريس مقرر تطبيقات في الجمباز والتي تعتمد عل التطبيق العملىي والممارسىة الحركىة
والتىىي تحتىىاج لمشىىاهدة االداء وذلىىك الدراا اجىىهاء المهىىارة بدقىىة ومراحىىل االداء التمهيديىىة والرئيسىىية
والنهائية والجوانب الهمانية لكل مرحلة مع الفهم الكامل لحركة اجهاء الجسم خالل كل مرحلة وما يحىد
فيها من انتقال حركي لجوانب القوة مع مراعاة اويقا الحركي واالنسيابية كان يتطلىب ذلىك اعىداد فيىديو
لالداء المهاري يعرا بأحد وسائل التقنيات (كمبيوتر – أجههة لوحية – جوال) ثم فهىم الخطىوات الفنيىة
والتعليمية وطر السند واالخطاء الشائعة لكل مهارة وذلىك بعىد اسىتخدام نمىاذج التحليىل الكيفىي بطريقىة
جانجستيد وبيفريدج الستخراج النواحي الفنية وهاي وريد الستخراج أخطاء األداء ،ويعد التعلم المعكوس
أحد التوجهات الحديثة في التدريس وتقوم عل قلب العملية التعليمية فبدالً من أن يتلق الطىالب المهىارات
الحركية الجديدة في مقرر تطبيقىات فىي الجمبىاز داخىل المحاضىرة ثىم العىودة إلى المنىهل تقلىب العمليىة
التعليمية بطريقة استراتيجية التعلم المعكوس وذلىك مىن خىالل إعىداد أسىتاذ المقىرر مقطىع فيىديو مىدعوم
بالشرح لجوانب المهارة الحركية لكل مهىارة مىن مهىارات البرنىامج التعليمىي وتوضىل الخطىوات الفنيىة
والتعليمية وطر السند وأهم األخطاء الشىائعة ثىم صىياغتها مىن خىالل وحىدات تعليميىة داخىل البرنىامج
التعليمي باستخدام اسىتراتيجية الىتعلم المعكىوس تىم دعىم البرنىامج التعليمىي باسىتخدام اسىتراتيجية الىتعلم
المعكوس بالتحليل الحركي الكيفي باستخدام نموذج "جانجستيد وبيفريدج" و"هاوى وريد" حيىث تعتمىد
الفكرة عل التعرف عل الجوانب الهمانية لمراحل األداء "تمهيدية -رئيسية -نهائيىة" والمكانيىة وطريىق
مسار الذراعين والرجلين والجذ والرأس ثم طر تقييم األداء واستخراج األخطاء.
 3-1أهدف البحث:
 -1التعرف عل الفرو بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مستوى القدرات البدنية قيد
البحث.
 -2التعرف عل الفرو بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مستوى القدرات البدنية قيد
البحث.
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 -3التعرف عل الفرو في القياس البعدي للمجموعة الضابطة في األداء المهاري بىين مهىارات البحىث
عل جهاز الحركات األرضية في الجمباز.
 -4التعرف عل الفرو في القياس البعدي للمجموعة التجريبية في األداء المهاري بين مهىارات البحىث
عل جهاز الحركات األرضية في الجمباز.
 -5التعرف عل الفرو بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعىدي فىي مسىتوى القىدرات
البدنية قيد البحث.
 -6التعرف عل الفرو بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لمهارات البحث على
جهاز الحركات األرضية في الجمباز.
 4-1فرضيات البحث:
 .1توجد فرو دالة احصائيا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة لصالل القياس البعدي فىي
مستوى القدرات البدنية قيد البحث.
 .2توجد فرو دالة احصائيا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالل القياس البعدي في
مستوى القدرات البدنية قيد البحث.
 .3توجد فرو دالة احصائيا في القياس البعدي للمجموعة الضابطة لألداء المهاري بين مهارات البحىث
عل جهاز الحركات األرضية في الجمباز.
 .4توجد فرو دالة احصائيا في القياس البعدي للمجموعة التجريبية لألداء المهاري بين مهارات البحىث
عل جهاز الحركات األرضية في الجمباز.
 .5توجد فرو دالة احصىائيا بىين المجمىوعتين الضىابطة والتجريبيىة فىي القيىاس البعىدي فىي مسىتوى
القدرات البدنية قيد البحث.
 .6توجد فرو دالة احصائيا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي في مسىتوى األداء
المهاري لمهارات الجمباز قيد البحث.
 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشرى :طالب كلية علوم الرياضة والنشاط البدني – جامعة الملك سعود.
. / /
 2-5-1المجال الزماني  :للمدة من  / /ال
 3-5-1المجال المكاني  :الصالة التعليمية بجامعة الملك سعود.
 6-1تحديد المصطلحات:
 1-6-1التعلم المعكوس :عرفه الشرمان ( )2015بأنه ذلك النو من التعلم الذي يىتم فيىه تحويىل الحصىة
أوالمحاضرة المعتادة مىن خىالل التكنولوجيىا المتىوفرة والمناسىبة إلى دروس مسىجلة يىتم وضىعها على
االنترنت بحيث يستطيع الطالب او الطالبة الوصول غليها خىارج الحصىة الصىفية الفسىاح المجىال للقيىام
باألنشطة المنوعة والتعلم النشط واالستغالل األمثل لوقت التعلم في الغرفة الصفية وتحىت اشىراف المعلىم
مثل حل المشكالت.
 2-6-1التحليل الكيفى :عرفها العنقري (1430ه) هو المالحظة المنظمة والتقييم الشخصي لنوعيىة األداء
الحركي اونساني بغرا توفير التدخل األنسب لتحسين األداء الحركي.
 3-6-1البرنامج التعليمى :يعرفة كل من الهند  ،وليد خضر ؛ عبيدات ،هاني حتمل (2010م ) بأنه"
تنظيم بنائي لألنشطة التربوية " أي أن البرنامج التعليمي هو تنظيم ألنشطة التعلم في مجال ما  ،يقوم عل
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أهداف محددة سلفًا في إطار كيان كبير هو المنهج فالبرنامج التعليمي كيان من كيانات المنهج  ،ومكون
ضا عالقة عموم وخصوص ؛ فالمنهج المدرسي قد يحتوى عل العديد من
من مكوناته ؛ فالعالقة بينها أي ً
البرامج  ،التييمكن أن تختلف صيغها باختالف الهدف منها،وقيمتها مثال البرامج االثرائية  ،والبرامج
العالجية .

