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 مقدمة البحث:     
ال، مما كاف لو لقد تطورت نظـ المعمومات واالتصاالت في األونة االونة االخيرة تطورا ىائ      

األثر في تفعيل كثير مف النظريات العممية واالتجاىات الحديثة واالستخداـ األمثل لكثير مف 
التكنولوجات الحديثة لتحسيف عممية التعميـ والتعمـ ، مما يساعد في إعداد أجياؿ قادرة عمٍ 

 (10)  مواجيو تطوارت العصر وتحديات المستقبل
 وأف لممعرفة الوحيد المصدر ىو يكوف  بأف مستأثر الُمعمـ يظل أف المقبوؿ مف يعد لـ لذا    

 مما المعمومات تكنولوجيا واقع مف نعايشو ما ظل فٍ المعمومات ونقل التمقيف عمٍ دوره يقتصر
 التعمـ إستراتيجية مصطمح ظير ولقد,   الصف غرؼ داخل المعمـ عمٍ جديدة أدوارا   يفرض
 اإلتجاىات كأحد التربوييف بيف االنتشار فٍ وبدأ العشريف رف الق مف األخير العقد فٍ المقموب
 ( 52 : 5. )نواتجو وجودة والتعمـ التدريس فٍ المعاصرة والنفسية التربوية

 

التعمـ المقموب في إطار الصفوؼ المقموبة )المعكوسة( نموذج تربوي يرمي إلٍ وُيعد     
تسمح لممعمـ بإعداد الدرس عف طريق مقاطع استخداـ التقنيات الحديثة وشبكة اإلنترنت بطريقة 

فيديو أو ممفات صوتية أو غيرىا مف الوسائط، ليطمع عمييا الطمبة في منازليـ أو في أي مكاف 
آخر باستعماؿ حواسيبيـ أو ىواتفيـ الذكية أو أجيزتيـ الموحية قبل حضور الدرس في حيف 

عتبر الفيديو عنصرا أساسيا في ىذا ُيخصص وقت الدرس لممناقشات والمشاريع والتدريبات. وي
دقائق و يشاركو  01إلٍ  2النمط مف التعميـ حيث يقـو المعمـ بإعداد مقطع فيديو مدتو ما بيف 
 ( 5: 31) مع الطمبة عمٍ أحد مواقع الػويب أو شبكات التواصل االجتماعي.

 

مسؤولية التعمـ بحيث  ويقوـ التعمـ المقموب عمٍ مدخل التعمـ المتمركز حوؿ الطالب وتحمل     
يصبحوف باحثيف نشطيف لممعرفة ويطبقوف ويكتسبوف ويمارسوف حس التعمـ، وىنا يتحوؿ دور 

 المعمـ الي ميسر لممناقشات ويحكـ عمٍ اداء الطالب ويعمل عمي تحسف فاعمية التعمـ.
                                                                                            (50 :041) 

 فى التعلم نواتج على المقلوب التعلم إستراتيجية بإستخدام تعليمى برنامج تأثير

- الرياضية التربية بكلية األولى الفرقة اتطالب لدى األكاديمية الذات وفاعلية المالكمة

 بنها جامعة

 مبروک ابراهيم مبروک وائل/ د.م.ا 

 
 المنازالت رياضات وتطبيقات نظريات قسم

  الرياضية التربية بکلية
 بنها جامعة
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لذا يتضمف التعمـ المقموب مشاىدة المتعمميف ألشرطة فيديو تعميمية عبر الويب، بشكل     
مستقل، في حيف يستخدـ وقت المحاضرة الطالع المتعمميف بمياـ محددة مما يتيح أكبر وقت 

لممتعمميف ومعالجة  لممعمميف لمتدخل بالعممية التعميمية  .والتعرؼ عمٍ المستويات الحقيقية
 (3: 55الصعوبات التي تواجييـ . )

 

 المقموب الصف ـ( "أف5101)Bishop & Verleger  بيشوب و فيرليجير "  ويشير "   
 التعمـ ىو األنشطة ىذه أوؿ التعممية ، التعميمية األنشطة مف رئيسيف نوعيف يحتوي  عمٍ

 خارج الموجو الفردي التعمـ ىو وثانييما المحاضرة ، وقت أثناء الطالب الجماعي بيف التفاعمي
 ( 02:   51) لممحاضرات". المسجمة الفيديو مقاطع طريق مشاىدة عف المحاضرة وقت

 
 
 
 
    
 
 
 

 المقلوب والصف العادي الصف في الدرس تطبيق بين الفرق  يوضح( 3) رقم شكل
     

ريقة محدده لتطبيق التعمـ المقموب ولكف الفكرة الرئيسية ىي قمب الطريقة كما انو ال يوجد ط
المعيودة التقميدية، حيث يقدـ المعمـ طرح الدروس بطريقة تفاعمية قبل حضور الطالب إلٍ قاعة 
 الدراسة ويصبح زمف الحضور مخصصا  لألنشطة الجماعية وحل الواجبات حوؿ ما تـ دراستو. 

                                                                                  (06 :51) 
بضرورة استخدـ التعمـ المقموب في التعميـ، حيث   Graham,2013جرهام كما أوصت دارسة 

أف استخدامو وفر لمطالب بيئة تعميمية ذاتية تدعـ ريادة التعميـ الطالبي، كما أوصت بضرورة 
ب ليشتمل عمٍ أشرطة فيديو تعميمية تفاعمية، وزيادة األنشطة التعميمية تزيد تطوير التعمـ المقمو 

       (51: 51مف دافعية التعمـ ممايذيد مف الفاعمية الذاتية لمطالب . )

 ةػفعيدا عمٍر ثؤتػػػف مػػػد تع اػػػنيوك ٍػػػلإ ةػػػيميدألكاا ةػػػتيذالا ةػػػلفعاليػػػدات امعتق ةػػػىميأ عػػػجرتو
دار مقد يدتح فيـ تسيتٍ لـ، المتعم تيةذالدات المساعا ٕ   اػكم، ةػيميدألكاـ ااػلممي هزاػنجػب والاطلا
ذ تنفي عمٍ تودربق قتناعوػدى امػف قويت اػفعمييـ، اػلميا هػذىـ تماؿ إجف أمد جيف م لوذيب ما
 لشخصيةا تإلمكانار افوتدى مػف عػر تعب اػكمـ، اػلميا هػذىػق تحقي لٍإ صمووت لتيراءات اإلجا
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 ٍػػػلإ افةػػػباإلض، ةػػػيميدألكاا وػػػفداىػق أتحقي يػفػد لجيػف امػد يزلمػذؿ اب لو تتيح لتيب، واالطلم
 يميةدألكاؼ اقوابالم ةطتبرلمت المشكالا ةػػػجيوام يػػػفػػػب الطلم يػػػلفعمداء األػػػف اعػػػر تعب اػػػنيأ
 ( 460:  01.   )  عميياب لتغموا
ف تحسي فيـ تسي يميةدألكاا ةػػتيذالا ةػلفعاليأف ا ٍػل( إ م2132)   Artinoو ـتينأرر شيػيػث حي
ب الطػلم يميداػألكداء األػل ايجع اػمم، لمختمفةا سيةدرالررات ابالمق ةطتبرلمـ المياا فيداء ألا

 يةيمدألكاا تيةذالا لفعاليةـ ذوي انيراقػػف أداء أمؿ ضػفأ ةػتفعرلما ةػيميدألكاا ةػتيذالا ةػلفعاليذوي ا
 ( 04. )  لمنخفضةا

 تناولػػػت التػػػي المرجعيػػػة الدراسػػػات مػػػف العديػػػد نتػػػائ  عمػػػٍ الباحػػػث إطػػػالع خػػػالؿ ومػػػف         
ـــن  كػػػال دراسػػػة مثػػػل ، المقمػػػوب الصػػػف إسػػػتراتيجية  ،  Marlowe "(25) (2012)، "م

Pearson"  "(27) (2013)" , ( "8م() 2132و"رامي ذكي إسكندر)  " , "حنـان أسـعد الـز ن
 شــوق  احمــد (13م() 2136"مجــدي محمــود ف,ــيم ة أميــرة محمــود طــة " ),  (7م( ) 2133)

 فػػػػي المقمػػػػوب الػػػػتعمـ إسػػػػتراتيجية أسػػػػتخداـ أىميػػػػة عمػػػػٍ أشػػػػارو حيػػػػث ( 2(  ) م2121) دمحم دمحم
 الػتعمـ إستراتيجية تمتاز حيث,  أبحاثيـ قيد التعمـ نوات  في إيجابي تأثير ليا لما التعميمية العممية
 .المتعمميف بيف الفردية الفروؽ  مراعاة في اآلخرى  اإلستراتيجيات مف غيره فع المقموب

ومف عيوب التعمـ التقميدي )وجيا  لوجو( انو في كثير مف االحياف ال ينمي التفكير االبتكاري 
وميارات صنع القرار لدي الطالب كما انو يفتقد إلي الدافعية، وترتكز حوؿ المعمـ وتقدـ فييا 

 (03: 26رة مجردة بعيدة عف واقع الطالب كما انيا التساعد عمٍ التعمـ العميق.)المعارؼ بصو 
 

ويعد نموذج التعمـ المقموب أحد الحموؿ الحديثة لعالج ضعف التعمـ التقميدى ، وتنمية ميارت 
مستويات التفكير عند الطالب، فالتعمـ المقموب يمكف المعمـ مف التفاعل والتحاور والمناقشة مع 

فٍ الفصل الدراسٍ بدال مف القاء المحاضرات ويقوـ الطالب بمشاىدة عروض الفديو  الطالب
القصيرة لممحاضرات فٍ المنزؿ ويبقٍ الوقت االكبر لمناقشة الوقت المحتوى فٍ الفصل الدراسٍ 

 ( 15 16:تحت اشراؼ المعمـ ) 
ىو المتمقي واف  وقد تكمف المشكمة ىنا الي سمبية موقف الطالب في التعمـ وأف دورىـ ىنا 

المعمـ وشخصيتو ىي المسيطرة عمي موقف التعميـ وبالتالي قد ال تتـ مراعاة الفروؽ الفردية بيف 
الطالب وعدـ استثارة دوافع التعمـ لدييـ وتحفيزىـ وعدـ جذب اىتماميـ لمتعميـ والتفكير في 

كوسيمة مف مـ المقموب نموذج التعمما دفع الباحث الستخداـ  ميارات المالكمة بالشكل المطموب
 وسائل تعمـ ميارات المالكمة
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وفٍ حدود إطالع الباحث عمٍ الدراسات التي تناولت ىذا الموضػوع وخاصػة فػي رياضػة المالكمػة لـػ 
 " تـثيير برنـامت تعليمـ  بخسـت دام إسـتراتيجية الـتعلم المقلـوب  لـ يجد الباحث أي دراسػة تناولػت " 

ــة ونــواتت ا ــة الــذات ايماديمي ــ  بكليــة التر يــة فا لي ــات الفرقــة ايول ــة لــد  طالب ــتعلم فــي الم مم ل
ومػػف ىػػذا المنطمػػق فقػػد اتجػػو فكػػر الباحػػث فػػي عمػػل محاولػػو جػػادة لمعرفػػة جامعــة بن,ــا " -الر اضــية 

الدور الػذى الػتعمـ المقمػوب عبػر منصػة الػتعمـ االلكترونٍػ كأسػاليب حديثػة فػي تعمػيـ المالكمػة ومعرفػة 
فعيػة والتحصػيل المعرفػي ومسػتوى أداء بعػض الميػارات األساسػية فػي رياضػػة تأثيرىػا عمٍػ مسػتوى الدا

 .المالكمة لدى عينة البحث وىذا ما سعٍ إليو الباحث مف خالؿ إجراء ىذه الدراسة 
 :أهداف البحث

التعرؼ عمٍ تأثير البرنام  التعميمي المقترح باستخداـ التعمـ المقموب فٍ فاعمية الذات  -1
 .جامعة بنيا -دى طالبات الفرقة األولٍ  بكمية التربية الرياضية لاألكاديمية لدى 

التعرؼ عمٍ تأثير البرنام  التعميمي المقترح باستخداـ التعمـ المقموب فٍ مستوى التحصيل  -2
 .جامعة بنيا -لدى طالبات الفرقة األولٍ  بكمية التربية الرياضية المعرفٍ لدى 

عميمي المقترح باستخداـ التعمـ المقموب فٍ مستوى أداء بعض التعرؼ عمٍ تأثير البرنام  الت -3
لدى طالبات الفرقة األولٍ  بكمية التربية الميارات األساسية في رياضة المالكمة لدى 

