
لطالبات كلیة  في كرة السلةالمقررة األساسیة مھارات الاستخدام تقنیات بعض خرائط المفاھیم علي تعلم 
  التربیة الریاضیة بالسادات

  * د. الشیماء عبد الفتاح الخفیف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البحث: ومشكلة مقدمةـ 

إن إعداد المتعلم القادر علي القیام بدور ایجابي یتطلب ضرورة البحث عن استراتیجیات تدریس تساعد 

نفس�ھ ف�ي ال�تعلم وال  المتعلم علي بناء معن�ي لم�ا یتعلم�ھ وتنم�ي فی�ھ قدرت�ھ عل�ي ح�ل المش�كالت ، فیعتم�د عل�ي

  ) ٥٣:  ١ینتظر أن یقدم لھ المعلم الحلول الجاھزة للمشكالت العلمیة التي تواجھھ.   ( 

ساس�یة باختی�ار المف�اھیم األ خرائط المفاھیم تعد وسیلھ لبناء التفكی�ر الم�نظم وذل�ك ع�ن طری�ق االعتن�اءف

تعلمین علي أن یبحثوا ف�ي بنی�تھم المعرفی�ة والتي تعتبر أساس الخریطة المعرفیة ، فھي تعمل علي مساعده الم

عن مفاھیم مترابطة وبناء االفتراضات بین المفاھیم المعطاة لھم والمفاھیم التي یعرفونھا وذلك بمساعدتھم في 

الھرمی��ة  اختی��ار الكلم��ات الرابط��ة والجی��دة والمناس��بة وإدراك أن المف��اھیم الرئیس��یة یمك��ن أن ت��دخل ف��ي البنی��ة

  ) ٤٢ : ٧( . للخریطة

أشكال تخطیطی�ة  من خاللخرائط المفاھیم في المجال التربوي استخدمت كاستراتیجیھ تعلیمیة حیث أن 

تربط المفاھیم ببعضھا البعض عن طریق خطوط أو أسھم یكت�ب علیھ�ا كلم�ات تس�مي كلم�ات ال�ربط لتوض�یح 

  ) ٢٩٧:  ٦( العالقة بین مفھوم وأخر. 

باإلیقاع السریع والتشویق بین سرعة انتقال الكرة بین الف�ریقین یز لعبة كرة السلة من األلعاب التي تتمو

من محاورة وتمریر وتصویب فتنفی�ذ تمری�رات جی�دة  مما یتطلب أن یؤدي جمیع الالعبین المھارات األساسیة

ومحاورة فعالة تستطیع من خاللھا أن یؤدي الالعب نسبة تصویب عالیة واخت�راق الس�لة للمن�افس ف�ي النھای�ة 

، ل�ذا ف�إن االرتق�اء بمس�توي الطال�ب ف�ي ك�رة الس�لة ی�رتبط بسلس�لة متص�لة  الھدف م�ن ك�ل ھ�ذه المھ�اراتھو 

الب�رامج المناس�بة للمراح�ل الس�نیة  إع�دادعلمی�ة تش�مل عملی�ات  أس�سومتكاملة م�ن المراح�ل الت�ي تبن�ي عل�ي 

  ) ٣٨:  ١٠ (. المختلفة

 انخفـــاض المســـتويالحظـــت  التربیـــة الریاضـــیةس لطالبـــات كلیـــة فـــي مهنـــة التـــدری الباحثـــةومـــن خـــالل عمـــل 

 الباحثــة أعدتــهالتحصــیل المعرفــي للمهــارات الــذي  اختبــارمــن خــالل اســتخدام المعرفــي والمهــاري للطالبــات و 

مــن وجهــة قــد بلغــت نســبة تحصــیلهم المعرفــي ضــعیفة و  الثانیــةعلــي طالبــات الفرقــة وتــم تطبیقــه ) ٢م (٢٠١٦

التربویــة الموضــوعة للمنهــاج مــن خــالل  األهــدافعــدم تحقیــق  إلــيلــك ذ الباحثــة أرجعــتوقــد ،  الباحثــةنظــر 