الفصل الثاني
 -2منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :
 1-2منهج البحث :
وفقا ً لطبيعة البحث فقد استخدم الباحث المنهج الوصف (الدراسة تحليلية) والمنهج التجريب بالتصىميم
التجريب للمجموعتين التجريبية والضابطة والقياسات (القبلية– البعدية).
 2-2مجتمع البحث:
بلغ مجتمع البحث ( )60طالب بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني (ممن يدرسىون مقىرر تطبيقىات فىي
الجمباز) – جامعة الملك سعود.
 3-2عينة البحث :
تىىم اختيىىار عينىىة البحىىث بالطريقىىة العمديىىة بواقىىع ( )30طالىىب مىىن مجتمىىع البحىىث والمنتظمىىين فى
الحضور ،تم تقسيمهم إل مجموعتين أحدهما ضابطة وتخضىع لألسىلوب التقليىدي (الشىرح وأداء نمىوذج
والتطبيق) وقوامها  15طالىب ،وأخىرى تجريبيىة وتخضىع لبرنىامج تعليمىي باسىتخدام (الىتعلم المعكىوس
المدعوم بالتحليل الحركي الكيفي) وقوامها ( )15طالب.
 4-2اعتدالية توزيع عينة البحث:
تم اجراء بعض القياسىات االساسىية وهىي (السىن -الطىول -الىوزن) وذلىك للتعىرف على تجىانس عينىة
الدراسة في المتغيرات األساسية وكانت النتائج كاآلتي:
جدول ()1
اعتدالية توزيع عينة البحث (الضابطة – التجريبية) في متغيرات الدراسة األساسية
ن = 30
المعالجة االحصائية

اقل
قيمة

اعلى
قيمة

المدى

المتوسط

االنحراف
المعيارى

معامل
االلتواء

السن (بالسنة)

20

24

4

22.2

1.151

0.662-

الطول ( بالمتر)

160

186

26

171.3

7.03

0.327

الكتلة (بالكيلو)

53

89

36

71.9

11.31

0.067-

الحسابى

المتغيرات

يتبين من الجدول ( )1أن جميع قيم معامالت عينة الدراسة ف المتغيرات االساسية والمتمثلة فى السىن
والطول والوزن تنحصر ما بين  3 - ،3 +حيث كان معامل االلتواء ما بين  0.067-و  0.662-مما يدل
عل اعتدالية العينة.
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جدول ()2
اعتدالية توزيع عينة البحث (الضابطة – التجريبية) في مستوى القدرات البدنية
ن = 30
المعالجة االحصائية

وحدة
القياس

المتغيرات
اختبار (انبطاح أفقي) ثنى الذراعان كامال

تكرار

اختبار (االرتكاز على المتوازيين) ثنى المرفقين
كامال

تكرار

اختبار (تعلق على عقل الحائط) رفع الرجلين
اماما عاليا

تكرار

اختبار (من وضع الرقود ،سند الرجلين على
عقل الحائط) ثنى الجذع إماما

تكرار

اختبار (انبطاح منحنى عاليا -الذراعان عاليا)
رفع الجذع عاليا ثم الثبات

زمن(ث
)

المدى

االنحرا
المتوسط
ف
الحسابى
المعيارى

معامل
االلتواء

19.0

15.9

5.1

0.5

8.0

4.0

2.5

0.3

11.0

6.8

3.9

0.2-

26.0

21.6

6.5

0.1-

97.0

64.1

6.5

0.1-

يتبين من الجدول ( )2أن جميع قيم معامالت عينة الدراسة ف قياس المتغيرات البدنية للتعىرف على
تجانس عينة الدراسة تنحصر ما بين  3 - ،3 +حيث كان معامل االلتواء ما بين  0.5و  0.1-مما يدل
عل اعتدالية العينة.
 5-2تكافؤ مجموعتي البحث:
جدول ()3
داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي للمتغيرات الخاصة بالقدرات البدنية ن=
()30
قياس القدرات المجموعة العدد متوسط
الرتب
البدنية

مجموع
الرتب

مان
وتني (
(u

قيمة
Z

مستوى
الداللة

مستوى
الداللة

الضابطة

15

15.2

228.0

108.0

0.19

0.85

غير دالة
احصائيا

التجريبية

15

15.8

237.0

الضابطة

15

15.7

236.5

التجريبية

15

15.2

228.5

اختبار
(االرتكاز على
المتوازيين)
ثنى المرفقين
كامال
اختبار
(انبطاح أفقي)
ثنى الذراعان
كامال
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0.17

0.87

غير دالة
احصائيا
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اختبار (من
وضع الرقود،
سند الرجلين
على عقل
الحائط) ثنى
الجذع إماما
لمحاولة رفع
الرأس عن
مستوى
الركبتين
اختبار (تعلق
على عقل
الحائط) رفع
الرجلين اماما
عاليا
اختبار
(انبطاح
منحنى عاليا-
الذراعان
عاليا) رفع
الجذع عاليا ثم
الثبات

