
 تأثري استخدام خرائط املفاهيم امُلربجمة على تعلم بعض "

 "املهارات األساسية لناشئات كرة السلة

 م.د / ندا حمفوظ عبد العظيم كابوه. *
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 : امُلقدمة وُمشكلة البحثـ 

يكتسب  الب ت لعليمب      كيف عترب التعلم عملية أساسية وهامة يف حياة األفراد، فكل فرد يتعلمُي

 نجبهه  أسالي  السلوك اليت يعيش بها، ولظهر عمليبة البتعلم يف األنةباة البيت يببوم بهبا اونسبا  ومبا يُ        

 من أعمات، وهي بذلك لةكل جانبًا هامًا يف حياة كل إنسا .

 ركبببة وي يكبباد ألببو أم نببوا مببن أنببواا النةببا  البةببر  أو أم  بب   عبببدة وُموالببتعلم عمليببة ُم

ا  سلوك  من نوا ما من التعلم، فهو بففة عامة أساسي يف حياة الفرد وفبت لابوير الةةفبية    من أ 

 ( 166 : 22اونسانية. )

نب  ظباهرة   أإىل أ  التعلم مب    مWitting (1981) ويتنجنبً  عن  م(1996بساويسي أمحد )ةري وُي

 ميكن إحساسها إّي إن  يفبع  وفبفها بسبهولة، ويرجب  جبهه مبن هبذه الفبعوبة إىل حبيببة أ  البتعلم           

 ( 47:  3ولكن ميكن ايستديت عن  من ال ت أداه الفرد وسلوك . ) ،باشرة حظت  بفورة ُمي ميكن ُم

مببن الببباح    ولبببد أفبببت الببتعلم واألداه انركببي مببن ايتونببوعاه الببيت نالبب  اهتمببام كبب ري       

ةبك   أهميبة الافبة يف  بات لعلبم ايتهباراه انركيبة، حيبل يلعب  البتعلم           وذلك ألنهمبا يُ  ،لدراستهما

انركي يف الريانة دورًا هاما ًَ يف اكتساب ولاوير ايتهاراه انركية ومن ثم اكتساب السلوك الذم ميكبن  

 ( 171:  22لبومي  وقياس  من ال ت لبويم ايتستو  انركي. )

 تعلم  للمفبباهيم، همببة وايتبب ثرة يف لكببوين ايت بب  عتببرب يريبببة الببتعلم هببي إحببد  العوامببل ايت     وُل

 تعلم  واللفيببالهم السبباببة، علببم يديببد أهدافبب  الببيت لتفبب  مبب  الفببا   ايت بب  لببذلك ينب ببي علببت ايت  

  .ةُلسهم يف يبي  األهداف ايتالوبأدواه ووسا ل  واالتيار

علببم ويببرت لبدريد حدي بة وفع البة يكبو  فيهبا ايت       اسبااليجياه لبذلك كبا  يببد مبن اسبتةدام      

ساعدًا للمتعلم  علت فهم ايتعرفة وكيفية استةدامها ولوظيفها يف انيباة العمليبة،   وجهًا وُمرشدًا وُمُم

وأسالي  لعلم ايتفاهيم ولكوينها لبد  ايتعلمب ، ومبن هبذه      ليجياهاساا استبفاهواجته  األحباث حنو 

 والببيت اسببتةدم  ألوت مببرة  ، منظومببة ايتفبباهيم أو الببرا   ايتفبباهيم   اسببااليجية .. ايسببااليجياه

وهبت عببارة عبن أشبكات      ،بوب جوينو جوزيف نوفاكلعليمية من قبل  كاسااليجيةيف اجملات الابوم 

كت  عليها كلماه لسمت كلماه ختاياية لرب  ايتفاهيم ببعضها البعض عن يري  الاو  أو أسهم ُي

 ( 652:  8(، )53:  6الرب  لتونيت الع قة ب  كل مفهوم وآالر. )

 جامعة مدينة الساداه. بكلية الابية الريانية  بمدرس ببسم األلعاب  *
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 عايبباه الابيببة اندي ببة يف كببو   وُلعببد الببرا   ايتفبباهيم لبنيببة لربويببة جديببدة لنسببجم ومُ  

ور العملية التعليمية وفاح  الدور الر يسي يف عمليبة لعلمب ، حيبل أكبده حببوث لربويبة       تعلم حمايت 

عديدة علت أ  الرا   ايتفباهيم أداة  فاعلبة يف ي يبل ايتعرفبة والبنباه عليهبا، وأنهبا أداة هامبة للبتفكري          

لبدم ايتبتعلم   وهو البتعلم انبيببي البذم يرس ب       .الناقد واوبداعي، ولساعد يف يبي  التعلم ذو ايتعنت

 (22:  4م  يبيعة العفر. ) يتماشتمنهجًا للتفكري ايتنظم 

ولبوم هذه اخلرا   علت لرلي  ايتفاهيم والع قاه فيما بينها يف إيار وانبت وبفبورة هرميبة    

تعلم  علببت فهببم هببذه ايتفبباهيم، ومعرفببة  حبيببل لسبباعد ايت بب .. مببن األك ببر عموميببة إىل األقببل عموميببة

 (37بينها. )الع قاه فيما 

إىل أ  الببرا   ايتفبباهيم ُلعببد وسببيلة لبنبباه  مJoseph Novak (1995)جوزيببف نوفبباك ةببري وُي

 البيت لعتبرب أسباس اخلريابة ايتعرفيبة،       باالتيبار ايتفباهيم األساسبية    ايعتنباه وذلك عن يري   ،التفكري

 ااباببة مفبباهيم ُمتعلم  علببت أ  يبو ببوا يف بنيببتهم ايتعرفيببة عببن     سبباعدة ايت بب فهببي لعمببل علببت مُ  

 سبباعدلهم وذلبك  ُ  ،عابباة  بم وايتفبباهيم البيت يعرفونهببا  ببب  ايتفباهيم ايت   والع قباه  ايفاانبباهوبنباه  

ناسببة وإدراك أ  ايتفباهيم الر يسبية ميكبن أ  لبدالل يف البنيبة       الكلماه الراباة واجليدة وايت  االتياريف 

 (  146:  35) ا رمية للةرياة.

م(، 2005م(، سبلاانة قاسبم )  2006م(، الليبل إببراهيم )  1999بد انميد )جابر عويتف  كل من 

 : علت أ  أهمية الرا   ايتفاهيم لتم ل يف التالي م(2003وجب  بن قاسم وحممد بن عبد اهلل )

وبالتبالي ربب     ،أنها لساهم يف للةي  احملتو  ايتعريف، والعمل علت رب  ايتفاهيم اجلديبدة بالبدميبة   *

 التعليم الساب  بال ح .

فيمبا بينهبا، باونبافة إىل     وايالبت ف لعمل علت التمييه ب  ايتفاهيم ايتتةابهة، وإدراك أوج  الةب   *

تعلم، ولبوميب  بةبكل حبيببي يونبت أيبن وفبل       ايتساعدة علبت لنميبة التوفبيل الدراسبي لبد  ايت ب      

لدي ، ومساعدل  علت إدراك الع قاه ب  للبك ايتفباهيم،   حيل لب  كمية ايتفاهيم  ،تعلم بالفعل؟ايت 

 وما إذا كان  هذه الع قاه فويوة أو الايئة م  إيضاح يتون  اخلاأ.

مراجعبة  ، وفًا للمفباهيم فبن  نظمًا وُمتعلم ُمايت  وأ  يكو لساعد علت لسهيل حدوث التعلم ذو ايتعنت،  *

 ساعد علت جناح  فيها.بةكل ُي ايالتباراهساعده علت لأدية ايتادة الدراسية بةكل مركه، مما ُي

 علببم علببت لببدريد ايتببادة العلميببة مببن البب ت جعببل اخلاببة التنظيميببة للببدرس أونببت،       لسبباعد ايت  *

 وجعل عملية التدريد عملية فع الة عن يري  لتاب  األفكار ولسلسلها يف التدريد.

(5  :632( ،)9  :148( ،)10  :77( ،)31  :209،) (38) 
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ودد للمبادة  تعلم يف ون  لفور وانت وُمعلم وايت وبالتالي فإ  الرا   ايتفاهيم لساعد كل من ايت 

 العلمية مونوا الدراسة.

ريانة كرة السلة بسرعة وديناميكية األداه، فهي ريانبة ا جبوم والبدفاا بب  فبريب       لتميه و

 إحبراز أكبرب عبدد مبن النببا       ينوفر هدف كل منهمبا يف ررنب ، أو مبا ربرو هجبومي ويتم بل يف      

ال ت ايتباراة، وال اني ررو دفاعي ويتم ل يف من  الفري  ايتنبافد مبن إحبراز النببا ، ولبعبًا للبت ري       

 بببرزه أهميبة إلببا  واسبتةدام ايتهباراه األساسبية )ا جوميبة         .. ستمر يتواقف اللع  هجومبًا ودفاعبًا   ايت 

 تباينة مبن الاكيبباه ايتهاريبة  با يتماشبت مب  يبيعبة كبل موقبف          واليت لفاغ يف أشكات ُم ،الدفاعية(

 (16:  32من مواقف اللع . )

عتبرب لعلبم وإلببا  ايتهباراه األساسبية يف ريانبة كبرة السبلة مبن أهبم العوامبل البيت             وبناهًَ عليب  يُ 

لساعد الفري  علت يبي  الفوز، حيل ي ميكبن لنفيبذ أم واجب  الاابي هجبومي أو دفباعي إي عبن        

 ري  اولبا  اجليد  ذه ايتهاراه.ي

جبدة   بأكادمييبة ( سبنة  12كمدرببة لفريب  كبرة السبلة للبنباه يب  )       الباح بة ومن ال ت عمبل  

 يحظبب  أ  هنبباك بعببض الناشببئاه ايتبتببد اه  .. يونايتببد  وافظببة جببدة بايتملكببة العربيببة السببعودية

 ويوة أثنبباه عمليببة الببتعلم بببالررم  ي لسببتاعن أداه ايتهبباراه األساسببية يف كببرة السببلة بالاريبببة الفبب  