 جامعة بنيا -الرياضية 
 :فروض البحث

توجد فروؽ دالة إحصائيا  بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة ولصالح القياس  -1
والتحصيل المعرفي ومستوى أداء بعض الميارات  البعدي في فاعمية الذات األكاديمية

 جامعة بنيا. -األساسية في المالكمة لدى طالبات الفرقة األولٍ  بكمية التربية الرياضية 
توجد فروؽ دالة إحصائيا  بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ولصالح القياس  -2

ي فاعمية الذات األكاديمية والتحصيل المعرفي ومستوى أداء بعض الميارات البعدي ف
 جامعة بنيا. -األساسية في المالكمة لدى طالبات الفرقة األولٍ  بكمية التربية الرياضية 

توجد فروؽ دالة إحصائية في القياسات البعدية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة ولصالح  -3
في فاعمية الذات األكاديمية والتحصيل المعرفي ومستوى أداء بعض  التجريبيةالمجموعة 

جامعة  -الميارات األساسية في المالكمة لدى طالبات الفرقة األولٍ  بكمية التربية الرياضية 
 بنيا.
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 مصطلحات البحث
ير متزامف عف طريق مشاىدة مقاطع : ىو استراتيجية تعميمية توظف التعمـ الغالتعلم المقلوب

فديو مسجمة لممحاضرات والدروس والتي تحفز الطالب عمٍ مشاىدتيا كواجبات منزلية قبل 
الحضور في الصف الذي يخصص زمنو لممشاركة بفاعمية في أساليب حل المشكالت بشكل 

 (106: 18)      جماعي.                                                                  
 فا لية الذات ايماديمية :

وى ستػم وػلػق يحقذي لوؾ السمأداء ا عمٍء بنا، لعمميةوا ةػػفيرلمعػػب االطلػػدرة الق تيػػذالدراؾ اإلا
 وػقعاتوتدى م، ويميدكاأو أ سيدرمأو  عمميؼ قومأي  في، ةػبوغرم ائ ػنتو عػتفرمؿ صيػتح
د لجيدار امق، ولعمميةوا يةظرلنوـ العمرؼ والمعاؿ اصيتحؿ سبي يػفف سػلحداء األا ةػكيفيػف ع
ف أف يمكذي لح النجادى ابمؤ لتنب، والعمميةؼ اقوالما مع تعاممود عن بةومطلمرة المثابط والنشاوا

 (4:  9 ." )يحققو
 الدراسات السابقة: 

ام " أير إست دإلٍ التعرؼ عمٍ (  2م " )  2123أحمد شوقي دمحم دمحم " ىدفت دراسة   -1
إستراتيجية الصف المقلوب المد مة بالمدونات اإللمترونية  لي أمتساب م,ارة تنفيذ درس 

واستخدـ المني  التجريبي وتكونت عينة الدراسة مف )  التر ية الر اضية للط ب المعلمين "
طالب( مف طالب الفرقة الثالثة بكميػػة التربيػػة الرياضيػػػة لمبنيف جامعة بنيا وأسفرت  31
لنتائ  إلٍ اف إستراتيجية الصف المقموب المدعمة بالمدونات اإللكترونية ساىمت بطريقة ا

ايجابية فٍ أكتساب ميارة تنفيذ درس التربية الرياضية لمطالب المعمميف , وكذلؾ تحسف 
 مستوى التحصيل المعرفٍ الفراد المجموعة التجريبية.

 و  قت,ا يةميايماد اتيةذال الفعالية( 32( )2121) انيزهشال اهللا رزقمد حم ىدفت دراسة -2
،  مةزكملا مكة ينةدمب يةواليان حلةزملا  بط ىدل اسيدرال والتحصيل العقلية بالعادات

طالب وطالبة ( 354، وتكونت عينة البحث مف ) فيػػصولا ني ػػلمػػث الباحدـ اتخػػسا
 يميةدألكاا تيةذالإ   لفعاليةف ابي حصائياإ لةدا جبةوم يةطتباار عالقةود جو لنتائ رت ايوأظ
ف مؿ كـ سياإ يضاأ لنتائ رت اي، ، وأظيػسدرالؿ اصيػلتحوا ةػلعقميدات ااػلعػف امؿ كف بيو
 .سيدرالؿ ابالتحصيؤ لتنبا في ةػلعقميدات ااػلعوا يميةدألكاا تيةذالا لفعاليةا

ل " اير برنامت قائم  إلٍ التعرؼ عمٍ (  2م " )  2123أحمد  يد  دلي " ىدفت دراسة   -3
الدمت بين التعلم المدمت والمقلوب  ل  التحصيل المعرفي وفا لية الذات وتعلم سباحة 
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 53واستخدـ المني  التجريبي وتكونت عينة الدراسة مف )  الزحف  ل البطن للمبتدئين "
طالب المستوى الخامس بكمية التربية قسـ التربية البدنية جامعة جازاف بالمممكة طالب( 

وأسفرت النتائ  إلٍ طالب  12والبالغ عددىـ  0ة ممف يدرسوا مقرر سباحة العربية السعودي
البرنام  المقترح بإستخداـ مدخل التعمـ المدم  والمقموب لو تأثير إيجابي عمٍ مستوى االداء 
المياري لممجموعة التجريبية وتحسيف مستوى التحصيل المعرفي وفاعمية الذات لممجموعة 

 التجريبية قيد البحث
( الي التعرف  لي أير است دام اسلوب 33( )2136غادة  مر دمحم محمود ) ىدفت دراسة -4

التعلم المقلوب  ل  تحسين الم,ارات التدر سية للطالبة المعلمة في مادة المبارزة لطالبات 
، وتـ استخداـ المني  التجريبي، اشتممت عينة كلية التر ية الر اضية بنات جامعة االسكندر ة

( طالبة، وتـ استخداـ بطاقة مالحظة لمتقييـ النيائي لمطالبة المعممة، وكاف 41) البحث عمٍ
مف اىـ النتائ  اف استخداـ اسموب الصف المقموب أثر ايجابيا  عمٍ مستوي الميارات 

 التدريسية لمطالبة المعممة في مادة المبارزة وانو تفوؽ عمٍ االسموب التقميدي.
 ة:االستفادة من الدراسات السابق

ختيػػار  اسػػتفاد الباحػػث مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي تحديػػد إجػػراءات بحثػػة مػػف حيػػث إختيػػار العينػػة وا 
المػػني  واالسػػموب االحصػػائي، وفػػي كيفيػػة وضػػع وتصػػميـ البرنػػام  التعميمػػي وتػػـ االسػػتفادة مػػف 

 الدراسات المرتبطة في تفسير النتائ  المماثمة.

  إجراءات البحث:
لباحث المني  التجريبي نظرا  لمالئمتو لطبيعة ىذا البحث مستعينا  استخدـ ا :المن,ت المست دم

بأحد التصميمات التجريبية وىو التصميـ التجريبي لمجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى 
 ضابطة.

 ة البحث : نمجتمع و ي
ا المقيػديف يتمثل مجتمػع البحػث طالبػات الفرقػة االولػٍ بكميػػػة التربيػػػة الرياضيػػػػة لمبنػيف جامعػة بنيػ

( طالبػػػػػو , وتػػػػػـ إختيػػػػػار العينػػػػػة الفعميػػػػػة 161ـ  والبػػػػػالغ عػػػػػددىـ )5151/5150لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعٍ 
بالطريقػػة العمديػػة إلجػػراء التجربػػة األساسػػية بالطريقػػة العمديػػة مػػف طالبػػات الفرقػػة االولػػٍ  حيػػػث 

إلٍ مف إجمالي مجتمع البحث ، ثـ تـ تقسيميـ  05.017( طالب  بنسبة 51تكونت العينة مف )
 ( أربعوف طالبو لكل مجموعة , وىـ كاألتي :11مجموعتيف وذلؾ بواقع )

 ( طالبو يطبق عمييـ إستراتيجية الصف المقموب 11: عددىا ) المجمو ة التجر بية 
 ( طالبو يطبق عمييـ طريقة " الشرح وأداء النموذج". 11: عددىا ) المجمو ة الضابطة 
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  :طالبات الفرقة االولٍ بكميػػػة التربيػػػة الرياضيػػػػة من ( 51ا )عددى ينة الدراسة ايستط  ية
لمبنػػػيف مػػػف مجتمػػػع البحػػػث وخػػػارج عينػػػة البحػػػث وذلػػػؾ إلسػػػتخداميـ فػػػي المعػػػامالت العمميػػػة 

  لإلختبارات المستخدمة فٍ البحث .

 (3جدول )                                                 
 يستط  يةتوصيف  ينة البحث ايساسية وا

 النسبة المئوية اإلجمالي العدد التوصيف العدد اإلجمالي

 ( طالبو161)

 طالبو (21)  المجمو ة الضابطة
 03.067 طالبو (61)

 طالبو (21)  المجمو ة التجر بية
 1.127 طالبو (21)  طالبو (21)  ايستط  يــة

 46.437 طالبو (172)  باقي مجتمع البحث
 0117 طالبو (272)  ــــــــــــالـىاإلجمــــــ

 
 

وقد قاـ الباحث بالتأكد مف إعتدالية توزيع عينة البحث في متغيرات النمو الميارات التكنولوجية 
القدرة العقمية  –الطوؿ  –الوزف  –والتي قد يكوف ليا تأثير عمٍ المتغير التجريبي )العمر الزمني

 .(0لمطالبات ( ويوضح ذلؾ جدوؿ رقـ )
 

 (2دول )ج

  العقلية والقدرات النمو متغيرات في البحث عينة إعــــتدالــــــية

 طالبة( 011= ) ن                                                                              

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 
 المتوسط
 

 ااالنحراف الوسيط
 المعيار  

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفلطح

 معدالت النمو
 0.051- 1.029- 1.595 18.00 18.10 سنة السن

 1.617- 1.693 4.115 052.00 053.23 سنيتمتر الطول

 1.337- 0.111 8.314 67.50 67.26 كيلوجرام الوزن 

 2.258 1.879- 3.143 71.00 88.17 درجة الذكاء القدرة العقلية

                        

( أف معامالت االلتواء لعينة البحث في العمر والطوؿ والوزف والقدرة 5) يتضح مف الجدوؿ رقـ  
 ( مما يدؿ عمٍ تجانس أفراد العينة في تمؾ المتغيرات.1)±العقمية لمطالبات انحصرت بيف 
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وقػػػاـ الباحػػػث بػػػإجراء التكػػػافؤ بػػػيف المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي الميػػػارات االساسػػػية فػػػٍ 
لمعرفػي وفاعميػة الػذات االكػاديمٍ قيػد البحػث والتػي قػد تػؤثر عمػٍ البحػث، المالكمة  والتحصػيل ا

 (1ويوضح ذلؾ جدوؿ رقـ )القبلي للمجمو تين التجر بية والضابطة ويعتبر ىذا بمثابة القياس 
 (1جدوؿ )

 تكافؤ عينة البحث في الميارات االساسية فٍ المالكمة  والتحصيل
 51ف=                 المعرفي                             

وحدة  المتغيرات 
 القياس 

 المجمو ة الضابطة 
 21ن=

 المجمو ة التجر بية
الفرق بين  21ن=

 المتوسطين
قيمة 
 )ت(

 ع±  س ع±  س
 1.525 1.050 1.463 1.88 1.385 1.83 درجة وقفة االستعداد

 1.906 1.100 1.450 1.95 1.533 1.85 درجة تحركات القدمين

 1.760 1.100 1.533 4.15 1.639 4.05 درجة يمة اليسر  في الرأسالمستق

 1.096 1.200 1.905 3.73 1.716 3.53 درجة المستقيمة اليسر  في الجذع

 1.467 1.075 1.707 4.25 1.730 4.33 درجة المستقيمة اليمن  في الرأس

 1.533 1.125 1.130 4.18 1.959 4.05 درجة المستقيمة اليمن  في الجذع

 1.604 1.325 1.864 3.65 1.947 3.98 درجة دفا ات المستقيمة اليسر  في الرأس

 1.643 1.100 1.733 3.03 1.656 2.93 درجة دفا ات المستقيمة اليسر  في الجذع

 1.562 1.100 1.807 3.63 1.784 3.73 درجة دفا ات المستقيمة اليمن  في الرأس

 1.937 1.100 1.506 2.73 1.446 2.83 جةدر  دفا ات المستقيمة اليمن  في الجذع

 1.286 1.075 1.152 10.83 1.194 10.90 درجة مجمو ات اللمم ينائية وي يية

 1.124 1.075 2.645 44.33 2.781 44.40 درجة درجة 312 الم,ارات مجموع

 1.080 1.950 4.073 35.98 3.793 35.03 درجة درجة 46 المعرفي التحصيل
 

 

 (1جدوؿ )
 51ف=            تكافؤ عينة البحث في فاعمية الذات االكاديمٍ                

وحدة  المتغيرات 
 القياس 

 المجمو ة التجر بية
 21ن=

 المجمو ة الضابطة
الفرق بين  21ن=

 المتوسطين
قيمة 
 )ت(

 ع±  س ع±  س

 1.231 1.334 4.248 45.18 3.979 44.40 درجة دراتلقا فمتشاوا دافيها ديدتح

 ملم,اا زنجاإ  ل  درةلقا في ليقةا
 يميةديماا

 1.047 1.034 4.858 46.70 4.993 46.88 درجة

 1.513 1.541 4.714 43.08 4.557 42.43 درجة يميةديماا وطلضغا مع للتعاما

 1.537 1.311 4.507 41.13 4.706 41.83 درجة حلنجاا قعوت
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وؽ دالػػػة إحصػػػائيا  بػػػيف المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة ( عػػػدـ وجػػػود فػػػر  1( ) 1يتضػػػح مػػػف الجػػػدوليف  )
والضػػػابطة فػػػي المتغيػػػرات قيػػػد البحػػػث ممػػػا يشػػػير إلػػػٍ تكػػػافؤ المجمػػػوعتيف ويؤكػػػد ايضػػػا  اف كػػػال 

 المجموعتيف .
 