الضابطة

15

14.5

218.5

التجريبية

15

16.4

246.5

الضابطة

15

14.8

223.0

التجريبية

15

16.1

242.0

الضابطة

15

15.6

234.5

التجريبية

15

15.3

230.5

98.5

103.0

110.5

0.58

0.40

0.08

0.56

0.69

0.93

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

ويتبين من جدول ( )3أنه ال توجد فرو دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضىابطة فىي القيىاس
القبلي للمتغيرات الخاصة بالقدرات البدنية حيث تراوح قيمة اختبار مان – ويتنىي للفىرو بىين متوسىطات
الرتب بداللة ( 0.58 : 0.08 )zوهذه القيمة أقل من مستوى الداللة مما يدل على عىدم وجىود فىرو بىين
المجموعتين.
أوال أدوات جمع البيانات  :استخدم الباحث لجمع بيانات هذا البحث العديد من األدوات وكانت كاآلتي :
اوال ا تحليل المحتوى البحاث المرتبطة بالتحليل الحركي الكيفي:
من خالل إطال الباحث عل بعض الدراسات الت أجريت ف مجال التحليل الحركي الكيف وتحليل
محتواها حيث توصل ال اوجراءات الخاصة ببناء البرنامج التعليمي بنظىام اسىتراتيجية الىتعلم المعكىوس
المدعوم بالتحليل الحركي الكيفي كانت كاآلتي :
-1استخراج النواح الفنية الخاصة بكل مهارة داخل الجملة الحركية وذلك باستخدام نموذج جانجستد
وبيفريدج
-2استخراج االخطاء الشائعة ف االداء المهارى باستخدام نموذج هاى وريد
-3اختيار محتوى البرنامج التعليم بنظام استراتيجية التعلم المعكوس وكيفية تنظيمه.
-4التعرف عل خطوات إعداد البرنامج التعليم بنظام استراتيجية التعلم المعكوس.
ثانيا ا استمارة استخراج النواحى الفنية باستخدام نموذج جانجستد وبيفريدج لمهارات الدراسة:
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وبالرجو إل المراجع العلمية المتخصصة ف رياضة الجمباز تم توصيف األداء الفن لمهارات الدارسىة
ف ضوء محددات نموذج جانجستيد وبيفريىدج وذلىك مىن خىالل الجوانىب الهمانيىة المكانيىة لىألداء وهىي
مراحل األداء الثالثة (التمهيدية -الرئيسية -النهائية) ومسار إتجاه أجهاء الجسم المشتركة فى أداء مهىارات
الدراسة كما حدد ذلك نموذج جانجستيد وبيفريدج ،فقد ساهم النموذج ف التحديد الدقيق وتتبع أجهاء الجسىم
عند أداء المهارة مرفق ( )3ومهارات الدراسة التي تم اختيارها هي:
مهارات جهاز الحركات األرضية:
 -1مهارة الدحرجة االمامية المتكورة.
 -2مهارة الدحرجة الخلفية المتكورة.
 -3مهارة الوقوف عل الرأس.
 -4مهارة الوقوف عل اليدين.
-5مهارة الميهان األمامي.
-5مهارة الوقوف عل الكتفين.
ثالثا ا استمارة تصنيف االخطاء :قام الباحث بتصميم استمارة استطال رأى الخبراء للتعرف عل أخطاء
األداء الت تعتري النقاط الفنية الجهاء الجسم اثنىاء اداء مهىارات البحىث على جهىاز الحركىات األرضىية
مرفق ( ) 4وقد استعان الباحث بقانون التحكيم الدول ف رياضة الجمباز ف تصنيف أخطاء االداء وكىذلك
بمحددات النقاط الفنية الت استخرجت وفق نموذج جانجسىتد وبيفريىدج والى اشىتملت على اخطىاء االداء
بالجانب الهمان المتمثل ف مراحل االداء (التمهيدية – الرئيسية – النهائية) وكذلك اجهاء الجسم ثم مسىار
االجهاء والمتمثل ف التحىول مىن وضىع آلخىر الجىهاء الجسىم او للجسىم ككىل ،وفى ضىوء مىا سىبق تىم
استخراج اخطاء االداء وصياغتها فى اسىتمارة اسىتطال راى الخبىراء لتصىنيف اخطىاء االداء لمهىارات
الدراسة مرفق ( )4ثم عرضها عل الخبراء وكانت النتيجة كالتال :
جدول ()4
الدرجة المقدرة والنسبة المئوية الخطاء مراحل االداء الخاصة بمهارات الجملة الحركية على جهاز
المتوازيين
اخطاء مراحل االداء