 .يتدرب  ايت هل  علميًا وعمليًاكذلك ا، من لوافر األدواه الريانية ال زمة للتعلم

قد يكو  نالج عن عبدم لنبوا    األداه الفويت للمهاراهالبدرة علت  نعفأ   الباح ةلر  حيل 

)الاريبة التبليديبة( مب  الناشبئاه     تبعةوال باه علي استةدام الاريبة ايت  ،أسالي  التعلم ايتستةدمة

 ةبباركة الناشببئاه بتببد اه، والببيت لبببوم فيهببا ايتدربببة بةببرح ايتهببارة لفظيببًا ثببم أداه  ببوذ   ببا دو  مُ ايت 

يف ايتوقف التعليمي، األمر البذم ي لراعبت فيب  ايتدرببة الفبروت الفرديبة بيبنهن، وكبذلك قبد ي يتبابعن           

أسبلوب األداه السبليم للمهبارة، كمبا أ  هنباك مبن ي لسبتاعن         البعض الةرح أو يبواجهن فبعوبة يف فهبم   

وبالتالي لنةفض دافعيتهن لتعلم ايتهبارة ممبا قبد يب ثر يف قبدرلهن علبت        ،رؤية النموذ  بةكل فويت

 تعلمة.األداه انركي للمهارة ايت 

ويتببا كانبب  ريانببة كببرة السببلة مببن الريانبباه الببيت يتببوم علببت العديببد مببن ايتهبباراه األساسببية   

اليت ختتلف يف درجة فعوبتها، لذا جيب  يديبد ايتفباهيم الر يسبية والفرعيبة       الدفاعية( ب)ا جومية  

بيبام بتنظبيم   إىل ال الباح بة  اهتمبام  ذه ايتهاراه لتكو  عملية البتعلم أك بر إجيابيبة، األمبر البذم أثبار       

ولرلي  حمتو  ايتهاراه األساسية )قيد البول( يف كبرة السبلة البذم لعّلمب  للناشبئاه يف شبكل البرا          
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والتعبرف  ب ستودث يف التعلم والافة يف  بات الابيبة الريانبية     باعتبارها أسلوب ُم برب ة  مفاهيم ُم

رب بة  حيل أ  البرا   ايتفباهيم ايت   علت لأثريها علت لعلم بعض ايتهاراه األساسية لناشئاه كرة السلة، 

لساعد علت لونيت الع قة ب  كل مهارة وما يرلب  بها من مفاهيم أساسية وفرعية، كما أنها لببدم  

الناشببئاه ولبب ري  انتببباهايتببادة التعليميببة )ايتهبباراه األساسببية( باريبببة شببيبة وأك ببر ونببوحًا فتجببذب 

تفاع ه يف ايتواقف التعليمية، ممبا يب دم إىل ل بيب     ُمةاركاه وفيكن ُم .. ودافعيتهن للتعلم اهتمامهن

 اخلرباه التعليمية ايتةتلفة لديهن.

لببذا فببإ  الدراسببة اناليببة هببي حماولببة لتجريبب  أسببلوب جديببد مببن أسببالي  لبنيبباه التعلببيم      

 اسبااليجياه ستودثة اليت ميكن من ال  ا لعلم ايتهاراه األساسبية يف ريانبة كبرة السبلة باسبتةدام      ايت 

 جديدة للتعلم.

 : أهداف البحثـ 

 : البول إىلهذا يهدف 

رب ة لبعض ايتهاراه األساسية )قيبد البوبل(   ايت فاهيم ايت الرا  برنامج لعليمي باستةدام لفميم  - 1

  .اناس  اآللي الربنامج ُيستةدم يف عروولناشئاه كرة السلة، 

رب بة علبت لعلبم بعبض ايتهباراه      ايت فباهيم  ايت البرا   التعرف علت أثر الربنامج التعليمي باستةدام  - 2

 األساسية )قيد البول( لناشئاه كرة السلة.

 : فرض البحثـ 

للمجموعببة التجريبيببة   والبعببدم ي  الببلببيالبياسبب متوسببايببب   لوجببد فببروت دالبب  إحفببا ياً  - 1

)قيد البول( لناشبئاه  مستو  لعلم بعض ايتهاراه األساسية  يف( رب ةايت  الرا   ايتفاهيم  موعة)

 .البعدم البياس متوس  لفاحلكرة السلة 

 الضبباباةللمجموعببة  والبعببدم ي  الببلببيالبياسبب متوسببايببب   لوجببد فببروت دالبب  إحفببا ياً   - 2

)قيد البول( لناشبئاه كبرة   مستو  لعلم بعض ايتهاراه األساسية  يف( الاريبة التبليدية  موعة)

 .البعدم البياس متوس  لفاحلالسلة 

والضباباة   التجريبيبة  ت للمجمبوع  ي  البعدي البياس متوسايب   لوجد فروت دال  إحفا يًا - 3

 البيباس  متوسب  لفباحل  )قيد البول( لناشبئاه كبرة السبلة    مستو  لعلم بعض ايتهاراه األساسية  يف

 .البعدم للمجموعة التجريبية
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 : البحث صطلحاتُمـ 

  : خرائط املفاهيمـ  1

فبورة هرميبة حبيبل لتبدر  مبن       يفرسوم ختاياية لال  فيهبا مفباهيم ايتبادة الدراسبية     هي 

ك ببر ألقببل لوليببة وا ألا)ىل ايتفبباهيم إقمببة ا ببرم   يف (قببل الفوفببية ألاوك ببر لوليببة  ألا)ايتفبباهيم 

عبن يريب  كلمباه أو عبباراه     وا  هذه ايتفاهيم بأير لرلب  ببعضبها  وُل قاعدة ا رم،يف  (الفوفية

 (94:  17)علت اخلاو  اليت لرب  ب  أم مفهوم .  وفل لكت 

 :ربجمة ـ خرائط املفاهيم امُل 2

 )لعريف إجرا ي(هي الرا   مفاهيم ُيستةدم يف عرنها اناس  اآللي. 

 : الدراسات السابقةـ 

الرا   ايتفاهيم علت يفيل يلببة   استةدامثر أ: )بعنوا  دراسة  (36) مsead (2000) يدس أجر   - 1

البرا   ايتفباهيم علبت يفبيل      استةدامالتعرف علت اثر  هدف، ب(مادة العلوم يفايترحلة اوعدادية 

اسبتةدم الباحبل ايتبنهج التجبريص بتفبميم  مبوعت        ، ومبادة العلبوم   يفيلبة ايترحلة اوعدادية 

يال  من ي ب الفف ال بامن مبن   ( 91) ، وقد بلغ قوام كل منهاإحداهما جتريبية واألالر  ناباة

الرا   ايتفاهيم سباهم   استةدام إىل أ  أهم النتا ج وأشاره ،حد مدارس الويياه ايتتودة األمريكيةأ

 تبعة.بفورة أفضل من الاريبة ايت  مادة العلوم يف لد  الا ب زيادة التوفيل يفباريبة إجيابية 

الرا   ايتفاهيم  اسااليجية استةدامجدو  : ) هاعنوانبدراسة  (20) (م2007) يتياه إبراهيم قام  - 2

مبادة يبرت   يف  لاالباه الفرقة ال انية بكليبة الابيبة الريانبية    وايجتاهاهعلت مستو  التوفيل 

 الببرا   ايتفبباهيم   اسببااليجية اسببتةدامهببدف  الدراسببة إىل التعببرف علببت جببدو     و ،(التببدريد

 ،مادة يرت التدريد لد  يالباه الفرقة ال انية بكليبة الابيبة الريانبية    يف الدراسيالتوفيل  يف

يالبة من يالباه الفرقبة ال انيبة   ( 60)علت عينة بلغ قوامها  الباح ة ايتنهج التجريص واستةدم 

 متسباويت     مبوعت   إىل جامعة حلوا ، واليت ق سبم  عةبوا ياً   -بكلية الابية الريانية للبناه 

 اسبااليجية النتا ج أ  التبدريد باسبتةدام    ، وأظهرهإحداهما جتريبية واألالر  ناباة يف العدد

 والنظبرم  العملبي الرا   ايتفاهيم أفضل من التدريد بالاريبة التبليدية فيما يتعل  بالتوفيل 

 حنو مادة يرت التدريد. وايجتاه

الببرا   ايتفبباهيم  اسببتةداملببأثري ) :بعنببوا  دراسببة  (30) م(2008) مفببافي نفببر الببدين  أجببر  - 3

علببت لعلبم بعبض مهبباراه كبرة اليبد بببدرس      اآللبي بواسباة برنبامج العبروو التبدمييببة باناسب      

 اسبتةدام وهبدف  الدراسبة إىل التعبرف علبت لبأثري       ،(الابية الريانية لت ميبذ ايترحلبة اوعداديبة   
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 لبم بعبض مهبباراه   علبت لع  اآللبي البرا   ايتفباهيم بواسباة برنبامج العبروو التبدمييببة باناسب        

الباحبل ايتبنهج التجبريص     واسبتةدم  ،كرة اليد بدرس الابية الريانية لت ميذ ايترحلة اوعداديبة 

للميبذ مبن    (12)، وقد بلبغ قبوام كبل منهبا     بتفميم  موعت  إحداهما جتريبية واألالر  ناباة

أهبم  أشباره  و وافظبة ببور سبعيد،     من مدرسة بور ف اد اوعداديبة  اوعدادم ال انيل ميذ الفف 

 أد   اآللبي الرا   ايتفاهيم بواسباة برنبامج العبروو التبدمييبة باناسب        استةدام إىل أ النتا ج 

 .وبدرجة أكرب من  الاريبة التبليدية ايتهارية اخلافة بكرة اليد ايالتباراه يفإىل يسن وانت 

البرا   ايتفباهيم    اسبااليجية  اسبتةدام  لأثري: ) هاعنوان بدراسة  (18) م(2010) عماد أبو شبانة قام - 4

 ،(انركيببة والتوفببيل ايتعببريف بببدرس الابيببة الريانببية علببت بعببض ايتهبباراه  سباعدة الكمبيببولر 

علبت بعبض    البرا   ايتفباهيم  سباعدة الكمبيبولر     اسبااليجية  اسبتةدام  لأثريهدف التعرف علي ب