   التعلیم المختلفة والحظت مراحل خاللطالبات لالبرنامج التقلیدي لتعلیم مهارات كرة السلة المقرر تدریسها ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة مدینة السادات –كلیة التربیة الریاضیة  – یاضات الجماعیة وریاضات المضربنظریات وتطبیقات الرمدرس بقسم 

المقـررة بـالمنهج  األساسـیةال یسـتطعن أداء المهـارات  بـاألعوام السـابقةهنـاك العدیـد مـن الطالبـات أن  الباحثة 

اتج عـن عـدم كفایـة عـدد عـدم القـدرة علـي الـتعلم نـ أن الباحثـةوتـري ، بالطریقة الصحیحة أثناء عملیـة التعلـیم 
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الـــذي ال یعطــي الوقـــت الكــافي للمعلـــم  األمــر ث تــدرس الطالبـــة ســاعة واحـــد أســبوعیاً حیـــ اإلســبوعیةالســاعات 

الســلیم  األداء أســلوبیــوجهن صــعوبة فــي فهــم  أوالشــرح  هنبعضــفــروق الفردیــة وكــذلك قــد ال یتــابع ال لمراعــاة

بهـا ممـا قـد یـؤثر فـي  واإللمـامض دافعیتهن لـتعلم المهـارة رؤیة النموذج بشكل صحیح وبالتالي تنخف أوللمهارة 

الحركیة التي تحتـوي علـي العدیـد مـن المهـارات  األنشطةالحركي ونظرا الن كرة السلة من  األداءقدرتهن علي 

 لـألداءفتـرة مـن التعلـیم والتطبیـق للوصـول  إلـيوالتي تختلف في درجة صـعوبتها ولـذلك فهـي تحتـاج  األساسیة

ثالث بـ دریس مـنهج كـرة السـلة المقـرر علـیهنإلـي تـ الباحثـةلذا اتجهـت ، ن ثم رفع مستوي األداء لصحیح وما

البرنــامج قــوم یو خــرائط المفــاهیم االلیكترونیــة المجموعــة األولــي مســتخدمة  ثــالث مجموعــاتمــن خــالل  أسـالیب

ات قیــد البحــث (مــؤثرات المرئــي للمهــار البرنــامج مــن خــالل مشــاهدة والصــوتیة  علــى اســتخدام المــؤثرات المرئیــة

ـــــد ك المهــــارات (مــــؤثرات صــــوتیة) ، مرئیــــة) ، واالســــتماع إلــــى وصــــفًا تفصــــیلیًا لتلــــ وتوظیـــــف ذلــــك فــــي التقلی

  .الملعب والممارسـة الفعلیة من خالل التطبیـق العملي للمهارات قید البحث في

معتمــدا علــي الشــرح اللفظــي لــي خــرائط المفــاهیم بــدون الحاســب اآل ةمتخدســأمــا المجموعــة التجریبیــة الثانیــة م

ــــةلخریطــــة المفــــاهیم والعــــرض الــــورقي للمهــــارات واعتمــــدت  باعتبــــارهم أســــلوبین علــــي تلــــك األســــلوبین  الباحث

مستحدثین في التعلم في مجال التربیة الریاضیة أمال في تحقیق األهداف المرجوة من العملیـة التعلیمیـة بشـكل 

قة و راسـة الحالیـة إلجـراء الدالباحثـة  أفضل األمـر الـذي دفـع یمیـة مشـوقة المـادة التعلتجعـل  بسـیطةبطـرٍق مشـوِّ

  .تثیر دافعیتهن للتعلم بصورة أفضل

تقنیـــات خـــرائط اســـتخدام  ي تنصـــب حـــول التعـــرف علــى مـــدى تـــأثیرومــن هنـــا كانـــت فكـــرة البحـــث الحــالي والتـــ

   رة السلة.ات كلبعض مهار  المهاري والتحصیل المعرفيعلي مستوي األداء  المفاهیم المتنوعة

  أھداف البحث: ـ

ا فـي تعلـم بعـض المهـارات للتعـرف علـي أثرهمـ ثـالث بـرامج تعلیمیـةتصـمیم  إلـىالبحـث  هذا یهدف -١

لثــاني باســتخدام ، یكــون البرنــامج ا باســتخدام خــرائط المفــاهیم االلیكترونیــة حیــث یكــون البرنــامج األول،  األساســیة