درجة الخطأ
بسيط متوسط فادح
5
3
1

الدرجة
المقدرة

النسبة
المئوية

مهارة الدحرجة االمامية المتكورة

6

42

90

138

%76.6

مهارة الدحرجة الخلفية المتكورة

7

33

60

100

%55.5

مهارة الوقوف عل الرأس

12

39

85

136

%64.7

مهارة الوقوف عل اليدين

7

36

50

93

%62

مهارة الميهان األمامي

6

33

60

99

%66

مهارة الوقوف عل الكتفين

6

39

50

95

%63
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ويتبين من جدول ( )4اراء الخبراء ف ترتيىب اخطىاء االداء لكىل مهىارة وترتيىب المهىارات مىن حيىث
الدرجة المقدرة والنسبة المئوية.
رابعا -استمارة تقييم االداء المهارى :تم تصميم استمارة تقييم مستوى االداء المهارى لمهارات الدراسة
عل جهاز الحركات األرضية مستعينا ف ذلك بنماذج التحليل الحرك الكيف لجانجستيد وبيفريدج وهاى
وريد مرفق ( )7وتم استخراج المعامالت االحصائية لها وكانت كاآلتي :
 .1الثبات :استخدم الباحث طريقة تطبيق االختبار ثم اعادة تطبيقة الستمارة تقييم االداء بحيث يتم تطبيق
االستمارة بفاصل زمني وقدرة سبع ايام بين القياسين االول والثان الستمارة التحكيم وذلك بعرضها على
 6من الخبراء ف مجال تحكيم رياضة الجمباز مرفق ( )1عن طريىق عىرا اداء  6طىالب (مىن خىارج
عينة البحث) من الفصل الدراسي السابق لتطبيىق مهىارات البحىث ثىم عرضىها مىرة أولى على المحكىيم
(بطريقة الفيديو) وبعداسبو يتم عرا نفس األداء مرة أخرى عل المحكمين ويتم ايجىاد معامىل ارتبىاط
بيرسون بين القياسين لبيان ثبات االستمارة وهذا ما يبينه جدول ()5
جدول ()5
المعالجات االحصائية لبيان ثبات استمارة تقييم االداء المهارى
المعالجات االحصائية
ترتيب المهارات

القياس االول

القياس الثانى

س

+ع

س

+ع

معامااااااال الصااااادق
الذاتى
االرتباط

الدحرجة االمامية المتكورة

6.0

1.5

6.5

2.0

0.938

0.968

الدحرجة الخلفية المتكورة

7.1

1.43

7.3

1.5

0.947

0.973

الوقوف على الرأس

5.4

1.1

5.6

1.2

0.956

0.977

الوقوف على اليدين

5

2.3

4.8

1.8

0.954

0.976

الميزان األمامي

6.2

1.37

6

1.0

0.953

0.976

الوقوف على الكتفين

7.4

0.9

7.3.

0.8

0.961

0.980

يبين جدول ( )5وجود عالقة ارتباط دالة أحصائيا بىين القياسىين االول والثىان لىالداء المهىارى منفردعنىد
مستوى داللة ( )0.05قد تراوحت معامالت االرتبىاط ( )0.961 – 0.938حيىث ان قيمىة معامىل االرتبىاط
المحسوبة اكبر من الجدولية عند مستوى داللة  0.05مما يدل عل ثبات االستمارة كمىا تشىير نتىائج الجىدول
إل صد أستمارة التقييم من خالل نتئج الصد الذاتي المتمثل في الجذر التربيعي لمعامل الثبات.
.2الصدق :قام الباحث بحساب صد بطريقتين (الصد الذات ) و(صد المحكمين) وذلك بعىرا اسىتمارة
تقيىىيم االداء المهىىارى عىىن طريىىق عرضىىها عل ى الخبىىراء مرفىىق ( )1وعىىددهم ( )6وهىىم مىىن المحكمىىين
المتخصصين ف مجال رياضة الجمبىاز ووجىد ان نسىبة االتفىا بىين المحكمىين على اسىتمارة تقيىيم االداء
المهارى  % 100من مجمو اآلراء مرفق ()7
خامسا -االختبارات البدنية المرتبطة باالداءالمهاري مرفق ( )2وهي:
 -1اختبار (انبطاح أفقي) ثن الذراعان كامال (أكبر عدد).
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 -2اختبار (االرتكاز عل المتوازيين) ثن المرفقين كامال (أكبر عدد).
-3اختبار (تعلق عل عقل الحائط) رفع الرجلين اماما عاليا (أكبر عدد).
-4اختبار (من وضع الرقود ،سند الرجلين عل عقل الحائط) ثن الجذ إماما لمحاولة رفع الرأس عن
مستوى الركبتين (أكبر عدد).
 -5اختبار (انبطاح منحن عاليا -الذراعان عاليا) رفع الجذ عاليا ثم الثبات(زمن)
وقد روعى فى اختيار هذه االختبارات:
أ  -تحقيق الشروط العلمية (صدق – ثبات – موضوعية – معايير).
ب -سبق تنفيذها على عينات مشابهة لعينة الدراسة.
ج -أنها تقيس عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بمهارات الدراسة (من خالل تحليل المراجع).
سادسا :خطوات بناء البرنامج :مرفق ()5
يهدف البرنامج إلى :التعرف على تىأثير برنىامج تعليمىي باسىتخدام اسىتراتيجية الىتعلم المعكىوس المىدعوم
بنماذج التحليل الحركي الكيفي عل مستوى االداء المهارى في الجمباز.
أسلوب التدريس المستخدم في البرنامج :تم استخدام أسلوب التعلم المعكوس مع العينة التجريبيىة وذلىك مىن
خالل وضع محتوى تعليمي من (خطوات تعليمية خطوات فنية وطر السند واالخطاء الشائعة باالضىافةال
الصور وفيديوهات تعليمية للمهارات قيد البحث) وذلك من خالل برنامج البالا بورد واتبا األسلوب الشرح
وأداء النموذج مع العينة الضابطة.
أسس وضع البرنامج:
 -1ان يتناسب محتىوى البرنىامج مىع قىدرات واسىتعدادات عينىة البحىث وان يحقىق االهىداف المرجىوة قىدر
االمكان.
 -2استخدام استراتيجية التعلم المعكىوس لمىا لىه مىن أهميىة فىي تحسىين بعىض المهىارات ومسىتويات انجىاز
الطالب في مختلف األنشطة نظرا لللمشاركة واستقصاء المعلومات.
 -3ان يعمل عل اكسىاب الطالىب مهىارة اسىتخدام التحليىل الحركى الكيفى لىالداء المهىارى للمهىارات قيىد
الدراسة.
 -4القدرة عل استخراج االخطاء الشائعة ف االداء المهارى.
ما يجب مراعاته فى البرنامج:
 - 1االهداف العامة من الوحدة والدرس والت تحتوي عل (اهداف معرفية – اهداف ومهارات سلوكية
حركية – اهداف وتوجهات مهنية) والتي يتم تدريسها بنظان التعلم المعكوس.
 - 2ان يشتمل عل جهء تعليمي – تطبيق – تقويم (بدنية – مهارية) بحيث تكون متدرجة ف الصعوبة.
 - 3مراعاة عنصر التشويق واوثارة أثناء تنفيذ البرنامج.
 - 4االهتمام بالتوازن ف تنمية عناصر اللياقة البدنية.
 - 5مراعاة مكونات البرنامج بما يتفق مع تحديد الهدف منه.
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-6أنيحتوي عل العديد من الفيديوهات التعليمية والجانب النظري والتي يتمتقديمها بنظام استراتيجية التعلم
المعكوس.
أدوات ووسائل تنفيذ البرنامج:
 -1كاميرا تصوير فيديو.
 -2كابل توصيل من الكاميرا ال جهاز الحاسب اآلل .
 -3جهاز عرا البيانات .Data Show
 -4مقاعد سويدية ،مراتب اسفنج ،عقل حائط ،سلم قفىه ،جهىاز متوازيين.
 -5استمارة تسجيل مستوى األداء المهارى.
التوزيع الزمنى للبرنامج التعليمى المقترح :تم تحديد الهمن الكل خالل البرنامج التعليم المقترح وفقا ً لما
يلي:
عدد األسابيع =  4أسابيع ،عدد الوحدات الدراسية ف االسبو = 2
العدد االجمال للوحدات الدراسية  8وحدات دراسية.
التوزيع الزمنى الجزاء الدرس (الوحدة التعليمية) وهذا ما يبينه الجدول اآلتي :
جدول ()6
التوزيع الزمنى الجزاء الدرس (الوحدة التعليمية)
محتوى الوحدة التعليمية