اسبتةدم الباحبل   و ،ببدرس الابيبة الريانبية    يتعبريف اوالتوفبيل   يف الكرة الاا رة ايتهاراه انركية

 ، وقببد بلببغ قببوام   ايتببنهج التجببريص بتفببميم  مببوعت  إحببداهما جتريبيببة واألالببر  نبباباة      

 ،التعليميبة بالكويب    حبولي للميذ من ل ميذ الفف السادس  درسة اجلميل ببإدارة   (30) كل منها

علبت أداه بعبض    إجيابيباً  لبأثرياً  أثبر  الرا   ايتفاهيم اسااليجية إىل أ  استةدامأهم النتا ج  وأشاره

 أفضل من الاريبة التبليدية. بفورةو ايتعريفمهاراه كرة الاا رة والتوفيل 

 : إجراءات البحثـ 

  : منهج البحث :أواًل  ـ

 بالببلبي   )ذو البيباس  التفبميم التجبريص    ، وذلك باستةدامايتنهج التجريص ةالباح  استةدم 

 لابيعة هذا البول.  ناسبتيت وذلك واألالر  ناباة،  جتريبية ت  إحداهماجملموعالبعدم( 

 : عينة البحث : ثانيًاـ 

 ناشببئاه مببن  بالاريبببة العةببوا ية الكليببة )األساسببية ، ايسببتا عية( مت االتيببار عينببة البوببل

  ،جببدة يونايتببد  وافظببة جببدة بايتملكببة العربيببة السببعودية    بأكادمييببةسببنة  (12)كببرة السببلة يبب   

 : إىل  موعت  نومت لبسيمه ،ناشئة (30) البول األساسية حيل بلغ عدد أفراد عينة

ألسبلوب  يف لعلبم ايتهباراه قيبد البوبل     الضبع   ، وناشبئة ( 15): وعددها  اجملموعة األوىل )التجريبية( *

 .عرنها باستةدام اناس  اآللياليت يتم  الرا   ايتفاهيم ايترب ة

ألسبلوب   يف لعلبم ايتهباراه قيبد البوبل     الضبع  ، وناشبئة  (15): وعددها  اجملموعة ال انية )الضاباة( *

 (.التبليدم)األسلوب  العمليوأداه النموذ   اللفظيالةرح 
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مبن البار  عينبة البوبل      األكادمييبة نفبد   من سنة 12ناشئاه ي   (10)بعدد كما مت ايستعانة 

 األكادمييبة نفبد   مبن  سنة 14ي   ناشئاه (10)عدد باونافة لاجملموعة رري ايتميهة،  ايم لولاألساسية 

 -ميهة، وذلك نساب ايتعبام ه العلميبة )الفبدت    اجملموعة ايت  ايم لولومن الار  عينة البول األساسية 

 ل التباراه ايتستةدمة يف البول. ال باه(

 والببالغ عبددهن   ،إجياد جتاند عينة البول الكلية )األساسبية، ايسبتا عية(  ب ةالباح قام  و

 وايتهباراه األساسبية   ، ، ايتبت رياه البدنيبة اخلافبة   الوز ( بالاوت   ب)السن  : يف مت رياه النمو ناشئة  (40)

 .(1)، وذلك ما يونو  جدوت يف كرة السلة قيد البول

 (1جدوت )

 ايلتواه لبياساه ايتت رياه قيد البولُمعام ه 

 ايتت رياه قيد البول

وحدة  

 البياس

 ايتتوس  

 انسابي

 الوسي 

ايحنراف 

 ايتعيارم

 معامل ايلتواه

مت رياه 

 النمو

0.65 -11.6511.800.69 السنة السن

154.43154.004.070.32 سم الاوت

45.9145.002.910.94 كجم الوز 

 ايتت رياه

 البدنية

16.3216.001.580.61 سم البوة ايتميهة بالسرعة 

6.596.250.741.38 ثانية السرعة اينتبالية

35.6535.001.871.04 ثانية الرشاقة 

3.233.001.070.64 سم ايترونة 

ايتهاراه 

 األساسية

0.32 -54.6655.003.15 درجة التمرير الفدرية

19.4519.002.100.64 ثانية احملاورة

0.53 -4.815.001.07 درجة التفوي  السلمي

، األساسبببيةعينبببة البوبببل ) لبياسببباه ناشبببئاهعبببام ه ايلتبببواه أ  ُم (1)يتضبببت مبببن جبببدوت 

 عينبة البوبل  جتباند  مما يدت علت  ،(3 ±)ب  ما  احنفرهقد  يف ايتت رياه قيد البولايستا عية( 

   يف هذه ايتت رياه.

 =  40 
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 :وسائل وأدوات مجع البيانات : ـ ثالثًا 

 : التاليةواألدواه الوسا ل إىل  ايتتعلبة بهذا البولجلم  البياناه وايتعلوماه  الباح ةاستنده 

 : األجهزة واألدوات املستخدمة يف البحث ـ 1

 ففارة. * .(5)كراه سلة مباس  * ميها  يص. -جهاز رستاميا  *

 حواجه. * مخسة قوا م وث  عالي.Laptop. * (5 ) أجههة كمبيولر حمموت *

 شري  يف . * .ألعاب قو مخسة حواجه CD. * (5 )أساواناه  *

 شري  قياس. * يباشري. * فندوت قياس ايترونة. *

 أقماا. * ساعة إيباف. * ملع  ب هدف كرة سلة. *

 (1مرفق ) : الشخصية تاملقابال ـ 2

، ريانبة كبرة السبلة   ه ) موعة من السادة اخلبرباه يف  باي   باب ه شةفية م مت إجراه عدة ُم

الرباه، وذلك يستا ا آرا هم حبوت  مخسة ( 5)وعددهم  ، البياس والتبويم(،ايتناهج ويرت التدريد

 الربنامج التعليمي باستةدام الرا   ايتفاهيم ايترب ة وايالتباراه قيد البول.

 : االختبارات املستخدمة يف البحثـ  3

 ( 2مرفق ) : االختبارات البدنية اخلاصة برياضة كرة السلةأ( 

(، 26(، )25(، )15(، )11(، )2) التاليبة :  مت ايي ا علت بعض الدراساه الساببة وايتراجب  العلميبة  

 ، لناولبب  ايتببت رياه البدنيببة اخلافببة بريانببة كببرة السببلة وايالتببباراه الببيت لبيسببها  الببيت  (33(، )32)

 : ايالتباراه البدنية التالية من ال  ا ةالباح استةلف  حيل 

 .لبياس البدرة العضلية للرجل  .. االتبار الوث  العمودم *

 لبياس السرعة اينتبالية... ما من بداية متوركة  (30)االتبار العدو  *

 لبياس الرشاقة... االتبار اجلرم ايتتعر  لبارو  *

 ايترونة. لبياس.. االتبار ثين اجلذا من ون  اجللوس الاويل  *

 (3مرفق ) : اختبارات املهارات األساسية قيد البحث( ب

 (، 7(، )2) التاليببة : العلميببةلدراسبباه السبباببة وايتراجبب  ا بعببضبببايي ا علببت  ةالباح بب  قامبب

 قيبد البوبل،   األساسبية يتهاراه اأداه  االتباراه قياسلتوديد ، وذلك (34(، )33(، )27(، )26(، )25(، )11)



  ب 9ب   

 "استخدام خرائط املفاهيم امُلربجمة على تعلم بعض املهارات األساسية لناشئات كرة السلة تأثري"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناسبببتها للوقببوف علببت مببد  ُم ب   (1)مرفبب  ب مت عرنببها علببت الببرباه يف  ببات ريانببة كببرة السببلة    ثببم 

 ناسببة للبك ايالتبباراه   ، وقبد أشبار السبادة اخلبرباه  ُ    ايتهارم ألفراد عينبة البوبل   لبياس مستو  األداه

 عينة البول.ل

 (4مرفق ) :ونتائج االختبارات  استمارات تسجيل البيانات ـ 4

 عاجلتها إحفا يًا.  استماراه جلم  البياناه اخلافة بعينة البول لتفري ها وُممت إعداد 

 ( 5مرفق ) : ربجمةامُلالربنامج التعليمي املقرتح باستخدام خرائط املفاهيم  : رابعًاـ 

لناشبئاه كبرة    بون  الربنامج التعليمبي اخلباب ببتعلم بعبض ايتهباراه األساسبية       ةالباح   قام

 : واخلاواه اآلليةسد لأل السلة وفبًا

 : هدف الربنامجحتديد  ـ 1

 بأكادمييبة سبنة   (12)كبرة السبلة يب     لناشئاه  يهدف الربنامج إلي لعلم بعض ايتهاراه األساسية

مبن الب ت لفبميم برنبامج لعليمبي       ، وذلبك جدة يونايتد  وافظة جدة بايتملكبة العربيبة السبعودية   

  .قيد البول ايتهاراه األساسيةبعض علي لعلم  هباستةدام الرا   ايتفاهيم ايترب ة ومعرفة لأثري

 : الربنامج وضع أسس ـ 2

 أ  يتناس  حمتو  الربنامج م  أهداف . *

 .  الناشئاهأ  يكو  الربنامج يف مستوم قدراه  *

 .الناشئاهراعاة الفروت الفردية ب  ُم *

علبي   ناسبة لتنفيذ الربنامج مب  ايهتمبام بعوامبل األمبا  حرفباً     راعاة لوفري ايتكا  واومكانياه ايت ُم *

 .الناشئاهس مة 

 .يف التعلم راعاة مبدأ التدر  من السهل إلي الفع ُم *

 الةعور بالتةوي  والسرور. الربنامج راعاة أ  حيب ُم *

لتوبيبب  العا ببد  ندافعيببته باسببت ارة ببا يسببمت  .. الناشببئاهأ  لتوببدم حمتويبباه الربنببامج قببدراه  *

 .التعليمي

 .يف عرو ايتادة العلمية التنوابالبساية وأ  يتميه الربنامج  *

 : ربنامجحتديد حمتوى ال ـ 3

مت يديد حمتو  الربنامج التعليمبي باسبتةدام البرا   ايتفباهيم ايترب بة حبيبل حيتبوم علبت         