 أدوات ووسائل جمع البيانات:
 أوال: ايج,زة وايدوات.

 (5) قمرف (جراـ بالكيمو) والوزف ( بالسنتيمتر) الطوؿ لقياس الرستاميتر جياز -
 اجيزة حاسب الي مدعومة بأنترنت ومتصفح جوجل كرـو -
  كاميرا فيديو لمتصوير -

 يانيًا: اال تبارات واالستمارات المست دمة في البحث:

 (4إستمارة إستطالع رأى الخبراء لتحديد محتويات البرنام  . مرفق ) .1
 ( 0)  متغيرات النمو . مرفقالطالبات فٍ استمارة تسجيل بيانات  .2
( سنة فيما بعد  إعداد  "فاروؽ عبد الفتاح" ، 04 - 02إختبار القدرات العقمية لمستوى ) .3

 ( .  1مرفق ) 
ـ( 5116االختبار المعرفي لطالب الفرقة األولٍ إعداد إبراىيـ إبراىيـ عبدة مصطفٍ غنيـ  ) .4

 (1مرفق )(  0) 
لمحكميف ) إعداد محمود عبده خميفة ( استمارة  تقييـ مستوى األداء الميارى عف طريق ا .5

 ( . 2( مرفق رقـ )  02ـ   ) 5115
 ياليا: المقاييس المست دمة في البحث:

 (4مرفق ) ةــيميديماا ةــتيذالا ةــلفعاليمقياس ا .1
 ةػػػتيذالا ةػػػلفعالي( لقيػاس ا 01( مرفػق )5151")دمحم رزق هللا الزهران   ىذا المقياس صػممو "     

( أبعاد وكل بعد يحتوى عمٍ مجموعة مف العبػارات حيػث 1، ويتضمف المقياس عمٍ ) ةػػيميدألكاا
 في لثقةدرات، القؼ اكتشاداؼ واألىد ايدتح( عبارة تقيس كال  مف )24تبمغ مجموع ىذه العبارات )

ح ( ويقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو لنجاا قعوت، يميةدألكاوط الضغا معؿ لتعام، ايميةدألكاـ المياز انجاإ عمٍدرة لقا
عمػػػٍ أف تسػػػتجيب  إلجابػػػة عمػػػي عبػػػارات المقيػػػاس  بميػػػزاف تقػػػدير خماسػػػٍ الػػػدرجات ،الطالػػػب با

الطالب لكل عبارة مػف عبػارات المقيػاس وفػق تػدرج )موافػق بشػدة ، موافػق، لػـ اقػرر ، غيػر موافػق  
( 0 -5 –1-1- 2درجػة ( تقابمػو الػدرجات ) 552الػٍ 24، غير موافق بشػدة (  المقيػاس مػف   

 (24: 0) ة عمٍ الترتيب لكل عبار 
 المعام ت العلمية لإل تبارات والمقاييس المست دمة ف  البحث : 
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 صدق التمايز(اوال : صدق اإل تبارات )
قاـ الباحث باستخداـ صدؽ التمايز بيف مجموعتيف إحداىما مميزة واألخرى غير مميزة  

 ضح ذؿ( يو 1( طالب خارج عينة البحث األساسية والجدوؿ رقـ )51عمٍ عينة قواميا )
 ( 2جدوؿ )

 داللة الفروؽ بيف متوسطي القياسييف لممجموعتيف المميزة والغير مميزة
 51ف=                في إختبارات نوات  التعمـ                                              

وحدة  المتغيرات 
 القياس 

 المجمو ة المميزة 
 31ن=

 المجمو ة الغير مميزة
الفرق بين  31ن=

 المتوسطين
قيمة 
 )ت(

 ع±  س ع±  س
 6.454 1.800 738. 2.90 483. 4.70 درجة وقفة االستعداد

 5.532 1.700 876. 3.10 422. 4.80 درجة تحركات القدمين

 7.553 3.000 1.059 5.70 675. 8.70 درجة المستقيمة اليسر  في الرأس

 5.986 2.500 919. 6.20 949. 8.70 درجة المستقيمة اليسر  في الجذع

 6.021 2.700 1.160 6.30 816. 9.00 درجة المستقيمة اليمن  في الرأس

 8.050 2.400 699. 6.40 632. 8.80 درجة المستقيمة اليمن  في الجذع

 6.220 2.400 850. 6.50 876. 8.90 درجة دفا ات المستقيمة اليسر  في الرأس

 5.629 2.600 1.135 4.20 919. 6.80 درجة دفا ات المستقيمة اليسر  في الجذع

 4.641 2.300 1.354 6.50 789. 8.80 درجة دفا ات المستقيمة اليمن  في الرأس

 5.075 1.700 850. 4.50 632. 6.20 درجة دفا ات المستقيمة اليمن  في الجذع

 11.16 6.200 699. 11.60 1.619 17.80 درجة مجمو ات اللمم ينائية وي يية

 7.848 25.100 8.631 67.60 5.272 92.70 درجة درجة 312 ,اراتالم مجموع

 4.776 15.600 8.743 47.00 5.502 62.60 درجة درجة 46 المعرفي التحصيل
 

 (3جدوؿ )
  داللة الفروؽ بيف متوسطي القياسييف لممجموعتيف المميزة والغيرمميزة 

 51ف=                       يمٍفاعمية الذات االكاد  فٍ                               

وحدة  المتغيرات 
 القياس 

 المجمو ة المميزة 
 31ن=

 المجمو ة الغير مميزة
 31ن=

الفرق بين 
 قيمة )ت( المتوسطين

  ع±  س ع±  س

 00.332 10.411 2.791 40.30 5.073 61.80 درجة دراتلقا فمتشاوا دافيها ديدتح

 ملم,اا زنجاإ  ل  درةلقا في ليقةا
 يميةديماا

 01.131 12.511 3.340 40.60 6.477 64.20 درجة

 02.344 11.111 2.908 37.70 4.332 59.90 درجة يميةديماا وطلضغا مع للتعاما

 7.124 05.711 4.950 37.50 3.239 54.40 درجة حلنجاا قعوت
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والمجموعػة  (  وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف المجموعػة المميػزة3(، ) 2ويتضح مف جدوؿ ) 
الغير مميزة في االختبارات المسػتخدمة  )قيػد البحػث( ولصػالح المجموعػة المميػزة حيػث أف قيمػة )ت( 

( ممػػا يػػدؿ عمػػٍ صػػدؽ اإلختبػػارات فػػٍ 1.12المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة عنػػد مسػػتوى )
 التمييز بيف المجموعات المختمفة.

 
 يانيا : يبات اإل تبارات :

( طالب مف 01يق اإلختبار وا عادة تطبيقو بفارؽ زمني مدتو أسبوع عمٍ )قاـ الباحث بتطب
 ( يوضح ذلؾ.4مجتمع البحث و مف خارج العينة األساسية، والجدوؿ رقـ )

 معامل اإلرتباط بيف التطبيق األوؿ والتطبيق الثاني( 4جدوؿ )
 01ف=                               في إختبارات نوات  التعمـ                            

وحدة  المتغيرات 
 القياس 

معامل االرتباط  التطبيق اليان  التطبيق االول
 ع±  س ع±  س )ر(

 1.532 1.667 3.00 1.738 2.90 درجة وقفة االستعداد

 1.223 1.738 3.10 1.876 3.10 درجة تحركات القدمين

 1.232 1.033 5.80 1.059 5.70 درجة المستقيمة اليسر  في الرأس

 1.744 843. 6.40 1.919 6.20 درجة المستقيمة اليسر  في الجذع

 1.277 1.075 6.40 1.160 6.30 درجة المستقيمة اليمن  في الرأس

 1.752 1.516 6.60 1.699 6.40 درجة المستقيمة اليمن  في الجذع

 1.211 1.823 6.70 1.850 6.50 درجة دفا ات المستقيمة اليسر  في الرأس

 1.232 1.059 4.30 1.135 4.20 درجة دفا ات المستقيمة اليسر  في الجذع

 1.750 1.265 6.40 1.354 6.50 درجة دفا ات المستقيمة اليمن  في الرأس

 1.732 1.675 4.70 1.850 4.50 درجة دفا ات المستقيمة اليمن  في الجذع

 1.714 1.563 13.00 1.767 12.70 درجة مجمو ات اللمم ينائية وي يية

 1.231 8.702 47.80 8.743 47.00 درجة درجة 46 المعرفي التحصيل
 
 

  معامل اإلرتباط بيف التطبيق األوؿ والتطبيق الثاني( 5جدوؿ )
 01ف=                          فٍ  فاعمية الذات االكاديمٍ                             

وحدة  المتغيرات 
 قياس ال

معامل االرتباط  التطبيق اليان   التطبيق االول  
 )ر(

  ع±  س ع±  س

 1.275 3.035 40.90 2.791 40.30 درجة دراتلقا فمتشاوا دافيها ديدتح

 ملم,اا زنجاإ  ل  درةلقا في ليقةا
 يميةديماا

 1.713 3.259 41.20 3.340 40.60 درجة

 1.232 2.821 38.20 2.908 37.70 درجة يميةديماا وطلضغا مع للتعاما

 1.272 4.762 38.30 4.950 37.50 درجة حلنجاا قعوت
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(  أف معػػامالت األرتبػػاط بػػيف التطبيقػػيف األوؿ والثػػاني قػػد تراوحػػت  5(، ) 4ويتضػػح مػػف جػػدوؿ )

 (  مما يدؿ عمٍ ثبات األختبار.1.641 –1.345بيف )
 

 الدراسة االستط  ية:
 

( طالبػات فػٍ رياضػة المالكمػة مقسػميف 51عية عمي عينة قواميا )أجريت الدراسة االستطال     
إلػػٍ مجمػػػوعتيف مجموعػػة مميػػػزة ممػػف لػػػييـ الخبػػرة فػػػي مجػػاؿ المالكمػػػة واشػػتركوا فػػػي العديػػد مػػػف 

(  01( ومجموعة غير مميزة وىـ مبتدئيف في رياضة المالكمػة وعػددىـ ) 01البطوالت وقواميا )
طبق عمييـ نفس شروط عينة الدراسة األساسية وكانت تيدؼ وىذه العينة غير العينة األصمية وتن

 إلي ما يمي :
التعػػرؼ عمػػي مػػدي صػػالحية األدوات وحسػػاب صػػدؽ وثبػػات االختبػػارات المسػػتخدمة لقيػػاس  (1

وتقػػػيـ مسػػػتوى االداء الميػػػارى لمميػػػارات قيػػػد البحػػػث لػػػدى طالبػػػات  فاعميػػػة الػػػذات االكػػػاديمٍ
 ة جامعة بنيا الفرقة االولٍ بكمية التربية الرياضي

التعػػػرؼ عمػػػي الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػو الباحػػػث ووضػػػع الحمػػػوؿ المناسػػػبة لمتغمػػػب عمػػػي تمػػػؾ  (2
 الصعوبات .