فقرات الوحدة التعليمية

الزمن

 10دقائق
تجهيز الكمبيوتر و الكاميرا و تجهيز االجهزة التعليمية.
االعمال االدارية
التقااااديم المعرفااااى للمهااااارة شاارح مفهااوم وابعاااد الااتعلم المعكااوس وأهميتااة فااي العمليااة  15دقيقة
التعليمية وكيفية تطبيقة وأيضا شرح التحليل الحركى الكيفااى
ومشاهدة المادة العلمية
والجوانب المعرفية
لتهيئااة الجساام لتطبيااق البرنااامج و تمرينااات نوعيااة مرتبطااة 20دقيقة
احماء عام
باالداء المهارى ( بدنية – مهارية)
تنفيذ ما تم مشاااهدته ماان وسااائط علااى شاشااة الكمبيااوتر ثاام 50دقيقة
التطبيق العملى للبرنامج
االداء والتصااوير ثاام اعااادة المشاااهدة للتعاارف علااى اخطاااء
االداء
 5دقائق
تمرينات تهدئة
الختام

خطوات تطبيق البرنامج:
المعالجة اإلحصائية:
المتوسىىىط الحسىىىاب  - .االنحىىىراف المعيىىىارى – المىىىدى – معامىىىل االتىىىواء  -اختبىىىار مىىىان ويتنىىىي -
اختبىىار ويلكوكسىىن  -معامىىل االرتبىىاط بيرسىىون -نسىىبة التحسىىن -النسىىبة المئويىىة  -الدرجىىة المقىىدرة -
معامل االلتواء – .اختبار كروسكال واليس.
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الفصل الثالث
-3عرض ومناقشة النتائج:
ف ضوء اهداف وفروا البحث وف حدود العينة وادوات جمع البيانات يتناول الباحث عرا النتائج
الت توصل اليها وهي كالتال :
جدول ()7
داللة الفروق االحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
في مستوى القدرات البدنية قيد البحث ن=()15
قياس القدرات البدنية

المجموعة

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة z

مستوى
الداللة

مستوى الداللة

اختبار (االرتكاز على
المتوازيين) ثنى
المرفقين كامال

(الرتب السالبة)

1

2.00

2.00

3.18

0.01

(الرتب
الموجبة)
(الرتب السالبة)

13

7.92

103.0

0

0.00

0.00

(الرتب
الموجبة)

15

8.00

120.0

(الرتب السالبة)

1

1.00

1.00

(الرتب
الموجبة)

14

8.50

119.0

توجد فروق
دالة احصائيا
لصالح القياس
البعدي
توجد فروق
دالة احصائيا
لصالح القياس
البعدي
توجد فروق
دالة احصائيا
لصالح القياس
البعدي

(الرتب السالبة)

2

2.25

4.50

0.01

(الرتب
الموجبة)

13

8.88

115.5

(الرتب السالبة)

1

7.00

7.00

(الرتب
الموجبة)

14

8.07

113.0

توجد فروق
دالة احصائيا
لصالح القياس
البعدي
توجد فروق
دالة احصائيا
لصالح القياس
البعدي

اختبار (انبطاح أفقي)
ثنى الذراعان كامال

اختبار (من وضع
الرقود ،سند الرجلين
على عقل الحائط) ثنى
الجذع إماما لمحاولة
رفع الرأس عن
مستوى الركبتين
اختبار (تعلق على عقل
الحائط) رفع الرجلين
اماما عاليا
اختبار (انبطاح منحنى
عاليا -الذراعان عاليا)
رفع الجذع عاليا ثم
الثبات

3.41

3.35

3.15

3.01

0.01

0.01

0.01

يتبين من جدول ( )7وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بين القياسىات القبليىة
والبعديىىة للمجموعىىة الضىىابطة فىىي مسىىتوى القىىدرات البدنيىىة وذلىىك باسىىتخدام اختبىىار ويلكوكسىىن حيىىث
تراوحت قيمة( )zمابين ()3.01 – 3.41
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جدول ()8
داللة الفروق االحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
في مستوى القدرات البدنية قيد البحث ن=()15
قياس القدرات البدنية