وايتتم لة يف )التمريبرة الفبدرية، احملباورة،     ،سنة (12)كرة السلة ي  لناشئاه  ايتهاراه األساسيةبعض 

 التفوي  السلمي(.
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 : ربنامجتنظيم حمتوى ال ـ 4

لعليميبة   البرا    ث ثبة  (3) الربنبامج علبت   اشبتمل مت لنظيم حمتوم الربنامج التعليمي حبيل 

ايترب بة  حبيل يتو  اخلريابة  و، سنة (12)كرة السلة ي  لناشئاه  بعض ايتهاراه األساسيةرب ة لُم

 : يالواحدة علت ما يل

 .عرو ايتفاهيم النظرية ايتتعلبة بايتهارة *

 .(لعليمي)فيلم  Slow Motion  وذ  ألداه ايتهارة بالسرعة البايئة  *

 .(لعليمي وذ  ألداه ايتهارة بالسرعة العادية )فيلم  *

 ( يتراحل أداه ايتهارة.لتابعيفور مسلسلة )بةكل  *

 .(لعليمي)فيلم  لدريباه لتنمية ايتهارة *

 يف لبببديم الربنببامج التعليمببي باسببتةدام اناسبب  اآللببي بالاريبببة        ةالباح بب  وقببد اسببتعان 

ناسب  قبدرالها وسبرعتها    حبرية التنبل داالل الوحدة التعليمية  با يُ  للناشئةسمت ل اليترري اخلاية 

 وفبببًايف السببرعة وايتسببار وايتعلومبباه ولتابعهببا  الناشببئةوبببذلك لببتوكم  ،الذاليببة يف ايسببتيعاب والببتعلم

 الفروت الفردية ب  الناشئاه. راعت، ومن ثم فإ  الربنامج التعليمي ذاليةلبدرالها ال

 : ربنامجإعداد مكونات ال ـ 5

 علببي العديببد مببن ايتراجبب  العلميببة ايتتةففببة يف  ببات ريانببة كببرة         بببايي ا الباح ببةقامبب   *

اجلهه النظرم وايتهاراه قيبد البوبل،    لتناوت بالةرحالسلة للتوفل إىل أفضل النفوب ايتكتوبة اليت 

مت  يديد ايتفباهيم الر يسبية وكبذلك ايتفباهيم الفرعيبة البيت لةبتمل عليهبا هبذه النفبوب           حيل 

ويديد الع قة ب  هذه ايتفاهيم وبعضها البعض، ثم مت كتابتها علي جهاز اناس  اآللي باستةدام 

 .Microsoft Word 2010 برنامج

وذلك لتبديم  بوذ  م بالي ألداه ايتهباراه     ،التعليمية باألف م التعليمية ايتفورةمت لهويد اخلرياة  *

 األساسية  قيد البول.  

 ، YouTube موقبببب  يميببببل ميبببب  مببببباي  الفيببببديو التعليمببببي ايتوجببببودة بالربنببببامج مببببنمت  *

 Boilsoft Video Splitterبرنبامج  اسبتةدام   لب  ذلبك  ثبم  ، Clip Grabوذلك باسبتةدام برنبامج   

 Windowsبرنامج لتباي  وففل مباي  الفيديو ولدريباه ايتهاراه قيد البول، كما مت استةدام 

Media Player  احملموت علي اناس  اآللي مباي  الفيديولعرو. 
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 ُمتتابعبة  وفبور  مت إنتا  الفور ايتسلسلة عن يريب  لبسبيم شبري  الفيبديو التعليمبي إلبي لباباه        *

، ثم مت يويل هذه اللبااه ايتتوركة إلي لبااه Free Studio V.6.3.10.923باستةدام برنامج 

ناسبة لعرنها باالتيار اللبااه ايت  الباح ة، وبعد ذلك قام  Paint Brushثابتة باستةدام برنامج 

 تسلسل )لتابعي(.بةكل ُم

 ، Scannerو ي مت إدالات الرسوم التونيوية إلبي جهباز اناسب  اآللبي باسبتةدام جهباز ايتاسبت الضب         *

 .Paint Brushعاجلة هذه الرسوم باستةدام برنامج ثم مت ُم

مت ون  كل الرياة مفاهيم كل مهارة يف أساوانة ُمنفردة، حبيبل يسبهل علبت الناشبئة اسبتةدامها       *

 والاكيه علت حمتو  ايتهارة فب  دو  التداالل م  الرا   مفاهيم ايتهاراه األالر .

 : يف صورته األولية ربنامجتصميم وإنتاج ال ـ 6

 التعليمبي لفميم وإنتبا  الربنبامج   يف  Microsoft Power Point 2010مت استةدام برنامج 

ويتعامبل بكفباهة مب  التةاياباه      Presentation لعروو التبدمييبة الباب ببا   وهو برنبامج  ايت باح،

Charts ، ويرب  بينها.الربنامج التعليمي ويسمت بإدرا  مكوناه الوسا   ايتتعددة علت شرا ت 

رب بة  اخلافبة   اليت يتو  علت اخلبرا   التعليميبة ايت    األساواناهوبذلك مت التوفل إىل إنتا  

 سنة يف فورلها األولية. (12) هاراه كرة السلة قيد البول للناشئاه ي  

 :تقويم الربنامج  ـ 7

 : تقويم اخلرباء أ(

 بات   يفبعرن  علبت البرباه    ةالباح   قام.. فورل  األولية  يفبعد اينتهاه من إعداد الربنامج 

 : يستا ا آرا هم حوت ب (1)مرف   وكرة السلة ب يرت التدريد

 .للناشئاهناسبة أسلوب عرو احملتو  مد  ُم *

 مد  ف حية الربنامج للتابي . *

 :  يليكما  الرأموكان  نتيجة استا ا 

ةباهدة أداه  ُم الناشبئة سبتاي   لحتبت  Slow Motion إنافة  وذ  ألداه ايتهارة بالسبرعة البايئبة    *

 أثناه عرو النموذ . الكايفايتهارة واستيعابها من ال ت الرؤية الوانوة والوق  

التعبرف   الناشبئة سبتاي   لحتبت  زيادة عدد الفور ايت سلسلة )التتاب  انركي للمهاراه قيبد البوبل(    *

 دقة.وعلت مراحل أداه ايتهارة بفورة أك ر لففيً  

 باحة.موافبة اخلرباه علت ف حية الربنامج للتابي  وذلك بعد إجراه التعدي ه ايت  *
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : جتريب الربنامج على الناشئات ب(

 مفباهيم  الريابة بعبرو    قام .. بتعديل الربنامج بناهًَ علت آراه اخلرباه ةالباح   بعد أ  قام

( 10)عينبة الدراسبة ايسبتا عية الببالغ عبددها       من الربنبامج ايتبباح علبت   رب ة )وحدة لعليمية( ُم

 رب بة الرا   ايتفاهيم ايت بهدف التأكد من اللو ، من الار  عينة البول األساسية سنة 12ي   ناشئاه

 ولفبويت وببذلك يبتم لنببيت     ،لتعديلبها  ايالاباه أالااه ناجتة من مرحلة الرب ة، واكتةباف   أممن 

 الرا   ايتفاهيم ايترب ة عن يريب   بواساة نأثناه لعلمه الناشئاه حظ ل ةالباح   الربنامج، وكان

لفبفوها البرا   ايتفباهيم    أثنباه   اقابلته اليتعن الفعوباه   علت حد ناشئةسأت كل لو ،اآللياناس  

 : يليما  الناشئاهعلت  ايترب ةالرياة ايتفاهيم ، وقد أونو  نتا ج جتري  ايت رب ة

 الفعبة. الكلماه، وبناهًا علي  مت لعديل فيارة الكلماهفعوبة فهم بعض  *

 .التعليميلعرو الربنامج  أجههة اناس  اآللي احملموتايتكا  و ناسبة وف حيةُم *

ها لأببد  البيت بنباهًَ علبت آراه اخلبرباه وايت حظباه      ةالباح ب بهبا    قامب  البيت وفت نبوه التعبدي ه   

ببوم  لومبن ثبم سبوف     ،فبورل  النها يبة   ال ت مرحلة التجريب  أفببت الربنبامج مكبتمً  يف     الناشئاه

 بتابي  الربنامج علت عينة البول. ةالباح 

 : حتديد األسلوب التعليمي امُلستخدم يف التدريس ـ 8

 : اجملموعة التجريبية أ(

الرا   ايتفباهيم ايترب بة البيت يبتم عرنبها      أساواناه استةدم  ناشئاه اجملموعة التجريبية 

 ، قيبد البوبل   والبيت لةبمل ايتهباراه األساسبية يف كبرة السبلة       أجهبهة اناسب  اآللبي احملمبوت،    عن يريب   

اخلافبة   ايت رب ة ةاهدة الرياة ايتفاهيميت حمموت )اخلاب بها(  حاس  آليكل ناشئة حيل استةدم  

مب  ُم حظبة   لبذلك،   احتاجب  والرجبوا للواسب  اآللبي كلمبا      ثم لب دم ايتهبارة البيت شباهدلها     ،بايتهارة

ملعب  كبرة   البار   ايتكا  الذم يتم في  التابي  العملي للمهباراه )  نفد واجد أجههة اناس  اآللي يفل

 )لعلم ذالي(. الباح ة(، وذلك ي  إشراف ولوجي   سافة ُمناسبة السلة

 : اجملموعة الضابطة ب(

التبليببدم )الةببرح اللفظببي وأداه النمببوذ  العملببي( يف الببتعلم مبب  ناشببئاه  مت اسببتةدام األسببلوب 

لوحيببد مضببمو  الوحببداه التعليميببة والتببدريباه ايت عابباة   الباح ببةوقببد راعبب  ، اجملموعببة الضبباباة

 بتعليم ايتهاراه قيد البول للمجموعت . قام هي اليت  الباح ة  أللمجموعت ، كما 



  ب 13ب   

 "استخدام خرائط املفاهيم امُلربجمة على تعلم بعض املهارات األساسية لناشئات كرة السلة تأثري"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : للمجموعتنياخلطة الزمنية للربنامج  ـ 9

وللمجموعببة  ب   (5) مرفبب ب للمجموعببة التجريبيببة   بإعببداد الربنببامج التعليمببي  ةالباح بب  قامبب