 

وقػػاـ الباحػػث بػػالتطبيق األوؿ لحسػػاب صػػدؽ اإلختبػػارات والمقػػاييس المسػػتخدمة فػػٍ البحػػث  (3
يػػـو ف باسػػتخداـ صػػدؽ التمػػايز بػػيف مجموعػػة مميػػزة وغيػػر مميػػزة وذلػػؾ فػػي الفتػػرة الزمنيػػة مػػ

، وقػػػػػاـ بػػػػػالتطبيق الثػػػػاني فػػػػػي الفتػػػػػرة الزمنيػػػػػة يػػػػػـو ـ 5151/ 01/ 55الخمػػػػيس الموافػػػػػق   
لحسػاب ثبػات اإلختبػارات والمقػاييس المسػتخدمة فػٍ ـ  5151/ 01/ 55االربعاء الموافػق  

 ( . 1يوـ مرفق)  4البحث باستخداـ إعادة التطبيق أي بفارؽ زمف قدره 
 

 دام إستراتيجية التعلم المقلوب  ل  نواتت الـتعلم فـ  الم ممـة بخستالبرنامت التعليمي المقترح 
 ( 31)ا داد الباحث( مرفق رقم )وفا لية الذات ايماديمية لد  طالبات الفرقة ايول  

 التعليمي البرنامت بناء  : 

 وذلػؾ المقمػوب الػتعمـ إسػتراتيجية وفػق  التعميميػة الػدروس مػف لعػدد التعميمػي المحتوي  تصميـ تـ 
 قيػػػد األولػػػٍ الفرقػػػة طالبػػػات لػػػدى األكاديميػػػة الػػػذات وفاعميػػػة المالكمػػػة فػػػٍ الػػػتعمـ نػػػوات  لتحسػػػيف
 العمميػػة المراجػػع إلػي الرجػػوع بعػد وذلػػؾ التعميمػي البرنػػام  وتصػػميـ بنػاء عمميػػة مػرت وقػػد, البحػث
 الػػػتعمـ تناولػػػت التػػػي المرجعيػػػة والدراسػػػات( ,  05( )  ـ5115" )  فيػػػيـ محمػػػود مجػػػدي", " مثػػػل

      ـBishop and Verleger5101 "   فيرليجيػػر و بيشػػوب"   مػػف كػػال دراسػػة مثػػل المقمػػوب
 (51  , )Pearson " 5101أسػعد حنػاف( , " 5()ـ 5101)إسػكندر ذكػي ورامػي( ,  54)   ـ 
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 شػوقي أحمػد (01()ـ 5105") طػة محمود أميرة,  فييـ محمود مجدي( , , "4()ـ 5102" )الزيف
 (1") ـ 5150"  عدلي عيد أحمد  دراسة " (5) ـ 5150"  دمحم دمحم
 العام ال,دف تحديد : 

 فػٍ الػتعمـ نػوات  عمٍ المقموب التعمـ إستراتيجية أثر معرفة وىو عاما   ىدفا   الباحث وضع 
 جامعػػة - الرياضػػية التربيػػة بكميػػة األولػػٍ الفرقػػة طالبػػات لػػدى األكاديميػػة الػػذات وفاعميػػة المالكمػػة

 ".  بنيا
 ء البرنامت التعليمي:أسس بنا 

مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب داخل غرؼ الصػف وتقػديـ الػدعـ والمسػاندة لمػف يحتاجيػا مػف  -
 الطالب

 المرونة في تقديـ المحتوى بما يتناسب مع أنماط التعمـ وخصائص المتعمميف المختمفة. -
 مفة.اإلتاحة المستمرة لممحتوى عف طريق الوسائل التكنولوجية المخت -

 اإلستفادة مف إمكانيات التعمـ اإللكتروني. -

زيػادة نشػػاط الطالػػب فػػي تنفيػػذ الميػػارات االساسػية فػػٍ المالكمػػة  وتحقيػػق التشػػاركية والتعػػاوف بػػيف  -
 المتعمميف.

زيادة التفاعل الصفي اإليجابي بيف الطالب والمعمػـ، وبػيف الطػالب وبعضػيـ الػبعض، مػف خػالؿ  -
مػػػف الصػػػف التقميػػػدي  لممارسػػػة األنشػػػطة والتػػػدريبات التػػػي تػػػتـ داخػػػل  تػػػوفير مسػػػاحة زمنيػػػة أكبػػػر

 الفصل .

يناسػػب الطػػالب المتفػػوقيف والطػػالب االقػػل فػػٍ المسػػتوى مػػف حيػػث السػػرعة الذاتيػػة الخاصػػة بيػػـ  -
حيث يمكف الطالب المتفػوقيف اف يفيمػو الػدرس المعػروض فػٍ الفػديو مػف المػرة االولػٍ فػٍ حػيف 

 مستوى اعادة تشغيل الفديو اكثر مف مرة .يمكف الطالب االقل فٍ ال

 تحقيق نوات  تعمـ ال تتوقف عند حدود التحصيل المعرفي فقط. -

 تحقيق مبادئ التعمـ الذاتي والتعمـ المستمر والتعمـ لإلتقاف. -
   

  طوات تطبيق استراتيجية التعليم المقلوب للمعلم :

 سمعايي ضعؼ والميػػارات المتعممػػة ،  ووالمحتػػوى، وتحديػػد االىػػدا تحميل: يشملالتخطػػيط: و .1
 لممتعمـ لمشاىدة الفديو . ئياسجإ ليلد صياغةلمتحقق مف التعمـ و

ي، سبصو سمعيض سع في صياغتياوتمخػػػػػػػػػػػػيص المعمومػػػػػػػػػػػػة و زكيسلت: ايشملالتنفيػػػػػػػػػػػػذ: و .2
خطػػػػػػار ا عمٍ ىاسنشو اؾ سشء وا  نشاتػػػػػػـ إ كماوموعػػػػػػده.  سلنشف ابمكا نلمتعممياإلنترنػػػػػػت، وا 

 اتس آب".  ول"ا الجتماعيا صلاولتا نام سب في يبيةسلتجا عةمولمجا ادسفأ جميع
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 لمناقشةؿ اخال نمفػػػػػػػديو وذلػػػػػػػؾ لمتعمػػػػػػػـ لمىػػػػػػػدة امشا نمكػػػػػػػد لتأؿ اخال نم: الصفيةمتابعػػػػػػة  .3
 نمء زكجة سمحاض كلبدايػػػػػػػػػػة  في سقصير ختباة وتػػػػػػػػػػـ إعطػػػػػػػػػػاء اسلمباشا سغية، وسلمباشا

ضور لحا قبل لتعميميفديو المىدة لمشاة لدييف رة الدافعيثار لتحفيز الطالبات ، وا  سلمقا عالمة
 ة.  سلممحاض

اريػػػػػع لمششػػػػػطة واألنيػػػػػذ اتنفء وبنالمتطبيػػػػػق، و لصفيةا لبيئةا تييئة: يشمل: ولصفيالتطبيػػػػػق ا .4
 .  لصفا خلدا

بدايػػػػػػػة  نمداء ألحظػػػػػػػة امال: توجيػػػػػػػو وتيسػػػػػػػيرالتطبيق الصػػػػػػػفٍ ويشملالتقػػػػػػػويـ التكػػػػػػػوينٍ: و  .5
 .ت جاسلمخا متقييالمحاضرة ، و

 

  طوات تطبيق استراتيجية التعليم المقلوب للمتعلم :

 المنزل : في: اًلأو 

   تقوـ الطالبة بمشاىدة الفديو التعميمٍ الذى تـ ارسالة عبر وسائل التواصل االجتماعٍ مف
عضو ىيئة التدريس مف خالؿ االنترنت او االجيزةالمحمولة المختمفة قبل الحضور 

 لممحاضرة الدراسية
 لطالبة بتدويف المالحظات واالسئمة فٍ اثناء مشاىدة الفديو التعميمٍ. تقـو ا 
 :  لتعليميا لصفا في: يانيًا 
تقوـ الطالبة بمناقشة عضو ىيئة التدريس فٍ المالحظات واالسئمة التٍ دونتيا اثناء المشاىدة  -
شطة وبمتابعة تقوـ الطالبة بتطبيق ماتعممتة مف المحتوى العممٍ فٍ الفديو مف خالؿ االن –

 عضو ىيئة التدريس وزميالتيا . 

 : يمر البرنامت القائم  ل  التعلم االمقلوب  بست مراحل كما يل 

  -أوال :مرحمة التخطيط : تتضمف ىذه المرحمة ما يمٍ:
  تحديد األىداؼ التعميمية لمبرنام  وتحميل محتوى المادة التعميمية 
 ـ تناوليا في البرنام .تحديد موضوعات المالكمة التي سوؼ يت 
  إنتاج الفيديوىات التعميمية باستخداـ برام  تصميـ الفيديو التعميمٍ وتصميـ بعض الصور

بواسطة برنام  بوربوينت واالستعانة ببعض الفيديوىات الجاىزة مف موقع يوتيوب ومعالجتيا 
جارء بعض التعديالت عمييا.  وا 

  والتعرؼ عمٍ ما لدييـ مف معمومات وخبرات سابقة. تييئة الطالبات )عينة البحث( لمبرنام 
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  يقوـ الباحث بأنشاء جروب عبر الواتس آب )كقناة لمتواصل بينو وبيف الطالبات، حيث يمكنو مف
 ارساؿ أي فيديوىات أو ممفات مف خاللو(.

  يقوـ الباحث بطرح بعض األسئمة واالستفسارات عبر االنترنت عف موضوع الدرس القادـ
وقاـ الباحث بتوزيع  في الموضوع. شكل أسبوعي، وتحديد مدى مشاركة الطالباتب

 الذيف  يعانوف مف ضعف في شبكة االنترنت.  الفيديوىات التعميمية عبر فالش الطالبات

في ىذه المرحمة يتغير دور الباحث مف كونو محور العممية التعميمية           ثانيا: مرحمة التسجيل:
لدرس عمٍ الطالبات( يبدأ الباحث في اختيار أي فيديو مرتبط بالميارة أو تسجيمو ) يقوـ بشرح ا

 -وأرسالو عبر الواتس آب , أو أي صور أو ممفات أخرى. وتتضمف اآلتي: 

 عف موضوع الدرس عبر جروب الوتس آب مف أجل  يبدأ الباحث بطرح سؤاؿ تحفيزي لمطالبات
الجروب )بشكل غير تزامني( ثـ وجيا لوجو )بشكل  تجميع معمومات عنو ومف ثـ مناقشتو عبر

 تزامني(.
  تبدا الطالبات في تجميع المعمومات حوؿ الموضوع  باستخداـ مصادر متنوعة مف أجل مناقشتيا

 مع الباحث.
 .يقوـ الباحث باختيار فيديو قصير عف الميارة أو أي معمومات أخرى مرتبطة بالميارة 

  االنشطة التي سوؼ تقوـ بيا الطالبات سواء وجيا لوجو أو يقوـ الباحث بتصميـ بعض
 عبر االنترنت.

في ىذه المرحمة يبدأ الباحث في إرساؿ الفيديو أو الممفات لمطالبات  ثالثا: مرحمة المشاركة:
 ويوضح ليـ ضرورة مشاىدتو وتدويف أي مالحظات حولو لحيف مناقشتو في حجرة الدرس.

  

  تـ مشاىدتو الكترونيا مع طالبو داخل حجرة الدرس وفق جدوؿ محدد. يقـو الباحث بمناقشة ما 
  وفٍ ىذه المرحمة يظير مدى استخداـ الباحث لمتعمـ المقموب )حيث تخصيص وقت المحاضرة

 لمناقشة ما تـ مشاىدتو وأداء األنشطة والمياـ المرتبطة بالدرس(.
 ت مف معمومات عف الموضوع مف خالؿ يبدا الباحث في البداية بالتعرؼ عمٍ ما لدى الطالبا

 مناقشة ما تـ في مرحمة التسجيل.
  يقوـ الباحث بعرض فيديو قصير وعرض تقديمي "ىذا الفيديو او العرض التقديمي إما أف تـ

تسجيمو وتصميمة مف قبل الباحث ورفعو عمٍ اإلنترنت أو تـ اختياره مف بيف مقاطع الفيديو 
)عف أي ميارة مف ميارات المالكمة والموضوعات  عمٍ اإلنترنتوالعروض التقديمية الموجودة 

النظرية( شاىدتو الطالبات في منازليـ أو في أي مكاف آخر قبل حضور المحاضرة مف خالؿ 
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اليواتف المحمولة أو أجيزة الكمبيوتر ، وبالتالي يخصص وقت المحاضرة لممناقشات والمشاريع 
 والتدريبات.