المجموعة

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة z

مستو
ى
الداللة

مستوى الداللة

اختبار (االرتكاز عل
المتوازيين) ثن المرفقين
كامال

(الرتب السالبة)

0

0.0

0.00

3.43

0.01

(الرتب
الموجبة)
(الرتب السالبة)

15

8.0

120.0

0

0.0

0.00

(الرتب
الموجبة)

15

8.0

120.0

(الرتب السالبة)

0

0.0

0.00

(الرتب
الموجبة)

15

8.0

120.0

(الرتب السالبة)

0

0.0

0.00

(الرتب
الموجبة)

14

7.5

105.0

(الرتب السالبة)

0

0.0

0.00

(الرتب
الموجبة)

15

8.0

120.0

توجد فرو
دالة احصائيا ً
لصالل القياس
البعدي
توجد فرو
دالة احصائيا ً
لصالل القياس
البعدي
توجد فرو
دالة احصائيا ً
لصالل القياس
البعدي
توجد فرو
دالة احصائيا ً
لصالل القياس
البعدي
توجد فرو
دالة احصائيا ً
لصالل القياس
البعدي

اختبار (انبطاح أفقي)
ثن الذراعان كامال

اختبار (من وضع
الرقود ،سند الرجلين
عل عقل الحائط) ثن
الجذ إماما
اختبار (تعلق عل عقل
الحائط) رفع الرجلين
اماما عاليا
اختبار (انبطاح منحن
عاليا -الذراعان عاليا)
رفع الجذ عاليا ثم
الثبات

3.41

3.41

3.31

3.41

0.01

0.01

0.01

0.01

يتبين من جدول ( )8وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللىة ( )0.05بىين القياسىات القبليىة
والبعدية للمجموعة التجريبية في مستوى القدرات البدنية وذلك باستخدام اختبار ويلكوكسن حيث تراوحت
قيمة( )zمابين ()3.31 – 3.43
جدول ()9
داللة الفروق اإلحصائية باستخدام اختبار كروسكال واليس ( )Kruskall-Wallisللقياسات المهارية للمجموعة
الضابطة ن=()15
المجموعة

القياسات المهارية

العدد

المتوسط االنحراف المدى
الحسابي المعياري

متوسط
الرتب

قيمة مربع
كا2

الضابطة

دحرجة امامية
دحرجة خلفية
وقوف الرأس
وقوف اليدين
ميهان

15
15
15
15
15

2.8
2.1
1.4
2.3
3.2

58.43
46.77
28.73
30.53
41.23

25.77

1.11
0.57
0.50
0.66
0.80

6.37
5.72
5.29
5.23
5.65
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وقوف كتفين

6.89

15

3.9

1.34

67.30

يتبين من خالل جدول ( )9وجود فرو ذات داللىة إحصىائية عنىد مسىتوى الداللىة ( )0.05بىين القياسىات
المهارية لمهارات البحث للمجموعىة الضىابطة  ،حيىث أن مسىتوى الداللىة ( )0.01وهىي أقىل مىن مسىتوى
الداللة ( )0.05وهي قيمة دالة إحصائيا ً  ،ومن خالل متوسطات الرتىب تبىين أن الفىرو لصىالل القياسىات
المهارية (وقوف علي الكتفين  ،الدحرجة االمامية المتكورة) حيث بلغ متوسطات الرتب ()58.43 ، 67.30
عل التوالي  ،مقارنة بالقياسات المهارية االخرى (الدحرجة الخلفية المتكورة  ،وقوف عل الرأس  ،وقوف
عل اليدين  ،ميهان أمامي) حيث بلغ متوسطات الرتب ( )18.63 ، 19.38 ، 22.50 ، 19.0عل التوالي.
جدول ()10
داللة الفروق اإلحصائية باستخدام اختبار كروسكال واليس ( )Kruskall-Wallisللقياسات المهارية للمجموعة
التجريبية ن = ()15
المجموعة

القياسات المهارية

التجريبية

دحرجة أمامية متكورة
دحرجة خلفية متكورة
وقوف على الرأس
وقوف على اليدين
ميزان أمامي
وقوف على كتفين

العدد المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
15
15
15
15
15
15

9.11
9.07
8.79
8.97
8.83
9.03

0.29
0.32
0.39
0.35
0.40
0.34

المدى

متوسط
الرتب

1.0
1.1
1.0
0.9
1.0
0.9

52.87
51.83
34.37
46.53
37.50
49.90

قيمة
مربع
كا2

6.77

مستوى
الداللة

0.24

يتبين من خالل جدول ( )10عدم وجود فرو ذات داللىة إحصىائية عنىد مسىتوى الداللىة ( )0.05فىي
للقياسات المهارية للمجموعة التجريبية ،حيث أن مستوى الداللة ( )0.24وهي أكبر من مسىتوى الداللىة
( )0.05وهي قيمة غير دالة إحصائياً.
جدول ()11
داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية للقياس البعدي في مستوى القدرات البدنية قيد
البحث (ن = )30
قياس
القدرات
البدنية

المجموعة العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة
مان
وتني (
(u

قيمة
Z

مستوى
الداللة

مستوى
الداللة

ضغط
متوازي

الضابطة

15

15.17

227.50

107.5

0.21

0.83

غير دالة
احصائيا

التجريبية

15

15.83

237.50

الضابطة

15

15.03

225.50

ضغط
ارضي

105.5

52

0.29

0.77

غير دالة
احصائيا
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التجريبية

15

15.97

239.50

الضابطة

15

15.43

231.50

التجريبية

15

15.57

233.50

الضابطة

15

16.43

246.50

التجريبية

15

14.57

218.50

الضابطة

15

15.33

230.00

التجريبية

15

15.67

235.00

بطن
ارضي

عقل حائط

ظهر

111.5

98.5

110.0

0.97

0.56

0.92

0.97

0.56

0.92

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

يتبين من جدول ( )11عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05في قياسات البعدية
للقدرات البدنية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.
جدول ()12
داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية للقياس البعدي في مستوى األداء المهاري
للمهارت قيد البحث (ن = )30
القياسات
المهارات
دحرجة امامية
متكورة