 هاوحبد ث ثبة   (3)بواق  ..  ابي أس مثانية (8)دة لنفيذ الربنامج بل   ُم حيل ب  (6)مرف  ب الضاباة  

لعلبيم مهبارة التمريبرة    وقبد مت  ، لعليميبة ة وحبد  (24)يف األسبوا أم أ  الربنامج يةتمل علبت   لعليمية

 ، ومهببارة التفببوي  السببلمي   لسببعة وحببداه  (9)، ومهببارة احملبباورة يف  سببتة وحببداه  (6) الفببدرية يف

 : كالتالي هامت لبسيم..  دقيبة (90) الواحدة زمن الوحدة التعليميةبلغ  كما ،لسعة وحداه (9)يف 

 .)الار  زمن الوحدة التعليمية( لنظيمية: أعمات  دقا   (5)

 : إمحاه. دقا   (10)

ةببباهدة الريابببة ايتفببباهيم اخلافبببة بايتهبببارة علبببت اناسببب  اآللبببي  ُم *:  دقيبة (70)

 التجريبية(. والتابي  العملي للمهارة م  إف ح األالااه )اجملموعة

، والتابيبب  الباح ببةالةببرح اللفظببي وأداه النمببوذ  العملببي مببن قبببل   * :

 الضاباة(.م  إف ح األالااه )اجملموعة  العملي للمهارة

 تام.ب: ال دقا  ( 5)

 : ساعدينامُل : خامسًاـ 

سباعدين مت االتيبارهم مبن ايتبدرب      ُم (2) و عاونبة بتنفيبذ الربنبامج بنفسبها     الباح بة قام  

كمبا قامب     ب  (7) مرفب   ب  جدة يونايتبد  وافظبة جبدة بايتملكبة العربيبة السبعودية       بأكادمييةالهم ه 

 تببب  مبب  اجملموعببة الضبباباة يبب  نفببد الظببروف والةببرو  ايتتبعببة    بتابيبب  الربنببامج ايت  الباح ببة

 م  اجملموعة التجريبية.

 : االستطالعية ةالدراس : سادسًاـ 

 علبت عينبة الدراسبة ايسبتا عية البيت ق سبم         م13/01/2016إىل  2ال ت الفاة من  لنفيذهامت 

أكادمييبة جبدة   مبن   سبنة  12ناشبئاه كبرة سبلة يب       (10) بلبغ قوامهبا   اجملموعة األوىل..  إىل  موعت 

ومببن الببار  عينببة البوببل األساسببية ليم لببوا   ، يونايتببد  وافظببة جببدة بايتملكببة العربيببة السببعودية  

سنة مبن نفبد األكادمييبة     14ي   ناشئاه (10) بينما بلغ قوام اجملموعة ال انية ،اجملموعة رري ايتميهة

وقد أسفره نتبا ج الدراسبة ايسبتا عية    ، ميهةاجملموعة ايت  ايم لولومن الار  عينة البول األساسية 

 : عن التأكد مناألوىل 

 .ال باه( ل التباراه ايتستةدمة يف البولب لوافر ايتعام ه العلمية )الفدت  *

 .ف حية األدواه واألجههة ايتستةدمة يف البول *
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 ، مرحلببة الرب ببة  أثنبباهأالابباه ناجتببة   أممببن  الببيت مت إعببدادها  رب ببةاللببو الببرا   ايتفبباهيم ايت    *

 .من حيل الونوح والفهم وايستيعاب بعينة البول  ب للناشئاهناسبتها ومد  ُم

 ساعدين علت كيفية لابي  ولسجيل نتا ج ايالتباراه ايتستةدمة يف البول.لدري  ايت  *

 .األساسيةوتمل ظهورها أثناه إجراه ايالتباراه لت فيها يف الدراسة األالااه ايت  *

 :  حساب ُمعامالت الصدق لالختبارات قيد البحث )أ(

وذلك بتابيبهبا   ،يهاعن يري  إجياد فدت التم ايتت رياه قيد البولمت حساب فدت االتباراه 

 ناشببئاه  (10) بلببغ قوامهببا اجملموعببة األوىل .. عينبة الدراسببة ايسببتا عية الببيت ق سببم  إىل  مببوعت  

 ، أكادمييببة جببدة يونايتببد  وافظببة جببدة بايتملكببة العربيببة السببعودية    مببن  سببنة 12كببرة سببلة يبب   

 بينمبا بلبغ قبوام اجملموعبة ال انيبة       ،ميبهة ومن الار  عينة البوبل األساسبية ليم لبوا اجملموعبة ربري ايت      

اجملموعبة   ايم لبو لسنة من نفد األكادمييبة ومبن البار  عينبة البوبل األساسبية        14ي   ناشئاه (10)

 .االتباراه ايتت رياه قيد البولاجملموعت  يف قياساه ديلة الفروت ب  يونت  (2) دوتواجل ،ميهةايت 

 (2جدوت )

  ميهةميهة ورري ايت اجملموعت  ايت  قياساهديلة الفروت ب  

 قيد البول ايتت رياهيف االتباراه 

ايالتباراه

وحدة 

البياس

  ةميهايت  ةاجملموع

سنة 14ناشئاه ي  

ميهة رري ايت  ةاجملموع

الفرت ب  سنة 12ناشئاه ي  

ايتتوسا 

 قيمة 

 (ه)

احملسوبة

 ا± س/ ا± س/

ايتت رياه 

 البدنية

 19.522.8415.932.183.597.02 سم البوة ايتميهة بالسرعة

*

 6.100.566.610.600.514.35 ثانية السرعة اينتبالية

*

 32.772.4035.672.002.906.50 ثانية الرشاقة

*

 4.581.153.150.981.436.63 سم ايترونة

*

ايتهاراه 

 األساسية

 59.603.5354.583.255.027.32 درجة التمرير الفدرية

*

 17.291.4719.601.782.317.00 ثانية احملاورة

*

 5.840.904.791.361.054.51 درجة التفوي  السلمي

*

 2.101( = 0.05(، مستو  معنوية )18* قيمة )ه( اجلدولية عند د.ح )

ميبهة  اجملمبوعت  ايت   قياسباه وجود فبروت دالبة إحفبا يًا بب  متوسباي       (2)يتضت من جدوت 

قيد البول، ممبا يبدت علبت أنهبا لسبتاي        االتباراه ايتت رياهميهة يف لفاحل اجملموعة ايت ، وميهةورري ايت 

 وبالتالي فهي االتباراه فادقة فيما ونع  من أجل . خمتلفة ايتستو ،التمييه ب  اجملموعاه 

 
1

  = 
2

  =10 
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  : لالختبارات قيد البحث الثباتحساب ُمعامالت  (ب)

باسبتةدام يريببة لابيب  ايالتببار      ايتبت رياه قيبد البوبل   مت إجياد معبام ه ثبباه االتبباراه    

 ناشببئاه كببرة سببلة ( 10)قوامهببا الدراسببة ايسببتا عية و ( علببت عينببةTest–Retestوإعببادة لابيببب  )

نتببا ج ايالتببباراه اخلافببة بالفببدت  ةالباح بب هاعتببرب حيببلميببهة(، )اجملموعببة رببري ايت  سببنة 12يبب  

بإعادة لابي  ايالتباراه يب  نفبد الظبروف     اميهة   ابة التابي  األوت، ثم قامللمجموعة رري ايت 

 عام ه ايرلبا  ب  التابيب  األوت وال اني.يونت ُم (3)وبنفد التعليماه، وجدوت 

 (3جدوت )

 ُمعام ه ايرلبا  ب  التابيب  األوت وال اني 

 قيد البول  ايتت رياه التباراه يف ا

ايالتباراه

وحدة 

البياس

التابي  ال انيالتابي  األوت
 (ر)قيمة 

احملسوبة

 ا± س/ ا± س/

ايتت رياه 

 البدنية

 15.932.1816.042.060.86 سم البوة ايتميهة بالسرعة

*

 6.610.606.550.650.89 ثانية السرعة اينتبالية

*

 35.672.0035.581.880.83 ثانية الرشاقة

*

 3.150.983.180.930.93 سم ايترونة

*

ايتهاراه 

 األساسية

 54.583.2554.652.960.87 درجة التمرير الفدرية

*

 19.601.7819.521.700.83 ثانية احملاورة

*

 4.791.364.871.190.81 درجة التفوي  السلمي

*

 0.632( = 0.05) معنوية مستو  ،(8( اجلدولية عند د.ح )ر* قيمة )

أ  قببيم معببام ه ايرلبببا  ببب  التابببيب  األوت وال بباني يالتببباراه  (3)يتضببت مببن جببدوت  

 دالببة إحفببا يًا عنببد مسببتو  ، وهببذه البببيم (0.93 - 0.81 )ببب  لراوحبب  مببا قيببد البوببل قببد  ايتببت رياه

 مما يدت علت ثباه هذه ايالتباراه.( 0.05)ديلة 

  : خطة تطبيق جتربة البحث األساسية : سابعًاـ 

، وايت سباعدين  ةالباح ب يب  إشبراف    والبياسباه  لابي  جتربة البول األساسيةلنفيذ الاة مت 

يبببًا للةابة    ذلبك وجباه   ،يبة( البعديبة،  الببل) لوحيد الظروف أثناه إجراه البياسباه  مراعاة حيل مت

 .(4)الهمنية ايتونوة باجلدوت 
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 "استخدام خرائط املفاهيم امُلربجمة على تعلم بعض املهارات األساسية لناشئات كرة السلة تأثري"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4جدوت )

 البعديةو الببليةوالبياساه لبول جتربة ا الاة لابي 

 اجملموعة التاري  اليوم اخلاة

البياس 

 الببلي

 اجملموعة التجريبية م2016/ 21/01 اخلميد

 اجملموعة الضاباة م2016/ 22/01 اجلمعة

 م2016يناير  23السب   أسلوب الرا   ايتفاهيم ايت رب ةبداية لابي  

 م2016 مارس 16األربعاه  أسلوب الرا   ايتفاهيم ايت رب ةلابي  نهاية 

البياس 

 البعدم

 اجملموعة التجريبية م2016/ 17/03 اخلميد

 اجملموعة الضاباة م2016/ 18/03 اجلمعة

  : تكافؤ عينة البحث ـ

، قيبد البوبل   ت رياهايتب  يفوالضباباة   التجريبيبة  البوبل  يتالبياساه الببلية جملمبوع بعد إجراه 