 عوا عمٍ أي معمومات إضافية مرتبطة بموضوع الدرس.أف يطم ويمكف لمطالبات 

: في ىذه المرحمة يكوف الطالب قد شاىدوا الفيديو والعرض التقديمي المرتبط رابعا: مرحمة التغيير
  -بالدرس وتتضمف ما يمٍ: 

 تابع الطالبات الفيديو والعرض التقديمي المتعمق )بالوحدة التعميمية( اليـو الذي يسبق المحاضرة .
وينبغي عمٍ الباحث أف يؤكد عمٍ طالباتو عمٍ التركيز أثناء متابعة الفيديو والعروض التقديمية، 
وأثناء المشاىدة تقوـ الطالبات بتدويف المالحظات واألسئمة، ومف الممكف أف تستفيد الطالبات مف 

اىدة. ويمكف إمكانية إيقاؼ المحتوى االلكتروني لتدويف المالحظات واألسئمة قبل متابعة المش
لمطالبات إعادة جزئية معينة في المحتوى االلكتروني، وىذا أشبو ما يكوف بإعطاء الطالبو إمكانية 

 .إيقاؼ وتقديـ وترجيع المعمـ أثناء الشرح
  ، ويقوـ الباحث بطرح أسئمة حوؿ الوحدة التعميمية ضمف المحتوى الذي قرأه وشاىده الطالبات

ادؿ الخبرات مف خالؿ مناقشة المحتويات والموضوعات التي تمت باإلضافة إلٍ ذلؾ، يعتبر تب
دراستيا بشكل مسبق قبل الدرس تقنية ممتازة لكي تعمل الطالبو عمٍ تطوير حس االستقاللية 

 .واالنفراد لدييا في اإلجابة، ويطور لديو طريقة التفكير بأسموب مختمف أثناء اكتسابو لممعرفة

 خامسا: مرحمة توزيع المياـ

  يقوـ الباحث بإعطاء وقت ألسئمة الطالبات حوؿ الفيديو الذي قاموا بمشاىدتو. ويبدأ الباحث في
الرد عمٍ أسئمة الطالبات ، واالسئمة ىذه تساعد الباحث أف يتأكد مف أف الطالبات اطمعوا عمٍ 

 .الفيديو. الف الطالبو التٍ شاىدت الفيديو تستطيع أف تسأؿ وتناقش
 قشة أسئمة الطالبات ومالحظاتيـ في بداية المحاضرة , يقوـ الباحث بعرض وبعد أف تتـ منا

 ممخص سريع حوؿ الدرس.
 سادسا: مرحمة إعادة التقييـ

  بعد المناقشات واألسئمة يقـو الباحث بتجييز النشاط الخاص بالمحاضرة، والذي مف الممكف
 تقييميـ بشكل متواصل.أف يشتمل عمٍ تطبيق الميارة مع الطالبات بشكل عممي، ويبدأ ب

  يمكف لمباحث أف يقوـ بتسجيل أداء الطالبات بالفيديو أثناء تطبيق عمٍ سبيل المثاؿ )ميارة
المكمة المستقيمة اليسرى لمراس( ويقوـ برفعيا عبر الواتس اب ويبدأ الطالبات في مشاىدة 

 أداء زمالئيـ وتقييميـ وذلؾ مف خالؿ رسائل مكتوبة أو صوتية.
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 الزمنية لتطبيق البرنامت:ال طة 
  قاـ الباحث بإعداد التوزيع الزمنٍ البرنام  والتوزيع الزمف وحدة تعميمية.

 (7جدول)
 التوز ع الزمن للبرنامت

 التوز ع الزمني للبرنامت جوانب البرنامت م
 أسبوع 6  دد أسابيع البرنامت . 3
 وحدة 6  دد الوحدات . 2
 وحدة 3 واحد. دد الوحدات   ل ايسبوع ال 1
 ق45 زمن التطبيق في الوحدة الواحدة. 2
 ق45 زمن التطبيق في ايسبوع. 3
 ق141 الزمن المل  لتطبيق البرنامت. 4

 
 Application Procedures  إجراءات التطبيق:                                    

  

تنفيذ لمتعريف بالبرنام  التعميمي قاـ الباحث بمقابمة المجموعة التجريبية قبل البدء في ال   
المقترح وكيفية التعامل مف خالؿ استقباؿ وارساؿ الوسائط التعميمية عبر الواتس واف الطالبات 
لدييف جميعا  برام  واتس اب وبريد الكتروني ، كما انيـ سيتعمموف بطريقة فردية خارج اوقات 

قترح وطمب منيـ دراستو جيدا واالستفسار المحاضرات ثـ قاـ بتوزيع دليل استخداـ البرنام  الم
عف اي جزء غير واضح،  بينما اتبعت المجموعة الضابطة الطريقة التقميدية المتبعة في 

 المحاضرات العادية .
                                                             

 Preliminary Measurement                                                  القياس القبلي:
     

ـ الٍ 5151/ 01/ 10قاـ الباحث بإجراء القياس القبمي لعينة البحث مف السبت الموافق     
 ـ لكل مف :2/00/5151الخميس  

  الوزف(. -الطوؿ –القياسات األنثروبومترية المختارة قيد البحث)السف 

  " اختبار القدرات العقمية " الذكاء 

 ار االداء الميارى قيد البحثاختب 

    ٍاختبار التحصيل المعرف 

  مقياس فاعمية الذات األكاديمية 
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 The proposed education program             تطبيق البرنامت التعليمي المقترح: 
 

في قاـ الباحث بتطبيق البرنام  المقترح عمٍ عينة البحث األساسية ) المجموعة التجريبية( وذلؾ 
وحدة 0ـ بواقع 51/05/5151ـ إلٍ يـو الخميس  515/ 05/00الفترة مف يوـ الخميس الموافق 

أسبوعيا, وتـ تدريس كل مجموعة مف مجموعات البحث عمٍ حدا وكانت مواعيد التطبيق أثناء 
ص , ومف 05,11ص إلٍ الساعة 00,02المحاضرة لممجموعة الضابطة يوـ السبت مف الساعة 

ص وكانت مواعيد التطبيق أثناء المحاضرة لممجموعة 0,11إلٍ الساعة ص 05,12الساعة 
ص 01,11ص , ومف الساعة 6,12ص إلٍ الساعة 6,11التجريبية  يوـ الخميس مف الساعة 

 جامعة بنيا .  –ص وتـ التطبيق في صالة المنازالت بكمية التربية الرياضية 01,12إلٍ الساعة 
 

 Dimensional measurement                                            القياس البعدي:

بعد اإلنتياء مف تطبيق البرنام  تمت القياسات البعدية لكل مف المجموعات التجريبية والضابطة 
ـ في كال مف 51/05/5151، 06بنفس الطريقة التي تـ بيا القياس القبمي وذلؾ في يومٍ 

وتـ تسجيل النتائ  والبيانات التي تـ التوصل إلييا ثـ  اإلختبارات والمقاييس المستخدمة فٍ البحث
 تـ معالجة البيانات إحصائيا بيدؼ التوصل لمنتائ  التي يمكف أف تخرج بيا الدراسة .

 (11) جدول

 التعليمي بالبزوامج التعليميت الوحداث لمحتوياث الشمىي التوسيع

رقم  ايسبوع
 مية في ر اضة الم ممة محتوي الوحدات التعلي التار خ اليوم الوحدة

 وبذة عه  المالكمت وتعليم وقفت االستعداد والتحزكاث م3/33/2121 ال ميس ايولي ايول

 شزح واداء اللكمت المستقيمت اليسزى فى الزاص م32/33/2121 ال ميس اليانية الياني

لجذعشزح واداء اللكمت المستقيمت اليسزى فى ا م37/33/2121 ال ميس اليالية اليالث  

 دفاعاث اللكماث المستقيمت اليسزى للزاص والجذع م24/33/2121 ال ميس الرابعة الرابع

 شزح واداء اللكمت المستقيمت اليمىى فى الزاص م1/32/2121 ال ميس ال امسة ال امس

 شزح واداء اللكمت المستقيمت اليمىى فى الجذع م33/32/2121 ال ميس السادسة السادس

 دفاعاث اللكماث المستقيمت اليمىى للزاص والجذع م36/32/2121 ال ميس السابعة السابع

 بعض مواد قاوون المالكمت وأداء مجموعاث اللكم م22/32/2121 ال ميس اليامنة اليامن
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  رض النتائت ومناقشت,ا وتفسيرها :
  The Results Offer & Explanation & Discussion 

                                                                           Offer of The Results  رض النتائت :

                

 (00جدوؿ )
 القبمٍ والبعدى لممجموعة الضابطةداللة الفروؽ بيف متوسطي القياسييف 

 11ف=            في نوات  التعمـ لممالكمة                                            

وحدة  المتغيرات 
 القياس 

الفرق بين  القياس القبل    القياس البعد    
 قيمة )ت( المتوسطين

 ع±  س ع±  س
 11.986 1.875 1.385 1.83 1.911 3.70 درجة وقفة االستعداد

 11.428 1.550 1.533 1.85 1.672 3.40 درجة تحركات القدمين

 16.067 2.725 1.639 4.05 1.862 6.78 درجة أسالمستقيمة اليسر  في الر 

 16.292 3.075 1.716 3.53 1.955 6.60 درجة المستقيمة اليسر  في الجذع

 11.118 2.450 1.730 4.33 1.187 6.78 درجة المستقيمة اليمن  في الرأس

 8.418 1.925 1.198 4.48 1.810 6.40 درجة المستقيمة اليمن  في الجذع

 12.986 2.525 1.947 3.98 1.784 6.50 درجة قيمة اليسر  في الرأسدفا ات المست

 8.743 1.275 1.656 2.93 1.648 4.20 درجة دفا ات المستقيمة اليسر  في الجذع

 13.800 2.750 1.784 3.73 1.987 6.48 درجة دفا ات المستقيمة اليمن  في الرأس

 6.169 1.075 1.446 2.83 1.008 3.90 درجة دفا ات المستقيمة اليمن  في الجذع

 6.699 2.925 1.194 10.90 2.490 13.83 درجة مجمو ات اللمم ينائية وي يية

 26.379 24.150 2.781 44.40 5.079 68.55 درجة درجة 312 الم,ارات مجموع

 10.350 18.600 3.793 35.03 10.715 53.63 درجة درجة 46 المعرفي التحصيل
 

 1..1=  1.13ية  ند مستو  * قيمة )ت( الجدول
 

القبمٍ القياسييف  ( إلى أن توجد فسوق ذات داللة إحصائية بين11يتضح من الجدول زقم )     
)قيد البحث( ولصالح القياس البعدى  نوات  التعمـ لممالكمة لممجموعة الضابطة في والبعدى 

 ( 1.12) حيث أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

 (1) شكل
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 (2) شكل

 

 

 

لممجموعة الضابطة في القبمٍ والبعدى القياسييف  الفروق داللة( 2( )1) رقم شكل يوضح   
 )قيد البحث( ولصالح القياس البعدى  .نوات  التعمـ لممالكمة 

 

 والبعدى لممجموعة الضابطة  القبمٍ( داللة الفروؽ بيف متوسطي 05جدوؿ )
 11ف=                  في فاعمية الذات االكاديمٍ                      

وحدة  المتغيرات 
 القياس 

 القياس القبل   القياس البعد   
الفرق بين 
 قيمة )ت( المتوسطين

  ع±  س ع±  س

 15.565 14.225 3.979 44.40 4.192 58.63 درجة دراتلقا فمتشاوا دافيها ديدتح

 ملم,اا زنجاإ  ل  درةلقا في ليقةا
 يميةديماا

 15.718 15.000 4.993 46.88 3.391 61.88 درجة

 18.459 15.325 4.557 42.43 2.609 57.75 درجة يميةديماا وطلضغا مع للتعاما

 13.121 10.650 4.706 41.83 2.050 52.48 درجة حلنجاا قعوت

 
 1..1=  1.13مستو  * قيمة )ت( الجدولية  ند 

 

القبمٍ القياسييف ( إلٍ أف توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 05يتضح مف الجدوؿ رقـ )     
)قيد البحث( ولصالح القياس البعدى   فاعمية الذات االكاديمٍوالبعدى لممجموعة الضابطة  في 

( .1.12حيث أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )  
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(3) شكل  

 

 

 

فاعمية لممجموعة الضابطة في القبمٍ والبعدى القياسييف  الفروق داللة( 3) رقم شكل يوضح   
 )قيد البحث( ولصالح القياس البعدى  الذات االكاديمٍ  

 ى لممجموعة التجريبية القبمٍ والبعد( داللة الفروؽ بيف متوسطي القياسييف 01جدوؿ )
 11في نوات  التعمـ لممالكمة                         ف=                            