دحرجة خلفية
متكورة

وقوف على
الرأس

المجموعة العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة
Z

مستوى
الداللة

القرار
اإلحصائي

الضابطة

15

8.00

120.00

4.69

0.01

التجريبية

15

345.00 23.00

الضابطة

15

8.00

120.00

التجريبية

15

345.00 23.00

الضابطة

15

120.00

توجد فروق
دالة
احصائيا
لصالح
القياس
البعدي
توجد فروق
دالة
احصائيا
لصالح
القياس
البعدي
توجد فروق
دالة

8.00

53

4.69

4.69

0.01

0.01
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وقوف على
اليدين

ميزان أمامي

وقوف على
كتفين

التجريبية

15

345.00 23.00

الضابطة

15

8.00

120.00

التجريبية

15

345.00 23.00

الضابطة

15

8.00

120.00

التجريبية

15

345.00 23.00

الضابطة

15

9.30

139.50

التجريبية

15

325.50 21.70

4.67

4.68

3.88

0.01

0.01

0.01

احصائيا
لصالح
القياس
البعدي
توجد فروق
دالة
احصائيا
لصالح
القياس
البعدي
توجد فروق
دالة
احصائيا
لصالح
القياس
البعدي
توجد فروق
دالة
احصائيا
لصالح
القياس
البعدي

يتبين من جدول ( )12وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مسىتوى الداللىة ( )0.05فىي قياسىات البعديىة
لألداء المهاري للمهارت قيد البحث بين المجموعة التجريبيىة والمجموعىة الضىابطة وذلىك بأسىتخدام اختبىار
مان ويتني وتراوحت قيمة ( )zما بين ()3.88 – 4.69
1-3مناقشة النتائج :يتبين مىن خىالل جىدول ( )7وجىود فىرو دالىة احصىائيا ً بىين القيىاس القبلىي والبعىدي
للمجموعة الضابطة فىي القىدرات البدنيىة قيىد البحىث ويرجىع ذلىك إلى أن البرنىامج التقليىدي يقىوم بأعطىاء
المعلومات والمعارف بأستخدام أسلوب التدريس المباشر القائم عل جهىد المحاضىر وهىذا مىا تةكىده دراسىة
صىىفاء أحمىىد لطفىىي(2018م) ،آيىىة خليىىل إبىىراهيم(2016م) البرلسىىي ،أحمىىد (2020م))2013( Willis.
 )2016( Hobokenحسىن ،شىوهندا حمىدي محمىد (2020م) (Fotios Al ,2013)،حيىث اتفقىت جميىع
الدراسات السابقة ال تحسن في مستوى الطالب نتيجة البرنامج التقليدي بينما لم تشير ال نسب التحسىن فىي
البرنامج التقليدي لذا كان هناا فرو بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ،كما اشارت النتىائج ان
هناا تفاوت في مستوى التحسن بين مهارات البحث بالنسبة للمجموعة الضابطة وهذا ما يشير له جدول ()9
وهذا يرجع إل اختالف مستوى الصعوبة بين المهارات وما تحتاجة من بعض التقويات وكذلك التدريب مثل
مهارة الوقوف عل اليدين بينما تتميىهبعض المهىارات األخىرى بىبعض السىهولة مثىل مهىارة الوقىوف على
الكتفين ،واشارت النتائج إل تفو المجموعة التجريبية عل المجموعة الضابطة في مستوى القدرات البدنية
وكذلك مستوى مهارات الجمباز قيد البحث وهذا ما أشىارت لىه جىداول ( )12( ، )11ويعىهو الباحىث تفىو
طالب المجموعة التجريبية عل طالب المجموعة الضابطة في مستوى أداء مهارات الجمباز قيد البحث إلى
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استخدام استراتيجية التعلم المعكوس والتي تم تدعيمها بالتحليل الحركي الكيفي لمهارات الدراسىة ممىا سىاعد
الطالب عل الفهم الكامل للمهارات وقضاء المهيد من الوقت في التعلم المسبق والتحضير الجيد وهذا يعطىي
مهيدا من الثراء الفكري والنقاش واستخدام مهارات التفكير العليا بفاعلية أكبىر مىن األسىلوب التقليىدي ،كمىا
يعهو الباحث ذلك التحسن إل فاعلية التدريس بإستراتيجية التعلم المعكوس والتي تم تدعيمها بنماذج التحليىل
الحركي الكيفي مما أدى إل الفهم الكامل لجميع النىواحي الفنيىة لىألداء كمىا تىم تهويىد الطىالب بالفيىديوهات
الخاصة بكل مهارة من خالل برنامج البالكبورد مع ربطها بالجانب النظىري والمتمثىل فىي الخطىوات الفنيىة
والتعليمية وطر السند واألخطاء الشائعة وذلك بعرضها للطالب قبل المحاضرة مع ربط الجوانىب النظريىة
بالجانب التطبيقي اثناء المحاضرة وكذلك استخدام استراتيجية المالحظة فىي التحليىل الحركىي الكيفىي لتقىديم
التغذية الراجعة خالل تطبيق البرنامج وذلك من خالل المشاركة الجماعية والفردية من الطالب مىع مشىاركة
الطالب في تقديم المهىارات وبىذلك اصىبحت العمليىة التعليميىة محفىهة لىألداء ،حيىث يشىير بيرجمىان ،سىام
(2012م) إل أن الىتعلم المعكىوس يتىيل للطىالب فرصىا ً ممتىازة لممارسةأنشىطة تعليميىة ذات كفىاءة عاليىة
بأيتخدام التكنولوجيا حيث يتحول الطالب في العلم المعكوس إل باحىث مسىتخدما للتقنيىة بفىاعلي مىن خىالل
التعلم خارج الفصول الدراسية معهزا ً التفكير الناقد والتعلم الذاتي وبناء الخبرةومهارات التواصل والتعاونبين
الطالب ،كما ئةكد ناجيل وديفيد ( )2013وستوني ( )2012إل أهميةالتعلم المعكوس حيث أشاروا انه أحىد
الحلول التقنيةالحديثة لعالج ضعف الىتعلم التقليىدي كمىا أنىه إسىتراتيجية ذات كفىاءة عاليةويسىاعد فىي تنكيىة
مسىىتوى مهىىارات التفكيىىر عنىىد الطىىالب كمىىا يتىىيحللطالب المهيىىد منفىىرص للمشىىاركة الفاعلىىة أثنىىاء وقىىت
المحاضرة ،ويةكد بوت ( )2014أن دور المحاضر في استراتيجية التعلم المعكوس يختلىف عىن المحاضىرة
التقليدية فيصبل موجه ومساعد ومحفه ويشرف على سىير األنشىطة ومقىدما ً الىدعم للمتعلمىين الىذين بحاجىة
لمهيد من التقوية ،فيتمكن المحاضر قضاء مهيىد مىن الوقىت فىي التفاعىل مىع طالبىه داخىل المحاضىرة بىدالً
من ٌلقاء المحاضرات ويتيحله الوقت الكافي للتعمق أكثر باألنشطة التعلمية الفعالة مع المتعلمين.