ايتببت رياه البدنيببة بإجيبباد التكبباف  ببب   مببوعيت البوببل )التجريبيببة، الضبباباة( يف   الباح ببةقامبب  

 يونت ذلك. (5)، وجدوت وايتهاراه األساسية يف كرة السلة قيد البول، اخلافة

 (5جدوت )

  ديلة الفروت ب  متوسااه البياساه الببلية جملموعيت البول

 ايتت رياه )قيد البول(التجريبية والضاباة يف 

ايالتباراه

وحدة 

البياس

اجملموعة التجريبيةاجملموعة الضاباة
الفرت ب  

ايتتوسا 

 (ه)قيمة 

احملسوبة

 ا± س/ ا± س/

ايتت رياه 

 البدنية

11.630.5211.700.600.070.62 سم البوة ايتميهة بالسرعة

155.104.15154.813.850.290.36 ثانية السرعة اينتبالية

45.782.7546.063.050.280.48 ثانية الرشاقة

16.292.1816.432.310.140.31 سم ايترونة

ايتهاراه 

 األساسية

6.460.796.550.880.090.53 درجة التمرير الفدرية

35.582.0535.761.970.180.44 ثانية احملاورة

3.191.263.281.150.090.37 درجة التفوي  السلمي

 2.048( = 0.05(، مستو  معنوية )28* قيمة )ه( اجلدولية عند د.ح )
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 "استخدام خرائط املفاهيم امُلربجمة على تعلم بعض املهارات األساسية لناشئات كرة السلة تأثري"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببب   (0.05مسببتو  معنويببة )عنببد دالببة إحفببا يًا رببري وجببود فببروت ( 5)يتضببت مببن جببدوت  

البياساه الببلية جملموعيت البول التجريبية والضاباة يف ايتت رياه قيد البول، مما يدت علبت لكباف    

 .اجملموعت  يف هذه ايتت رياه

 : عاجلات اإلحصائيةامُل : ثامنًاـ 

( يت عاجلببة SPSS) يالربنببامج اوحفببا  الباح ببةاسببتةدم   .. يف نببوه أهببداف وفببروو البوببل 

 : باألسالي  اوحفا ية التالية  واستعان ،البياناه

 .يايتتوس  انساب *

 .مايحنراف ايتعيار *

 .الوسي  *

 .ايلتواهُمعامل  *

 .نساب ديلة الفروت (ه)االتبار  *

 .بسي  لبريسو ُمعامل ايرلبا  ال *

 .(0.05)مستو  الديلة اوحفا ية عند  الباح ة  وقد ارلض
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 "استخدام خرائط املفاهيم امُلربجمة على تعلم بعض املهارات األساسية لناشئات كرة السلة تأثري"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ناقشة النتائجعرض وُمـ 

 : ناقشة نتائج  الفرض األولعرض وُم : أواًلـ 

 (6جدوت )

 ديلة الفروت ب  متوسااه البياساه الببلية والبعدية للمجموعة التجريبية 

 يف مستو  لعلم ايتهاراه األساسية )قيد البول( 

 ايتهاراه األساسية 

 )قيد البول(

وحدة 

 البياس

 البياس البعدم البياس الببلي

 الفرت ب 

 ايتتوسا 

 (ه) قيمة

احملسوبة
 ا± س/ ا± س/

 54.503.2074.403.7419.9028.30 درجة الفدرية ةالتمرير

*

 19.481.7714.221.525.2615.78ثانية احملاورة

*

 4.691.235.950.891.265.81درجة التفوي  السلمي

*

 1.761( = 0.05(، مستو  معنوية )14* قيمة )ه( اجلدولية عند د.ح )

إحفبا يًا بب  متوسبااه البياسباه الببليبة والبعديبة        وجود فروت دالبة   (6)يتضت من جدوت 

لناشئاه اجملموعة التجريبية يف مستو  لعلم مي  ايتهاراه األساسية )قيد البول( ولفاحل متوسااه 

 . البياساه البعدية

 حيبل يتبوم    ،رب بة إىل اسبتةدام البرا   ايتفباهيم ايت     هبذه الفبروت  السب  يف  الباح ةولرج  

ايتعلومباه وايتفباهيم البيت جتعبل ايتهبارة أك بر ونبوحًا، كبذلك الفيبديو التعليمبي وفبور            علت قدر مبن  

  ،لسلسببل األداه انركببي الببيت لتضببمنها اخلرياببة سبباعد علببت نبببل دقببا   ولفافببيل ايتهببارة للناشببئة    

 مما جعل من السهل عليها فهم شكل األداه الفين الفويت للمهارة، وأيضًا ايتساحة اليت لعايهبا الريابة  

ايتفاهيم للناشئة يف حرية التجوت والتففت داالل اخلرياة والرب  بب  النبواحي الفنيبة والتعليميبة     

ورريها من معلوماه مفووبة بوف ه رب  ورسبوماه وفبور لتونبيت للبك ايتفباهيم، باونبافة إىل       

كبل هبذا    .. استمرار اناس  اآللي يف عرو الفيديو اخلاب بايتهاراه دو  لوقف إىل أ  ُيال  منب  ذلبك  

 ساعد الناشئاه علت لأدية ايتهاراه بةكل فبين فبويت و سبتو  أداه عبالي، ممبا كبا  لب  عظبيم األثبر          

 يف زيادة ال بة بالنفد لد  الناشئاه وشعورهن بفهم وإدراك كل ما يتعل  بايتهارة من مفاهيم.

رو ايتهباراه )قيبد   رب بة يف عب  هذه النتيجة إىل استةدام البرا   ايتفباهيم ايت    الباح ةكما لعهو 

 حيببل أ  هببذه ايتهبباراه لتميببه بدرجببة مببن الفببعوبة والببرا   ايتفبباهيم أده  ،البوببل( علببت الناشببئاه

رب بة  إىل إزالة هذه الفعوباه اليت كان  لباببل الناشبئاه أثنباه لعلمهبن ايتهباراه، فةبرا   ايتفباهيم ايت        

قدرلها علت جذب انتباه الناشئاه وزيادة  أثبت  جناح كبري يف ل لبها علت فعوباه التعلم، باونافة إىل
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 "استخدام خرائط املفاهيم امُلربجمة على تعلم بعض املهارات األساسية لناشئات كرة السلة تأثري"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وايتب ثراه   Animationsلركيههن وعدم شعورهن بايتلل من ال ت يريبة عرو ايتهباراه وانركباه   

جيبابيتهن،  ارب ة، ومن ثبم عملب  علبت إثبارة اهتمبامهن ومحاسبهن وزيبادة        اليت لتضمنها اخلرياة ايت 

 وبالتالي أده إىل بباه أثر ما لعلمن. 

رب ة يتم استةدامها عن يري  أ  هذه النتيجة لرج  إىل أ  الرا   ايتفاهيم ايت  الباح ةولر  

اناس  اآللي الذم يبوم بعرو ولونيت حركباه أجبهاه اجلسبم ايتةتلفبة أثنباه أداه ايتهباراه والاكيبه        

ه ايتهبارة انركيبة   علت األجهاه ايتهمة يف األداه، وبالتالي ي دم إىل زيادة لعمي  واستيعاب الناشئة يتفردا

والعمببل علببت فبببل ايتهببارة انركيببة ككببل، ومببن ثببم يبب ثر لببأثريًا إجيابيببًا وفعبباًي علببت لعلببم الناشببئاه  

 للمهاراه ايتةتلفة.

رب ة عن يري  اناس  اآللي ُيعبد أحبد   أيضًا إىل أ  استةدام الرا   ايتفاهيم ايت  الباح ةولةري 

عاجلتهبا مبن   لةبةي  األالاباه ومُ   يفلسباعد  ة ل ذيبة راجعبة   أسالي  التعلم الذالي الذم يوفر للمتعلم

الذاكرة يويلة ايتبد  ولبنظم اسباجاا هبذه      يفكما ليسر ايحتفاظ بايتعلوماه  ،ال ت عملياه التبويم

، وبالتالي ل دم إىل يسن أدا ها ولهيد من ثبتها بنفسها، وبذلك فإ  استةدام هبذه الاريببة   ايتعلوماه

 لعمل علت الل  لوافل فع ات ب  ايتتعلمة والرا   ايتفاهيم. بفاهيم ايترب ة الرا   ايت بيف التعلم 

تعلم  أ  استةدام اناس  اآللي يعمبل علبت لهويبد ايت ب     م(2000عبد انميد شرف )حيل يذكر 

 (123:  14بعملياه ل ذية راجعة لفيد يف يس  عملياه التعليم والتعلم مما ي دم إىل األداه األم ل. )

  م(2001) عببد ايتبنعم   هباني أبو هرجة،  ، مكارمزرلوتحممد يتف  م  ما أشار إلي  كل من وهذا 

 النهايبة   يفممبا يب د    .. لب  حنبو األفضبل    إىل أ  الت ذية الراجعة لونت موانب  اخلابأ فنفبوو  ونعد    

أ  اسبتةدام   ذكبروا كما  ،لعليم مهاراه األنةاة الريانية يفإىل الوفوت بايتتعلم إىل أقفت درجة إجادة 

ل ثر لأثريًا إجيابيًا  اليتمن ال ت الت ذية الراجعة  انركيعملية التعلم  يفساعد ُيلكنولوجيا التعليم 

إىل يسب  موافبفاه األداه ولرسبي      بدورها ل د  واليت،تعلم عند ايت  انركيبناه ولاوير التفور  يف

 ( 22:  24) الريانية.تعلم أثناه لعلم مهاراه األنةاة ولعمي  ما يتعلم  ايت 

اسبتةدام   أ إىل  م(2001) ، فبابر عببد ايتبنعم   جباد ، حممبد   مفافت عبد السمي كل من  ةريوُي

 ينبتج عنهبا زيبادة     البيت تعلم بالت ذيبة الراجعبة   عملية التعلبيم والبتعلم يبد ايت ب     يف لكنولوجيا التعليم

 ( 76:  29التعلم كمًا وكيفًا. ) يف

 تعلم وفر للُمببيبب اسببتةدام اناسبب  اآللببي يف التعلببيم  أ   (م2003)الب ببدادم حممببد  يضببيفكمببا 

تعلم بالتنبل والتورك وذلك من ال ت قيام ايت  ، موعة من اآللياه لتوس  عملياه ل بي  ايتعلوماه

ب  ايتعلوماه، ومن ثم يتم يديل الرواب  ايتتفلة بتلك ايتعلوماه باريببة لب د  إىل انفبوت علبت     

 ( 265:  23لعلم ثاب . )



  ب 20ب   

 "استخدام خرائط املفاهيم امُلربجمة على تعلم بعض املهارات األساسية لناشئات كرة السلة تأثري"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 20) (م2007يتيباه إببراهيم )  (، 36) مsead (2000) سبيد ويتف  ذلك م  نتا ج دراساه كل من 

 والببيت لةببري إىل أ  اسببتةدام   ،(18) م(2010) عمبباد أبببو شبببانة ، (30) م(2008) مفببافي نفببر الببدين 

تعلم  لببعض ايتهباراه انركيبة يف األنةباة     الرا   ايتفاهيم يف التعليم أثره إجيابيًا يف مستو  أداه ايت ب 

 الريانية ايتةتلفة.       