وحدة  المتغيرات 
 القياس 

الفرق بين  القياس القبل    القياس البعد    
 قيمة )ت( المتوسطين

 ع±  س ع±  س
 23.437 2.500 463. 1.88 490. 4.38 درجة وقفة االستعداد

 20.625 2.300 450. 1.95 543. 4.25 درجة تحركات القدمين

 20.112 3.300 464. 4.30 928. 7.60 درجة المستقيمة اليسر  في الرأس

 17.605 3.875 905. 3.73 1.057 7.60 درجة المستقيمة اليسر  في الجذع

 19.154 3.625 707. 4.25 966. 7.88 درجة المستقيمة اليمن  في الرأس

 12.669 3.400 1.254 4.38 1.143 7.78 درجة المستقيمة اليمن  في الجذع

 16.379 3.825 864. 3.65 1.198 7.48 درجة دفا ات المستقيمة اليسر  في الرأس

 12.498 2.000 733. 3.03 698. 5.03 درجة دفا ات المستقيمة اليسر  في الجذع

 20.547 4.125 807. 3.63 981. 7.75 درجة دفا ات المستقيمة اليمن  في الرأس

 13.508 2.475 506. 2.73 1.043 5.20 درجة دفا ات المستقيمة اليمن  في الجذع

 16.357 5.675 1.152 10.83 1.867 16.50 درجة مجمو ات اللمم ينائية وي يية

 56.419 37.100 2.645 44.33 3.210 81.43 درجة درجة 312 الم,ارات مجموع

 25.740 26.575 4.073 35.98 5.104 62.55 درجة درجة 46 فيالمعر  التحصيل
 
 

 1..1=  1.13* قيمة )ت( الجدولية  ند مستو  
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القبمٍ القياسييف  ( إلى أن توجد فسوق ذات داللة إحصائية بين13يتضح من الجدول زقم )     
القياس البعدى  )قيد البحث( ولصالح نوات  التعمـ لممالكمة لممجموعة التجريبية في والبعدى 

 ( 1.12حيث أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )

(4) شكل  
 

 
 

   (5) شكل

  

 

 

لممجموعة التجريبية في القبمٍ والبعدى القياسييف  الفروق داللة( 5( )4) رقم شكل يوضح   
 )قيد البحث( ولصالح القياس البعدى  نوات  التعمـ لممالكمة 
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 موعة التجريبية  القبمٍ والبعدى لممج( داللة الفروؽ بيف متوسطي 01جدوؿ )
 11ف=                  في فاعمية الذات االكاديمٍ                      

وحدة  المتغيرات 
 القياس 

 القياس القبل   القياس البعد   
الفرق بين 
 قيمة )ت( المتوسطين

  ع±  س ع±  س

 18.557 19.200 4.310 45.20 4.924 64.40 درجة دراتلقا فمتشاوا دافيها ديدتح

 ملم,اا زنجاإ  ل  درةلقا في ليقةا
 يميةديماا

 25.402 22.575 4.979 46.78 2.607 69.35 درجة

 23.922 20.175 4.760 43.10 2.407 63.28 درجة يميةديماا وطلضغا مع للتعاما

 21.807 17.675 4.544 41.15 2.374 58.83 درجة حلنجاا قعوت

 

 1..1=  1.13 * قيمة )ت( الجدولية  ند مستو  

 

القبمٍ القياسييف ( إلٍ أف توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 01يتضح مف الجدوؿ رقـ )     
)قيد البحث( ولصالح القياس البعدى   فاعمية الذات االكاديمٍوالبعدى لممجموعة الضابطة  في 

( .1.12حيث أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )  

 
   (3) شكل

 

 
 

فاعمية لممجموعة التجريبية في القبمٍ والبعدى القياسييف  الفروق داللة( 3) رقم شكل يوضح
 )قيد البحث( ولصالح القياس البعدى  الذات االكاديمٍ  
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 ( 02جدوؿ )
 بطة والتجريبيةداللة الفروؽ بيف القياسات البعدية لممجموعة الضا

 51في نوات  التعمـ لممالكمة                         ف=                              

 المتغيرات 
وحدة 
 القياس 

 المجمو ة التجر بية
 21ن=

 المجمو ة الضابطة
الفرق بين  21ن=

 قيمة )ت( المتوسطين
 ع±  س ع±  س

 4.125 0.675 1.911 3.70 0.490 4.38 درجة وقفة االستعداد

 6.224 0.850 1.672 3.40 0.543 4.25 درجة تحركات القدمين

 4.119 0.825 1.862 6.78 0.928 7.60 درجة المستقيمة اليسر  في الرأس

 4.438 1.000 1.955 6.60 1.057 7.60 درجة المستقيمة اليسر  في الجذع

 4.546 1.100 1.187 6.78 0.966 7.88 درجة المستقيمة اليمن  في الرأس

 6.206 1.375 1.810 6.40 1.143 7.78 درجة المستقيمة اليمن  في الجذع

 4.306 0.975 1.784 6.50 1.198 7.48 درجة دفا ات المستقيمة اليسر  في الرأس

 5.479 0.825 1.648 4.20 0.698 5.03 درجة دفا ات المستقيمة اليسر  في الجذع

 5.797 1.275 1.987 6.48 0.981 7.75 درجة ي الرأسدفا ات المستقيمة اليمن  ف

 5.670 1.300 1.008 3.90 1.043 5.20 درجة دفا ات المستقيمة اليمن  في الجذع

 5.436 2.675 2.490 13.83 1.867 16.50 درجة مجمو ات اللمم ينائية وي يية

 13.554 12.875 5.079 68.55 3.210 81.43 درجة درجة 312 الم,ارات مجموع

 4.756 8.925 10.715 53.63 5.104 62.55 درجة درجة 46 المعرفي التحصيل
 

 1..1=  1.13* قيمة )ت( الجدولية  ند مستو  
 

القياسات البعدية  ( إلى أن توجد فسوق ذات داللة إحصائية بين15يتضح من الجدول زقم )     
)قيد البحث( ولصالح المجموعة  نوات  التعمـ لممالكمةفي  لممجموعة الضابطة والتجريبية

 ( 1.12التجريبية  حيث أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )

   (2) شكل
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   (7) شكل
 

 

 
 ( داللة الفروؽ فٍ القياسات البعدية لممجموعة الضابطة والتجريبية6( )5يوضح شكل رقـ )   
 )قيد البحث( ولصالح المجموعة التجريبية  نوات  التعمـ لممالكمة في 

 (03جدوؿ )
 لممجموعة الضابطة والتجريبيةداللة الفروؽ بيف القياسات البعدية 

 51ف=                  في فاعمية الذات االكاديمٍ                      

وحدة  المتغيرات 
 القياس 

 المجمو ة التجر بية
 21ن=

 المجمو ة الضابطة
 21ن=

الفرق بين 
 قيمة )ت( المتوسطين

  ع±  س ع±  س

 5.648 5.775 4.192 58.63 4.924 64.40 درجة دراتلقا فمتشاوا دافيها ديدتح

 ملم,اا زنجاإ  ل  درةلقا في ليقةا
 يميةديماا

 11.053 7.475 3.391 61.88 2.607 69.35 درجة

 9.843 5.525 2.609 57.75 2.407 63.28 درجة يميةديماا وطلضغا مع للتعاما

 12.803 6.350 2.050 52.48 2.374 58.83 درجة حلنجاا قعوت
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 1..1=  1.13جدولية  ند مستو  * قيمة )ت( ال

 
القياسات البعدية  ( إلى أن توجد فسوق ذات داللة إحصائية بين16يتضح من الجدول زقم )     

)قيد البحث( ولصالح المجموعة  فاعمية الذات االكاديمٍفي  لممجموعة الضابطة والتجريبية
 ( 1.12ية عند مستوى )التجريبية  حيث أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدول

 
 
 

   (01) شكل

 

 
 

 في القياسات البعدية لممجموعة الضابطة والتجريبية بين الفروق داللة( 0) رقم شكل يوضح
                 قيد البحث( ولصالح المجموعة)   فاعمية الذات االكاديمٍ

 
                                                                    The Results Discussion and Explanation        مناقشة النتائت وتفسيرها :

      

جراءاتو والعينة المختارة قاـ الباحث بمناقشة النتائ  وتفسيرىا   فػي ضوء نتائ  البحث وأىدافو وا 
 لمتحقق مف فروض البحث عمٍ النحو التالي:

توجد فروؽ دالة إحصائيا  بيف القياسيف القبمي :   الفرض ايول والذي ينص  ليمناقشة نتائت 
والتحصيل  والبعدي لممجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدي في فاعمية الذات األكاديمية
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المعرفي ومستوى أداء بعض الميارات األساسية في المالكمة لدى طالبات الفرقة األولٍ  بكمية 
 جامعة بنيا. -ة التربية الرياضي

 1.12 معنوية مستوي  عند إحصائية داللة ذات فروؽ  ىناؾ أف( 00) جدوؿ خالؿ مف يتضح
 خضعت التي الضابطة المجموعة أفراد لدى البعدي القياس لصالح والبعدي القبمي القياس بيف

 بيف ما المحسوبة ت قيمة تراوحت حيث المالكمة فٍ التعمـ نوات  في التقميدي لمبرنام 
 لمجموع ت قيمة وبمغت المالكمة فٍ االساسية الميارات عناصر لجميع( 01.511: 3.036)

 مما( 01.121) المعرفي التحصيل إختبار في ت قيمة وبمغت المالكمة( 53.146) الميارات
 استخداـ نتيجة المالكمة فٍ التعمـ نوات  في الضابطة المجموعة مستوى  تحسف الٍ يشير

 . التقميدي البرنام 
فاعمية  في 1.12 معنويو مستوى  عند احصائيا   دالو فروؽ  وجود( 05) جدوؿ مف يتضح كما    

 التقميدية الطريقة استخدمت التي الضابطة لممجوعة والبعدي القبمي القياسيف بيف الذات االكاديمٍ
 الذات فاعمية عناصر لجميع( 05.126: 01.050) بيف ما المحسوبة ت قيمة تراوحت حيث
فاعمية الذات  تحسيف نحو ايجابية نتائ  ذات التقميدية الطريقة اف الٍ يشير مما يمٍاالكاد

 .االكاديمٍ
 

ويرجع الباحث ىذا التحسف الي اف البرنام  التعميمي التقميػدي قيػد البحػث بأسػموب الشػرح المفظػي 
حصيل المعرفػي والنموذج المتبع في التدريس أثر إيجابيا  عمٍ مستوى اداء الميارات االساسية والت

وفاعمية الذات، ويرجع الباحث ىذا التقدـ الٍ قيامػو بعػرض المعمومػات بطريقػة جيػدة كمػا انػو قػاـ 
بالشػػػرح المفظػػػي لمميػػػارات مػػػع تصػػػحيح االخطػػػاء لمطالبػػػات ممػػػا ادى إلػػػٍ تكػػػويف صػػػورة واضػػػحة 

 لمميارات والمعمومات قيد البحث.
لطريقػة التقميديػة )الشػرح المفظػٍ واداء النمػوذج ىذه النتيجػة إلػٍ أف المعمػـ فػٍ اكما يعزو الباحث 

العممػٍ( يقػػدـ المزيػػد مػػف المعمومػػات الجديػػدة والمتنوعػػة كمػػا يقػػدـ معمومػػات عػػف االخطػػاء الشػػائعة 
تزيػد مػف حصػيمتيـ المعرفيػة ويجعػل لمطالبات التٍ تحدث اثناء االداء وبالتالٍ أى معمومات تقدـ 

ليػا والتػدرج فػٍ عمميػة تقػديـ التغذيػة الراجعػة خػالؿ  ىناؾ تقػدـ فػٍ مسػتوى األداء وعػرض نمػوذج
 .كل مرحمة مف مراحل التعميـ

 garret Duda,"(22) (2116 )،" دودا و جارنيــت " وتتفػػق  ىػػذه النتػػائ  مػػع دراسػػة كػػال مػػف    
( ة "أحمـد شـوقي 2م ( ) 2116أميـرة محمـود طـة" ), " jared"  "(24) (2008)"جار ـد"  "، 

ف إ فػٍ (13م م( )2136( ة " مجدي محمـود ف,ـيم ة أميـرة محمـود طـة " )2( )م2132دمحم" )
الطريقػػة التقميديػػة والتػػٍ تعتمػػد عمػػٍ أسػػموب الشػػرح والعػػرض  كػػاف ليػػا تػػاثيرأ إيجابيػػا فػػٍ مسػػتوى 

 التحصيل قيد أبحاثيـ
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي وبذلؾ يتحقق صحة الفرض االوؿ القائل: 
والتحصيل  عدي للمجمو ة الضابطة ولصالح القياس البعدي في فا لية الذات ايماديميةوالب