خــرائط المفــاهیم و  ریقــة الــدمج بــین خــرائط المفــاهیم االلیكترونیــةلثالــث بط، یكــون البرنــامج ا الورقیــةخــرائط المفــاهیم 

  -:أثرهما على لتعرف على، وا الورقیة

 البحث.قید لعینة للبعض المهارات األساسیة المهاري  المستوي .أ 

 البحث.قید لعینة ل المعرفي المستوي .ب 

 والمعرفي. التعرف علي أكثر البرامج التعلیمیة تأثیرا علي المستوي المهاري -٢

  البحث: ؤالتاـ تس

مـن مجموعـات مجموعـة كـل لالبعـدي)  –(القبلـي  نتوجد فـروق دالـة إحصـائیة بـین متوسـطي القیاسـییهل  -١

الثانیـة (  ، المجموعـة التجریبیـة) األولي ( خرائط المفـاهیم االلكترونیـة  التجریبیةالبحث الثالث المجموعة 

 المهـــارات تعلـــم بعـــضفـــي الثالثـــة ( مجموعـــة الـــدمج )  ریبیـــةخـــرائط المفـــاهیم الورقیـــة ) ، المجموعـــة التج

 .األساسیة ( قید البحث ) لصالح القیاس البعدي
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لكـل مجموعـة مـن مجموعـات البعـدي)  –(القبلـي  نتوجد فـروق دالـة إحصـائیة بـین متوسـطي القیاسـییهل  -٢

الثانیـة (  لمجموعـة التجریبیـةاألولي ( خرائط المفـاهیم االلكترونیـة ) ، ا البحث الثالث المجموعة التجریبیة

التحصـیل المعرفـي فـي مسـتوي الثالثة ( مجموعـة الـدمج )  خرائط المفاهیم الورقیة ) ، المجموعة التجریبیة

 .المهارات األساسیة ( قید البحث ) لصالح القیاس البعديلبعض 

  المستخدمة: تالمصطلحا ـ

  :خرائط المفاھیم -

ي مج�ال معرف��ي م�ا أو مق��رر م�ا أو وح��دة دراس�یة بحی��ث تب��دأ " ش��كل تخطیط�ي لتنظ��یم المف�اھیم ف��ھ�ي 

ب��المفھوم الع��ام ف��ي قم��ة الخریط��ة یتبعھ��ا نح��و القاع��دة المف��اھیم الفرعی��ة تبع��اً لمس��تویاتھا وی��تم ذل��ك بتوض��یح 

  ) ٨:  ٣( العالقات بین المفاھیم في االتجاھین الرأسي واألفقي ".    

  إجراءات البحث:

  : منھج البحث:  أوالً 

بأح���د  تلمالئمت���ة لطبیع���ة ھ���ذه الدراس���ة ، وق���د اس���تعان الم���نھج التجریب���ي نظ���راً  ةالباحث��� تمخداس���ت

  .القبلي والبعدي القیاس مستخدماً لثالث مجموعات تجریبیة وھو التصمیم التجریبي التجریبیة التصمیمات 

  البحث: : مجتمع ثانیاً 

بكلی�ة التربی�ة الریاض�یة بجامع�ة  لثانی�ةطالب�ات الفرق�ة ام�ن  بالطریق�ة العمدی�ةالبحث  مجتمعتم اختیار 

  .م٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي ) طالبة ١٠٥السادات والبالغ عددھن (

  عینة البحث::  اً ثالث

) طالب�ة م�ن مجتم�ع البح�ث ٣٠طالبة وق�د اختی�ر () ٥٠على (ریقة العمدیة عینة البحث بالط الباحثةاختارت 

موع�ات ( مجموع�ة بالطریق�ة العش�وائیة عل�ي ث�الث مج ت�م ت�وزیعھم م٢٠١٧ / ٢٠١٦ جامعيللعام الیمثلون 

خ�رائط المف�اھیم االلكترونی�ة ، مجموعة دمج  خرائط المفاھیم الورقیة، مجموعة  خرائط المفاھیم االلكترونیة

) ١٠) طالب��ة (٢٠وبل��غ ع��دد العین��ة االس��تطالعیة ( طالب��ات ، )١٠) تش��تمل ك��ل مجموع��ة عل��ى ( والورقی��ة