لوجبد فبروت    : والبذم يبن  علبت    ،لساب  يتضت يب  فرو البول األوتومن ال ت العرو ا 

البرا      موعبة للمجموعبة التجريبيبة )   والبعبدم  ي  الببلبي البياسب  متوسايب   دال  إحفا يًا

 لفباحل )قيد البوبل( لناشبئاه كبرة السبلة     مستو  لعلم بعض ايتهاراه األساسية  يف( ايترب ة ايتفاهيم

 .البعدم البياس متوس 

 :الثاني ناقشة نتائج  الفرض عرض وُم :ـ ثانيًا 

 (7جدوت )

  الضاباةديلة الفروت ب  متوسااه البياساه الببلية والبعدية للمجموعة 

 يف مستو  لعلم ايتهاراه األساسية )قيد البول( 

 ايتهاراه األساسية 

 )قيد البول(

وحدة 

 البياس

 البياس البعدم البياس الببلي

 الفرت ب 

 ايتتوسا 

 (ه) قيمة

احملسوبة
 ا± س/ ا± س/

 54.893.3464.732.169.8417.32 درجة التمريرة الفدرية

*

 19.631.9816.302.253.337.78ثانية احملاورة

*

 4.851.295.350.940.502.19درجة التفوي  السلمي

*

 1.761( = 0.05(، مستو  معنوية )14* قيمة )ه( اجلدولية عند د.ح )

وجود فروت دالبة إحفبا يًا بب  متوسبااه البياسباه الببليبة والبعديبة         ( 7)يتضت من جدوت 

يف مستو  لعلم مي  ايتهاراه األساسية )قيد البوبل( ولفباحل متوسبااه     الضاباةلناشئاه اجملموعة 

 . البياساه البعدية

لعتمبد   والبيت  ،الاريبة التبليدية ي ميكبن إرفا با  إىل أ   هذه الفروتالسب  يف  الباح ةولرج  

للمهاراه األساسية ايتالبوب لعلمهبا، ثبم لببديم  موعبة مبن        العمليوأداه النموذ   اللفظيعلت الةرح 

تدرجة من السبهل إىل الفبع  ومبن البسبي  إىل ايتركب  وممارسبة ولكبرار أداه ايتهبارة مبن          التدريباه ايت 

اابببة  إىل البتعلم بفبورة سبليمة مُ    أد ، ممبا  ايتدرببة ولفويت األالااه ولوجيههم مبن قببل    الناشئاه

 .ايتهارمكفاهة األداه  يفإجيابيًا  أثره هذه الاريبةومن ثم  ،للمهارة الفينلألداه 
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  ب 21ب   

 "استخدام خرائط املفاهيم امُلربجمة على تعلم بعض املهارات األساسية لناشئات كرة السلة تأثري"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إىل أ  أسباس األسبلوب التبليبدم هبو الع قبة       م(1994عفباف عببد الكبريم )   وفت هذا الفدد لةري 

تعلم، فإشارة األمر من قبل ايتعلبم لسبب  كبل حركبة مبن قببل       ايت  واستجابةباشرة ب  لنبيهاه ايتعلم ايت 

علبم ميب  الببراراه عبن     بدمب  ايتعلبم، وببذلك يتةبذ ايت     ة حسب  النمبوذ  البذم يُ   تعلم ول د  انركايت 

 (  90:  16ةففة للتعلم والراحة. )الفاة ايت  انتهاهايتكا  واألوناا انركية والبده والتوقي  ووق  

 ة الناشببئاهأثبار دافعيب   مبباعيإىل أ  البتعلم بةبكل    التبببدم يف مسبتو  األداه  ةالباح ب علبل  لكمبا  

 .أفضلةكل بايتهاراه  يني د ن، مما جعلهالر علت األ نلفوت كل منه زوبرا نللتنافد فيما بينه

(، 20) (م2007يتيباه إببراهيم )  (، 36) مsead (2000) سبيد من ويتف  ذلك م  نتا ج دراساه كل 

واليت لةري إىل أ  استةدام الاريبة  ،(18) م(2010) عماد أبو شبانة(، 30) م(2008) مفافي نفر الدين

التبليدية يف التعليم واليت لعتمد علت الةرح اللفظي وأداه النموذ  العملي أثره إجيابيًا يف مستو  أداه 

 تعلم  لبعض ايتهاراه انركية يف األنةاة الريانية ايتةتلفة.        ايت 

لوجبد فبروت    : والذم يبن  علبت   ،ال انيومن ال ت العرو الساب  يتضت يب  فرو البول 

الاريببة    موعبة ) الضباباة للمجموعبة   والبعبدم  ي  الببلبي البياسب  متوسباي ب   دال  إحفا يًا

 متوسب   لفاحل)قيد البول( لناشئاه كرة السلة مستو  لعلم بعض ايتهاراه األساسية  يف( التبليدية

 .البعدم البياس

 :الثالث ناقشة نتائج  الفرض عرض وُم :ـ ثالثًا 

 (8جدوت )

 ديلة الفروت ب  متوسااه البياساه البعدية للمجموعت  التجريبية والضاباة 

 يف مستو  لعلم ايتهاراه األساسية )قيد البول(

 ايتهاراه األساسية 

 )قيد البول(

وحدة 

 البياس

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضاباة

 الفرت ب 

 ايتتوسا 

 (ه) قيمة

احملسوبة
 ا± س/ ا± س/

 64.732.1674.403.749.6715.67 درجة التمريرة الفدرية

*

 16.302.2514.221.522.085.36ثانية احملاورة

*

 5.350.945.950.890.603.24درجة التفوي  السلمي

*

 1.701( = 0.05(، مستو  معنوية )28* قيمة )ه( اجلدولية عند د.ح )

وجبببود فبببروت دالبببة إحفبببا يًا بببب  متوسبببااه البياسببباه البعديبببة   (8)يتضبببت مبببن جبببدوت 

للمجموعت  التجريبية والضباباة يف مسبتو  لعلبم ميب  ايتهباراه األساسبية )قيبد البوبل( ولفباحل          

 متوسااه البياساه البعدية للمجموعة التجريبية.
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  ب 22ب   

 "استخدام خرائط املفاهيم امُلربجمة على تعلم بعض املهارات األساسية لناشئات كرة السلة تأثري"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هببذه الفببروت اوحفببا ية ببب  اجملمببوعت  يف مسببتو  لعلببم ميبب  ايتهبباراه      الباح ببةولعلببل 

اليت يبتم عرنبها عبن يريب      ، ورب ة يف التعلمايت  الرا   ايتفاهيماستةدام األساسية )قيد البول( إىل 

 إىل اناسب  اآللبي كلمبا احتاجب      لناشبئة  اتبيت هبذا األسبلوب يف البتعلم أ  لعبود      حيبل يُ  ،اناس  اآللبي 

 إمكانيببة عببرو ايتهببارةإىل رؤيببة  ببوذ  أداه ايتهببارة أك ببر مببن مببرة، باونببافة إىل أ  اناسبب  اآللببي ببب   

 الناشبئاه عاي ُيكل  وهذا  وباستمرار، Slow Motionوبالسرعة البايئة  Normalبالسرعة العادية 

تببيت كمبا يُ لب دم بسبرعة،    الببيتالافبة ايتهباراه   ..  نالتفبور انركبي الفبويت للمهباراه ويونببوها  ب     

 تتابعبة ألداه ايتهبارة مبن الب ت الرؤيبة الوانبوة والوقب         فرفة كببرية يسبتيعاب ايتراحبل ايت     للناشئاه

مبن السبيارة وايتةباركة ايجيابيبة والتفاعبل مب  مكونباه         الناشئةن مّككما ُي ،الكايف أثناه عرو ايتهارة

  الناشبئاه ن الاريببة التبليديبة )الةبرح اللفظبي وأداه النمبوذ  العملبي( بعبض        ، بينما ي يّكاخلرياة

رؤيبة  بوذ     عن، كمبا أ  هنباك مبن ي يسبتا    نومن ثم فبعوبة فهبم ايتالبوب مبنه     ،تابعة الةرحمن ُم

 ، النواحي الفنية ألداه ايتهارة بفورة سبليمة  نوبالتالي ي لتضت   ،ايتهارة بةكل سليم من زوايا خمتلفة

تابعبة مراحبل األداه انركبي    ا أن  يف بعض ايتهاراه انركية السبريعة ي لسبتاعن بعبض الناشبئاه مُ    كم

 مما قد ي ثر  علت لعلمهن  ذه ايتهارة بفورة فويوة. .. للمهارة

تعلم قد ي لسنت ل  الفرفة يستيعاب البدر الكايف بأ  ايت  (م1997) حممد ع وم يونو وهذا ما 

وي لباك يف نفسب     ،عريها ايهتمام الكايفدو  أ  ُي سريعًا ايتهارة ير أمام  مرورًا أل نظرا .. من الرؤية 