المعرفي ومستو  أداء بعض الم,ارات ايساسية في الم ممة لد  طالبات الفرقة ايول   
 .وىذا ما أثبتتو النتائ  التي توصل الييا البحث جامعة بن,ا. -بكلية التر ية الر اضية 

 القبمي القياسيف بيف إحصائيا   دالة فروؽ  توجد:    لي ينص والذي اليان  فرضال نتائت مناقشة
 والتحصيل األكاديمية الذات فاعمية في البعدي القياس ولصالح التجريبية لممجموعة والبعدي
 بكمية  األولٍ الفرقة طالبات لدى المالكمة في األساسية الميارات بعض أداء ومستوى  المعرفي
 .بنيا جامعة - يةالرياض التربية
 1.12 معنوية مستوي  عند إحصائية داللة ذات فروؽ  ىناؾ أف( 01) جدوؿ خالؿ مف يتضح
 خضعت التي التجريبية المجموعة أفراد لدي البعدي القياس لصالح والبعدي القبمي القياس بيف

 تراوحت حيث ةالمالكم فٍ التعمـ نوات  في المقموب التعمـ استراتيجية باستخداـ المقترح لمبرنام 
 فٍ االساسية الميارات عناصر لجميع(  51.114: 05.165) بيف ما المحسوبة ت قيمة

 إختبار في ت قيمة وبمغت المالكمة( 23.106) الميارات لمجموع ت قيمة وبمغت المالكمة
 التعمـ نوات  في الضابطة المجموعة مستوى  تحسف الٍ يشير مما( 52.411) المعرفي التحصيل

 .  المقترح التعميمي البرنام  استخداـ نتيجة كمةالمال فٍ
 

فاعمية  في 1.12 معنويو مستوى  عند احصائيا   دالو فروؽ  وجود( 01) جدوؿ مف يتضح كما
 التقميدية الطريقة استخدمت التي التجريبية لممجوعة والبعدي القبمي القياسيف بيف الذات االكاديمٍ

 الذات فاعمية عناصر لجميع( 52.115: 05.224) بيف ما المحسوبة ت قيمة تراوحت حيث
فاعمية الذات  تحسيف نحو ايجابية نتائ  ذات المقموب التعمـ اف الٍ يشير مما االكاديمٍ
 .االكاديمٍ

 التعميمي لمبرنام  استخدمت التي التجريبية المجموعة افراد أف إلٍ التقدـ ىذا الباحث ويرجع
 حواس معظـ اشراؾ خالؿ مف جيدة تعميمية بيئة خمق في اىـس المقموب التعمـ باستخداـ المقترح

 وفق واحد كل يتعمموف  المجموعة افراد جعل في وساىـ التعمـ نحو دوافعيـ واستثارة المتعمميف
، كما اف ىذا التحسف جاء نتيجة اف تصميـ وعرض البرنام  المقترح كاف  وقدراتو وسرعتو رغبتو

المجموعة التجريبية بكافة المعمومات المقروءة والمرئية  مميز ومعد بشكل جيد حيث تـ تزويد
بشكل مفصل وجميع موضوعات ووحدات مقرر  المالكمة فٍ االساسية المياراتوالمسموعة عف 

المالكمة بشكل واضح وسمس ومفسر، وىذا ساعد الطالبات عمٍ استخداـ المعمومات عف طريق 
وـ مختمفة ومعمومات ومعارؼ متجددة وساعد الدخوؿ لمواقع االنترنت بما تحوية مف صور ورس
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ذلؾ عمٍ فيـ المعمومات بشكل اوضح  وىذا بدورة ادى الي زيادة مستواىـ في الجانب العممي 
 والنظري ورفع مف قيمة فاعمية الذات لدييـ نحو المالكمة.

مكاناتو الشخصية ومف خ الؿ تعدد وفاعمية الذات لدى الفرد تنمو مف خالؿ إدراؾ الفرد لقدراتو وا 
الخبرات التي يمر بيا في حياتو، حيث تعمل ىذه الخبرات في مساعدة الفرد عمٍ التغمب عمٍ 
المواقف الضاغطة التي تواجيو، وعمٍ ضوء ذلؾ صاغ باندورا نظريتو عف فعالية الذات، وأف 

ف، توقعات الفاعمية لدى الفرد عندما تكوف في تزايد تكوف مصادر الفرد كافية لمواجية الموق
 (53:  4وبالتالي يصبح الموقف أقل تيديدا  لمفرد.  )

 اػبأني اليػلحػث البحا يػف ةػيميدألكاا ةػتيذالا ةػلفعاليأف ا م2121ما يؤكدة دمحم رزق هللا وىذا 
درات قف م يودل ماؼ كتشا، وايميةدألكاا فوداىد أيدتح عمٍ تودرقف بشأػب الطلػدات امعتق:
ز اػنجإ عمٍ تودرق فيب الطلا ثقةداؼ، وألىا هذى لٍوؿ إصولؿ اجف أم يفياوظترات ومياو
ػػد ق يػػلتوط اضغػػلت واباوصعػػلا ةػػجيوام يػػف وػػترمثاب، ووػػمن ةػػبومطلما ةػيميدألكاـ ااػلميا

 . ستودرابؽ تتعمـ مياف م بووـ يق فيماح لمنجا قعووت، ويميةدألكاا تورسيػػػمػػرض تعت
رات لمخبب الطلرض اتعؿ خالف مر يطػولتوا ةػلمتنمي ةػقابم ةػيميداألكا ةػتيذالا ةػلفعاليا كما اف 

 عمٍـ تيدرقـ وبتمكنيب الطلس احسادة إاػيز يػفػرات لخبا هػذىـ سيػتػث حي، بةػلمناسا ةػيوبرلتا
 (460:  01 ( .جوػل وكمأ ٍػعمـ نيػم ةػبومطلما ةػيميدألكاـ المياأداء ا
 تعمل فيي ، المستخدمة التعميمية الفيديوىات عم التعامل سيولة أف إلٍ ذلك  الباحث ويعزو
   المعمومات لوصوؿ مساعدة تطبيقات توفر أنيا وكما,  لمطالب المناسب التعمـ تحقيق عمٍ
 عممية ويحسف يعزز المقموب فالصف ،لمطالبات  أفضل تعمـ تحقيق عمٍ كبير بشكل ذلؾ ساعد
 عمٍ والتدرب التعمـ عمٍ وحرصة المعمـ ف وتعاو  التجربة مع المتعمميف تفاعل مف ويزيد التعمـ،
 واستخدامة التجربة، تطبيق حلامر  جميع في والتفاعل الحماس وأبداء ، الجديدة التقنيات إستخداـ
 أدى مما ، الطالبات لدى التعمـ نتائ  تحقق في ساعد ذلؾ و النشط التعمـ مف متنوعة طرق ا

 تساعد بحيث صممت والتي التعميمية الفيديو دروس اف كما ، المنشودة األىداؼ لتحقيق
 ال وبزمف ،  مبسطة بطريقة المعمومة وتوصيل ، ممل حدوث وعدـ ، األنتباه عمٍ الطالبات
 مناسب يكوف  الفيديو الدرس إف يحقق وبالتالي ، دقائق ) 2 ( عف الواحد الفيديو لمممف يتعدى
 الفروؽ  تراعي وبالتالي ، مرة فم أكثر الميارة إعادة إلمكانية باإلضافة ، عرضو حيف لمطالب
 الفروؽ  راعت المقموب الصف إستراتيجية أف كما ، طالبو لكل الميارة عمٍ التعمـ وسرعة الفردية
 الفيديو مقطع إعادة مف الطالبات تمكف حيث بالتعمـ اإلستمتاع مف وزادت, الطالبات بيف الفردية
 المقطع تسريع  أمكنيـ كما ، الدرس ءألجزا التطبيقية النماذج رؤية مف ليتمكنوا مرات عدة

 التشويق عنصر وزاد الممل عنصر عمٍ التغمب عمٍ ساعد مما إستعابيا تـ التٍ األجزاء لتجاوز
 بالتعمـ واإلستمتاع
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" "Marlowe "(25)(2012) ، Pearson" مف كال مف كال دراسة مع النتائ  ىذه  وتتفق
 2133" )الز ن أسعد حنان( ة ة " " 4) (م2136")  الرؤف  بد دمحم حسامة (2013)(27)

)  دمحم دمحم شوق  احمد(13()م 2136"   ) طة محمود أميرةة  ف,يم محمود مجدي" , ( 7( )م
 . (  2( )   م2123

 

ــة فــروق  توجــد وبػػذلؾ يتحقػػق صػػحة الفػػرض الثػػاني القائػػل: ــين إحصــائياً  دال ــي القياســين ب  القبل
 والتحصـيل ايماديميـة الـذات فا ليـة فـي البعـدي سالقيـا ولصالح التجر بية للمجمو ة والبعدي
ــد  الم ممــة فــي ايساســية الم,ــارات بعــض أداء ومســتو   المعرفــي ــات ل ــ  الفرقــة طالب   ايول
 وىذا ما أثبتتو النتائ  التي توصل الييا البحث .بن,ا جامعة - الر اضية التر ية بكلية

 القياسات في إحصائية دالة روؽ ف توجد:    لي ينص والذي اليالث الفرض نتائت مناقشة
 الذات فاعمية في التجريبية المجموعة ولصالح والضابطة التجريبية المجموعتيف بيف البعدية

 طالبات لدى المالكمة في األساسية الميارات بعض أداء ومستوى  المعرفي والتحصيل األكاديمية
 .بنيا جامعة - الرياضية التربية بكمية  األولٍ الفرقة
 متوسطي بيف 1.12 معنويو مستوي  عند احصائيا دالو فروؽ  وجود( 02) جدوؿ فم يتضح

 حيث لممالكمة المياري  االداء مستوى  في والضابطة التجريبية لممجموعتيف البعدييف االختباريف
 المياري  االداء عناصر جميع في وذلؾ( 3.551 -1.006) بيف ما المحسوبة ت قيمو تراوحت
 ولصالح( 01.221) لممالكمة المياري  االداء ميارات لمجموع الكمية ت قيمة وبمغت لممالكمة
 فروؽ  تراوحت وقد المقموب التعمـ باستخداـ المقترح البرنام  استخدمت التي التجريبية المجموعة

 إجمالي كاف حيث التجريبية المجموعة ولصالح درجة( 5.342-1.342) بيف ما المتوسطات
 ولصالح درجة( 05.542) لممالكمة المياري  االداء راتلمميا الكمي المجموع في الفارؽ 

 ميارات تعمـ في إيجابية نتائ  ذا المقترح البرنام  اف الٍ يشير مما التجريبية المجموعة
 . المالكمة يف األساسية

 إختبار في 1.12 معنويو مستوى  عند احصائيا   دالو فروؽ  وجود( 03) جدوؿ مف يتضح كما    
 حيث حيث والضابطة التجريبية لممجموعتيف البعدييف القياسيف بيف ديمٍاالكا الذات فاعمية
 االكاديمٍ الذات فاعمية عناصر لجميع( 05.511: 2.315) بيف ما المحسوبة ت قيمة تراوحت
 لجميع( 4.142: 2.252) بيف والضابطة التجريبية المجموعة بيف المتوسطات فروؽ  وتراوحت
 المقترح البرنام  أف الٍ يشير مما التجريبية المجموعة لصالحو  االكاديمٍ الذات فاعمية عناصر

 .االكاديمٍ الذات فاعمية في وفعاؿ إيجابي تأثير لو كاف
 كانت المقموب الصف إستراتيجية إستخداـ عمٍ القائـ  المقترح البرنام  أف إلٍ  الباحث ويعزو
 الصف فكرة إف حيث ، يبيةالتجر  المجموعة لطالبات  والميارى  البعد تعزيز في فاعمية ليا
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 ، ومشاركتيـ الطالبات وفاعمية ، النشط التعمـ: مثل مفاىيـ إلٍ تكوينيا أساس في تستند المقموب
 في تكمف  المقموب التعمـ إستراتيجية فقيمة ، التعميمي لممحتوى  بث و ، لمدرس مختمط وتصميـ
 يتناقش أف خالليا مف يمكف يةتدريب ورشة إلٍ عمدي بشكل  المحاضرة(  التدريب)  وقت تحويل