الفصل الرابع
-4االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات:
 -1البرنامج التعليم المقترح والمصمم ف ضوء استراتيجية التعلم المعكوس وكذلك معايير ومهام التحليىل
الحرك الكيف أثر ايجابيا عل المستوى المهارى الداء الطالب في الجمباز عل جهاز الحركات األرضىية
مما يدل عل فاعليته وتأثيره أكبر من أسلوب المحاضرة التقليدي.
 -2تقديم المهارات بأسلوب التحليل الحركي الكيفي يوضىل بعىض النقىاط الفنيىة الهامىة للمهىارة (باسىتخدام
طريقة جانجستيد وبيرفردج) كما انه ينمي مهارة المالحظة الجيدة والتفكير واكتشاف األخطاء.
 -3وجىىود تحسىىن فىىي القياسىىات البعديىىة للمجموعىىة التجريبيىىة للقىىدرات البدنيىىة وكىىذلك المسىىتوى المهىىاري
للمهارات قيد البحث ويرجع ذلك إل استخدام اسيراتيجية التعلم المعكوس المدعوم بالتحليل الحركي الكيفي.
 -4وجىىود تحسىىن فىىي القياسىىات البعديىة للمجموعىىة الضىىابطة للقىىدرات البدنيىىة وكىىذلك المسىىتوى المهىىاري
للمهارات قيد البحث ويرجع ذلك إل تأثير طريقة التدريس التقليدية (الشرح وأداء النموذج)
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-5زيادة فاعلية إستراتيجية التعلم المعكوس في التدريس عن أسلوب المحاضرة التقليدية في التأثير إيجابيىا ً
عل مستوى أداء بعضمهارات الجمباز قيد البحث
-6البرنامج المتبع في المنهج الدراسي (الشرح وأداء نموذج ) غير كافي للوصىول إلى مسىتوى جيىد مىن
مستوى األداء المهاري  ،ويتضل ذلك من خالل قياسات المجموعة الضابطة مقارنىة بقياسىات المجموعىة
التجريبية.
 2-4التوصيات:
.1استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تدريس مهارات الجمباز.
 .2عقد دورات تدريبية العضاء هيئة التدريس لتوضيل أهمية ومفهوم استيراتيجية التعلم المعكوس وكيفيىة
استغالل إمكانات الجامعة من مواقع تعليميةفي دعم طريقة التدريس.
.3أهمية تدريب الطالب عل اسليب التحليل الحركي الكيفي وكيفية تطبيقة في المجىال الرياضىي مىنخالل
نظريات المالحظة ونماذج التحليل الشاملة.
.4اجراء دراسات علمية عل مهارات أخرى للتعرف عل مستوى التحسن والفرو بين التعلم المعكىوس
والطر التقليدية.
.5ضرورة األخذ باألساليب التدريسية الحديثة التي تعطي دورا ً فعاال في التعلم الحركىي لجميىع المهىارات
في األلعاب الرياضية المختلفة والذي ينعكسعل العملية التعليمية.
.6توفير تكنولوجيا الحديثة واألجههة المساعدة المختلفة لتطبيق أساليب التعلم الحركي للمهىارات الحركيىة
المختلفة والتي منها التعلم المعكوس.

المصادر
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اوسكندرية.187،
*أحمد ،محمد محمد عبد العهيه (2015م) قياس الحصائل المعرفية لمهارات التحليل الحركي الكيفي لدى
المدرب الرياضي بالمملكة العربية السعودية ،مجلة أسىيوط لعلىوم وفنىون التربيىة الرياضىية ,41 ،ج،2
جامعة أسيوط  -كلية التربية الرياضية.
* أحمد ،محمد محمد عبدالعهيه ،عبدالرحمن ،أحمد علي محمد (2018م) تىأثير اويقىا الحركىي لىبعض
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*الهند  ،وليد خضر ؛ عبيدات ،هاني حتمل (2010م )المناهج التعليمية تصميمها تنفيذها تقويمها تطويرها
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للتربية البدنية والرياضية ،المملكة العربية السعودية ،الرياا .ص69-15
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