 ( 119:  21. )مما ي دم إلي اكتساب ايتتعلم أداه الايئ للمهاراه انركية ،سوم بعض ايناباعاه الباهتة

ةباهدة األداه  يت  تعلمتبيت الفرفبة للُمب   أ  اناسب  اآللبي يُ   م(2000)  عبد انميد شرف كما يبذكر 

 ( 124:  14) بلل من حدوث األالااه.األم ل للوركاه ايتراد لعلمها مما ُي

التونيت بالتبنياه التعليمية  أ Broner  برونرنبً  عن  م(1999عبد الباس  حسن )ويضيف 

 (34:  13) ذهن ايتتعلم. يفربز النبا  الفنية ُيميكن أ   هالبايكإمكانية العرو 

 الضبباباة ناشببئاه اجملموعببة  علببي  اجملموعببة التجريبيببةناشببئاه أ  لفببوت  ةالباح ببرم لببكمببا 

  تعبددة ايت   عنافبر الوسبا   قبد يرجب  إلبي اسبتةدام      .. ايتهباراه األساسبية قيبد البوبل    مستو  لعلم يف 

وراه لفوقهبا أل  أسبلوب    هبذا  كبا  ، فاجملموعبة التجريبيبة   البيت لعلمب  بهبا    رب ةالرا   ايتفاهيم ايت يف 

هبذا  سباعد  ولعليمبي،   أك بر مبن وسبي     اسبتةدام  يتضبمن  رب بة الرا   ايتفاهيم  ايت  باستةدامالتعلم 

ايتراحبل ايتةتلفبة  با والنببا       نوونت  ب  بها علي فهم واستيعاب شكل ايتهارة ومسار انركة الناشئاه

 نلعلمهب  يفل  عظيم األثر  كا ف ،سهلة وشيبةعلي ل بيتها وجعل عملية التعلم  ساعدمما .. الفنية بها 

ن، بينمبا لفتببر   ممكب  أداه إلي أفضل مسبتوم  نايتهاراه األساسية قيد البول بفورة جيدة والوفوت به



  ب 23ب   

 "استخدام خرائط املفاهيم امُلربجمة على تعلم بعض املهارات األساسية لناشئات كرة السلة تأثري"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيبل اعتمبده علبت     ،الاريبة التبليدية البيت الضبع   با اجملموعبة الضباباة إىل كبل هبذه الوسبا          

 ب .أسلوبي الةرح اللفظي وأداه النموذ  العملي ف

  (م2008) مفبافي عببد السبمي    ، م(2000عبد انميبد شبرف )  من  كً  هذا م  ما ذكره ويتف 

الفيبديو ( يف العمليبة التعليميبة     بالفبوه    بانركبة    بالفبورة    بالبن    أ  استةدام الوسا   ايتتعبددة )  ب

ولسباعده علبي ل بيب  اخلبرباه      ،تعلمننا من لوفيل ايتعلومة أو الرسالة بفورة أفضل وأسبرا للُمب  مّكُي

وبالتبالي   ًا،لةبويب ويف نفد الوق  لهيد من فاعلية العملية التعليميبة وجتعلبها أك بر     ،لدي  التعليمية 

 (147:  28(، )79:  14) يب  األهداف التعليمية ايترجوة.

عرنبها عبن   رب ة اليت يتم الرا   ايتفاهيم ايت إىل أ  أسلوب أيضًا هذه النتيجة  ةالباح رج  لو

تبدم لحيل  بةكل ُمنفرد، ةتعلمجيد يسمت بالتعامل م  ايت  لربومعترب أسلوب اآللي لاناس   يري 

 سبتاي   ل ايت درببة  عنبت أ    اعبدت أدا هب  عمبل يبببًا يت   ل أمكل الاوة لعليمية  يفالذالية  احس  سرعته

، الناشبئاه لراعبت الفبروت الفرديبة بب       فهبي سرعة لتاب  ورود ايتادة التعليمية، وببذلك   يفتوكم لأ  

 ( ي لراعبببت الفبببروت الفرديبببة العملبببيوأداه النمبببوذ   اللفظبببيبينمبببا الاريببببة التبليديبببة )الةبببرح  

باريببة جيبدة    منيتعل الناشئاهألن  من الفع  لنوي  التدريد، حيل أ  هناك بعض  الناشئاهب  

والببعض   انركبي علبت النةبا     يعتمبد والببعض   ،عن يري  السم  والبعض اآلالبر عبن يريب  البفبر    

 .ايتدربةوب   نأو بينه نزمي لهوب   نعلت التفاعل بينه يعتمداآلالر 

 م(2000م(، عايف السيد )2002م(، كمات عبد انميد )2007أمحد منفور )يتف  كل من  حيل

عمليبة البتعلم    يفالتعلبيم يسبمت للاالب  حبريبة ايالتيبار والبتوكم        يف اآللبي علت أ  استةدام اناسب   

 ( 85:  12(، )222:  19(، )208:  1عدل  ووفبًا لبدرال  واستعدادال . )والسري فيها حس  مستواه وُم

 البيت يرجب  إىل أ  الاريببة التبليديبة     يف هبذه الفبروت اوحفبا ية   سبب   الأ   ةالباح ب ونت ول

 د  لب كببري أ    احتمبات فهنباك   ،اجملموعة الضاباة قد لفتبر للفدت وايتونبوعية ناشئاه الضع   ا 

للنمبوذ  عبدة مبراه نتيجبة لقرهبات       ايتهارة انركية بةبكل البايئ عنبد لكبرار أدا هب     ا وذ   ايتدربة

 عببرو الببرا   ايتفبباهيم ايترب ببةللمهببارة بالسببل ، بينمببا  الناشببئاهممببا يبب ثر علببت لعلببم  .. والتعبب 

ر   بوذ   لب أ   للناشبئة تبيت  ُياجملموعبة التجريبيبة   ناشبئاه  الضع  ل   الذم اآلليباستةدام اناس  

وببذلك فبإ  اسبتةدام     ،يتمت  ب باه األداه مهما لكرر عرو النمبوذ  ، حيل ايتهارة انركية من ال ل 

 لكببوين التفببور السببليم للمهببارة انركيببة   يفالببتعلم يلعبب  دورًا إجيابيببًا   يف الببرا   ايتفبباهيم ايترب ببة 

 وي بت . الناشئةذهن  يف

تعلم يتةباهدة  تيت الفرفة للُمُي اآلليبأ  اناس   م(2000) انميد شرفعبد  يةري إلي وهذا ما 

 ( 123:  14بلل من حدوث األالااه. )راد لعلمها مما ُياألداه األم ل للوركاه ايت 
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(، 20) (م2007يتيباه إببراهيم )  (، 36) مsead (2000) سبيد ويتف  ذلك م  نتا ج دراساه كل من 

واليت لةري إىل أ  استةدام الرا    ،(18) م(2010) عماد أبو شبانة(، 30) م(2008) مفافي نفر الدين

بة التبليدية اليت لعتمد علت الةرح اللفظبي  يأفضل من الار يكو  ل  لأثري إجيابيايتفاهيم يف التعليم 

 تعلم  لبعض ايتهاراه انركية يف األنةاة الريانية ايتةتلفة.        وأداه النموذ  العملي يف مستو  أداه ايت 

لوجبد فبروت    : والذم يبن  علبت   ال الل،ومن ال ت العرو الساب  يتضت يب  فرو البول 

 مسبتو    والضباباة يف  التجريبيبة  ت للمجمبوع  ي  البعبدي  البياسب  متوسباي بب    دال  إحفبا ياً 

البعبدم   البيباس  متوسب  لفباحل  د البوبل( لناشبئاه كبرة السبلة     )قيب لعلم بعبض ايتهباراه األساسبية    

 .للمجموعة التجريبية

 : والتوصيات االستخالصاتـ 

 : االستخالصات : أواًلـ 

  ،إىل ايتعاجلبباه اوحفببا ية واسببتنادًا ،حببدود عينببة البوببل يفنببوه أهببداف البوببل وفرونبب  و يف

 : اآللي استة بميكن .. وما أشاره إلي  من نتا ج 

)قيبد البوبل(   مستو  لعلم بعض ايتهاراه األساسبية   يف جيابيًاإ رب ة لأثريًال ثر الرا   ايتفاهيم ايت  - 1

 لمجموعة التجريبية. ل لناشئاه كرة السلة

مسبتو  لعلبم بعبض     يف جيابيًاإ لي( لأثريًامي ثر األسلوب التبليدم )الةرح اللفظي وأداه النموذ  الع - 2

 .  الضاباةلمجموعة ل البول( لناشئاه كرة السلة )قيدايتهاراه األساسية 

مسبتو  لعلبم بعبض     يفجيابية مبن األسبلوب التبليبدم    إو رب ة كان  أك ر لأثريًاالرا   ايتفاهيم ايت  - 3

 مما يدت علت فاعليتها. .. )قيد البول( لناشئاه كرة السلةايتهاراه األساسية 

 : التوصيات:  ثانيًاـ 

 ( سنة.12للناشئ  والناشئاه ي  ) هاراه كرة السلةم لعليميف  رب ةايت  ايتفاهيماستةدام الرا    - 1

ة لب لألنةباة الريانبية ايتةتلفبة يترح    انركيةهاراه ايت لعليميف  رب ةايت  استةدام الرا   ايتفاهيم - 2

 الناشئ  باألندية الريانية.

بكلياه  األساسية لألنةاة الريانية ايتةتلفة هاراهايتيف لدريد  رب ةايت  استةدام الرا   ايتفاهيم - 3

 الابية الريانية.

 لوبببة بايت عبب  حتببت يسببهل اسببتةدامها   لببوفري عببدد كببايف مببن أجهببهة اناسبب  اآللببي يف قاعبباه مُ    - 4

 يف العملية التعليمية.

 الريانية.يترحلة الناشئ  باألندية بتكرة أسالي  جديدة ُم باستةدامماثلة إجراه دراساه ُم - 5
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، اجلببهه ال بباني، ايتكتبببة  دراسبباه وأحببباث يف لكنولوجيببا الابيببة   : م(2007أمحببد حامببد منفببور )  - 1

 العفرية، ايتنفورة.
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