 في مياراتيـ أختبار مف تمكنيـ كما ، العممي المحتوى  حوؿ واستقصاءه بحثو تريدنا ما الطالبات
 البرنام  باف  الباحث ويرى  ، لألنشطة أدائيـ أثناء البعض بعضيـ مع والتواصل المعرفة تطبيق
 صحيحا حركيا تصور ويفتك عمٍ ساىمت المقموب الصف إستراتيجية باستخداـ المقترح
 والوصوؿ األخطاء وتالفٍ الرجعية التغذية مف كبير بقدر الطالبات امداد عمٍ وساعد لمميارات

 األداء نتائ  تحسنت وبالتالٍ األكاديمية الذاتية الفاعمية وذيادة الصحيح الحركٍ األداء الٍ
 . التقميدي التعميـ عف  التجريبية لممجموعة الميارى 
 دراؾإلا ةػيميدألكاا ةػتيذالا ةػلفعاليا فأ) 7 (2133ري لشمد ا بين ب هللادا ب الية راشا ما وىذا

 ؿصيػتح وى ستػم وػل ػقيحق ذيلا وؾلسما أداء عمٍ ءبنا ،لعمميةوا ةػػفيرلمعا ػػبالطلا ػػدرةلق تيػػذالا
 ةػكيفي ػفع وػقعاتوت دىمو ،يميدكاأ أو سيدرم أو عممي ؼقوم أي في ةػبوغرم ائ ػنتو عػتفرم
 طلنشاوا دلجيا دارمقو ،لعمميةوا يةظرلنا وـلعموا رؼلمعاا ؿتحصي ؿسبي يػف فسػلحا داءألا
 يحققو أف فيمك ذيلا حلنجاا دىبم ؤلتنبوا ،لعمميةا ؼقوالما مع تعاممو دعن بةومطلما رةلمثابوا
 فتحسي في ـتسي ةػيميدألكاا ةػتيذالا ةػلفعاليا فاArtino  2132 (35 ) ـوتينأر هـدمؤي اػم ػذاىو
 بالطػلم يميداػألكا داءألا ػليجع اػمم ،لمختمفةا سيةدرالا رراتبالمق ةطتبرلما ـلمياا في داءألا

 يميةدألكاا تيةذالا لفعاليةا ذوي  ـنيراقأ أداء ػػفم ؿضػفأ ةػتفعرلما ةػيميدألكاا ةػتيذالا ةػلفعاليا ذوي 
 .لمنخفضةا

 أسعد حنان"  ,, (4) (م2136)  الرؤف  بد دمحم حساممف كال دراسة مع النتائ  ىذه  وتتفق   
 حيث (31()م 2136") طة محمود أميرةة  ف,يم محمود مجدي",  (5( )م 2133" )الز ن
 إيجابي تأثير ليا لما التعميمية العممية في المقموب التعمـ إستراتيجية أستخداـ أىمية عمٍ أشارو
 اإلستراتيجيات مف غيره عف المقموب مـالتع إستراتيجية تمتاز حيث,  أبحاثيـ قيد التعمـ نوات  في

 – الشرح) المتبعة الطريقة عمٍ تفوقيا وكذلؾ ، المتعمميف بيف الفردية الفروؽ  مراعاة في اآلخرة
 (.النموذج

توجـــد فـــروق دالــة إحصـــائية فـــي القياســـات  وبػػذلؾ يتحقػػق صػػػحة الفػػرض الثػػػاني القائػػل:      
ولصـالح المجمو ـة التجر بيـة فـي فا ليـة الـذات البعدية بين المجمو تين التجر بية والضـابطة 

ــة والتحصــيل المعرفــي ومســتو  أداء بعــض الم,ــارات ايساســية فــي الم ممــة لــد   ايماديمي
وىذا مػا أثبتتػو النتػائ  التػي توصػل جامعة بن,ا. -طالبات الفرقة ايول   بكلية التر ية الر اضية 

 الييا البحث.
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 ايستناجات والتوصيات : -
 االستنتاجات : :  أوالً 

 في ضوء نتائ  البحث توصل الباحث إلٍ االستنتاجات اآلتية :  
البرنام  المقترح بإستخداـ إستراتيجية التعمـ المقموب لو تأثير إيجابي عمٍ مستوى االداء  -0

المياري لممجموعة التجريبية وتحسيف مستوى التحصيل المعرفي وفاعمية الذات األكاديمٍ 
 جريبية قيد البحث.لممجموعة الت

الطريقة التقميدية )الشرح المفظي والنموذج العممي( ساىمت في تحسيف االداء المياري  -5
 والتحصيل المعرفي وفاعمية الذات األكاديمٍ لممجموعة الضابطة قيد البحث.

تفوؽ المجموعة التجريبية التي إستخدمت البرنام  المقترح عمٍ المجموعة الضابطة التي  -1
دمت الطريقة التقميدية في االداء المياري والتحصيل المعرفي وفاعمية الذات استخ

األكاديمٍ قيد البحث مما يدؿ عمٍ فاعمية البرنام  المقترح عمي تحسيف االداء المياري 
 والجانب المعرفي لمقرر المالكمة وتحسيف فاعمية الذات األكاديمٍ لدييـ .

 التوصيات : يانيا : 
 عنو نتائ  البحث واالستنتاجات التٍ توصل إلييا، يوصٍ الباحث بما يمٍ : في ضوء ما أسفرت

 

تعميـ استخداـ التعمـ المقموب عمٍ المقررات العممية والنظرية والتوسع فٍ تطبيق مثل ىذة  .1
 البرام  فٍ جميع المراحل التعميمية .

لتدريس كال عمٍ حدى عقد الندوات والدورات التدربية لمطالبات والطالب وأعضاء ىيئة ا .2
 لمتعرؼ عمي كيفية توظيف إستراتيجية الصف المقموب في عمميتي التعميـ والتعمـ .

 الطالباتاألستفادة مف التدريس بأستخداـ إستراتيجية الصف المقموب في تشجيع الطالب و  .3
األنطوئيف , ومف يمتمكوف صفات القمق والخجل داخل الفصل التقميدي حيث يتيح ليـ 

ابة مف خالليا فرصا أكثر لمتواصل مع األخريف والتعبير عف ذواتيـ وتزيد مف ثقتيـ الكت
 بأنفسيـ. 

ضرورة اعداد وتوفير فديوىات لممحتوى العممٍ لميارات المالكمة الكترونيا حتٍ تستطيع  .4
الطالب الرجوع الٍ المحتوى التعميمٍ فٍ أى وقت وفي كل مكاف وبالتالٍ يؤدي إلٍ 

 التحصيل. تحسيف مستوى 
اجراء المزيد مف الدراسات لمتعرؼ عمي التحديات التي تواجو تطبيق التعمـ المدم   .5

 واعضاء ىيئة التدريس. الطالباتوالمقموب لدي الطالب و 
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 Foreign and Arabic returningالمزاجع العزبيت واألجىبيت                               

 

                                                                 Arabic returning المزاجع العزبيت   

                

: تاثير برنام  باستخداـ الوسائط المتعددة م( 2117ابراهيم ابراهيم  بده مصطف  غنيم )  -1
رياضة  التفاعمية عمٍ الدافعية والتحصيل المعرفٍ ومستوى االداء الحركٍ لممبتدئيف فٍ

 المالكمة  ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية بدمياط ، جامعة المنصورة  

: أثر إستخداـ إستراتيجية الصف المقموب المدعمة م(2021احمد شوق  دمحم دمحم ) -2
 بالمدونات اإللكترونية عمي أكتساب ميارة تنفيذ درس التربية الرياضية لمطالب المعمميف

 ديسمبر األسكندرية .  محكمة -عممية -اضة: دوريةجمة عمـو الريم 
تػأثير إسػتراتيجية مقترحػة عمػي التحصػيل المعرفػي ومسػتوي :  م( 2132أحمد شوقي دمحم ) -3

مجمة التربية الشػاممة  االداء التطبيقي لدي الطالب المعمـ بكمية التربية الرياضية جامعو بنيا
  يق .كمية التربية الرياضية لمبنات جامعة الزقاز 

اثر برنام  قائـ عل الدم  بيف التعمـ المدم  والمقموب  م(  2123أحمد  يد  دلي )  -4
مجمة  .عمٍ التحصيل المعرفي وفاعمية الذات وتعمـ سباحة الزحف عل البطف لممبتدئيف

 . اسيوط لعموـ وفنوف التربية الرياضية، كمية التربية الرياضية جامعة اسيوط

أثػػر إسػػتخداـ المػػدونات التعميميػػة عمػػي التحصػػيل لػػدي  م( :"2135)أبــن  نــيندمحم أر ــت  -5
 .طالبات جامعة الممؾ سعود بالرياض , المجمة التربوية , جامعة الممؾ سعود 

ـــــــرؤف )  -6 ـــــــد ال  بػػػػػػػدرس المقمػػػػػػػوب الفصػػػػػػػل اسػػػػػػػتخداـ فاعميػػػػػػػة:  م(2136حســـــــام دمحم  ب
 االساسػػػػػٍ التعمػػػػػيـ ةمرحمػػػػػ تالميػػػػػذ لػػػػػدى والميػػػػػارى  البػػػػػدنٍ االداء عمػػػػػٍ الرياضػػػػػية التربيػػػػػة
 .بنيا جامعة ، الرياضية التربية كمية ، دكتوراه ، الجودة معايير وفق

ــي ) -7 ــان اســعد الز ن أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب فػػي التحصػػيل  م(: "2133حن
 األكاديمي لطالبات كميو التربيو بجامعو األميره نوره بنت كالتوف" ، الرياض .

الفصوؿ الدراسية المعكوسة بيف المؤيد و المعارض , مجمػة  م(:2132) رامي ذكي اسكندر -8
, المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع :  01التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ اإللكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي , ع 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?seassionID=36&PAGE=NEWS
&TASK=SHOW&ID=468 
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 يةبفاعم عالقتياو لنفسيةوط الضغدر امصا: م(2133ري )لشمد ا بين ب هللادا ب    -9
ورة، منشر غير ماجستي سالةر. دةيرب ينةدبم يةولثانا حمةرلما بالدى طل يميةدألكاذات الا

 رى لقأـ ا جامعة، بيةرلتا كمية
(: اثر نمطي التعمـ المدم  الدوار )المقموب/ 2136غادة شحاته ابراهيم معوض ) -11

الحاسب االلي عمي تنمية ميارات  blackboardالمتناوب( القائـ عمي نظاـ ادارة التعمـ 
 .1، ع40واالتجاه نحو بيئة التعمـ، مجمة كمية التربية، جامعة طنطا، كمية التربية، م  

تأثير استخداـ اسموب التعمـ المقموب عمٍ تحسيف  م(  2136غادة  مر دمحم محمود )  -11
ية الميارات التدريسية لمطالبة المعممة في مادة المبارزة، مجمة اسيوط لعموـ وفنوف الترب

  0ج 14الرياضية، كمية التربية الرياضية جامعة اسيوط.ع
األسس العممية والعممية لطرؽ التدريس ، دار  م(:2116مجد  محمود ف,يم دمحم ) -12

 الوفاء  لمطباعة والنشر، اإلسكندرية . 
: تػػأثير اسػػتخداـ الػػتعمـ المعكػػوس م( 2136مجــد  محمــود ف,ــيم ة أميــرة محمــود طــة ) -13

ميػػارة تنفيػػذ درس التربيػػة الرياضػػية , مجمػػة تطبيقػػات عمػػـو الرياضػػة , المجمػػة عمػػٍ أكتسػػاب 
 ( ديسمبر األسكندرية . 65العممية بكمية التربية الرياضية لمبنيف أبو قير العدد )

ـــــــــ  ) -14  العقمية بالعادات ًعالقتيا يةمياألكاد اتيةرال الفعالية( م2121دمحم رزق هللا الزهران
 053, مجمػة كميػة التربيػة ، العػدد مةسكملا مكة ينةمبدلطالب  ا ٌدل راسيدال ًالتحصيل

 .الجزء الثالث , جامعة االزىر
: تأثير استخداـ أسموبيف مف أساليب التػدريس عمػٍ بعػض الميػارات محمود  بده  ليفة  -15

األساسية والصفات البدنية لممبتدئيف في المالكمة ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، 
 ـ5115عة قناة السويس جام

 تعمػـ مسػتوي  عمػي المقمػوب الصػف اسػتراتيجية فاعميػو:   م(2135نادية حسن زغلـول ) -16
 بدولػو االساسػي التعمػيـ مف الخامس الصف لتمميذات الجمباز في االساسية الميارات بعض

 ءالجػػز  11 العػػدد ، الرياضػػية التربيػػة وفنػػوف  لعمػػوـ أسػػيوط مجمػػة ، عممػػٍ انتػػاج ، االمػػارات
 . اسيوط جامعة ، الرياضية التربية كمية ، الثالث
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