من مجتمع البحث وخارج العینة األساس�یة وذل�ك إلج�راء  ) طالبات١٠( ، ة الرابعةالفرقطالبات طالبات من 

   .الثبات ) –المعامالت العلمیة ( الصدق 

  تجانس عینة البحث:

للتأكد من وقوعھ�ا تح�ت المنحن�ى  ) طالبة٥٠بإیجاد التجانس لعینة البحث ككل والبالغ عددھا ( الباحثةوقد قامت 

  ).١) وذلك ما یوضحھ جدول (الوزن –الطول  –ت (السناإلعتدالى وذلك في متغیرا

ألفراد عینة البح�ث والمعرفیة  في المتغیرات المھاریةبإیجاد التجانس لعینة البحث  ةالباحثقامت كذلك 

  .) ٢جدول (  وذلك ما یوضحھ

  ) ١جدول ( 
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  التوصیف اإلحصائي ألفراد عینة البحث في متغیرات

  ٥٠ن=                                          "الطول ـ الوزن  –السن " 

  وحدة القیاس  المتغیرات
االنحراف   مقاییس النزعة المركزیة

  المعیاري
  االلتواء

  الوسیط  المتوسط

 ٠.٠٦- ٠.٨١ ١٩.٠٠ ١٩.١٠  السنة  السن
 ٠.٥٧ ٢.٦٦ ١٧٠.٠٠ ١٧٠.٧٠  السنتمتر  الطول
  ١.٠١-  ٢.٦٩ ٦٥.٠٠ ٦٤.١٠  الكیلو جرام  الوزن

" ، حیث أن  الوزن  –الطول  –تغیرات " السن ) تجانس أفراد عینة البحث في م ١من الجدول (  یتضح 

) مما یعني إعتدالیة توزیع أفراد عینة البح�ث ف�ي تل�ك ٣(± قیم معامالت االلتواء لتلك المتغیرات تنحصر بین 

  المتغیرات.

  ) ٢جدول ( 

  المستخدمة التوصیف اإلحصائي ألفراد عینة البحث في االختبارات

  ٥٠ن=                                                                                                 

  المستخدمةاالختبارات 
وحدة 
  القیاس

االنحراف   مقاییس النزعة المركزیة
  المعیاري

  االلتواء
  المنوال  الوسیط  المتوسط

 ٠.٠٩٢- ١.٧٧ ١٥.١٧ ١٧.٦٧ ١٧.٦٣  الثانیة  المحاورة
 ٠.٤٨- ١.٥٥ ١٤.٠٠ ١٣.٠٠ ١٢.٨٠  درجة  التمریرة الصدریة

 ٠.٠٠ ٠.٥٣ ٠.٠٠ ٠.٥٠ ٠.٥٠ درجة  الرمیة الحرة
 ٠.٠٩١- ٠.٥٧ ١.٠٠ ١.٠٠ ٠.٩٠  درجة  التصویبة السلمیة یمین
 ٠.٤٨- ٠.٥٢ ١.٠٠ ١.٠٠ ٠.٦٠  درجة  التصویبة السلمیة شمال

 ٠.٨٦- ١.٥٥ ٩.٠٠ ٨.٥٠ ٨.٢٠  درجة  المستوي المعرفي

ختب�ارات الت�واء لجمی�ع ا، حی�ث أن ق�یم مع�امالت االل ن�ة البح�ث) تج�انس أف�راد عی ٢ یتضح م�ن الج�دول (

  .) مما یعني إعتدالیة توزیع أفراد عینة البحث في تلك االختبارات٣(± تنحصر بین 

  تكافؤ العینة : -

 لمتغیرات ذات العالقة بین مجموعاتط ا، تم ضبالثالث البحث  د من تقارب المستویات بین مجموعاتللتأك

حھ الجدول التالي :   البحث ، وھو ما یوضِّ

  

  

  ) ٣جدول ( 

  " الطول ـ الوزن –" السن متغیراتالتكافؤ بین المجموعات الثالث في 

                                                                            ٣٠ن=

 مصدر التباین المتغیرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط مجموع 
 المربعات

 قیمة ف

 السن
 ٠.١٢ ٢ ٠.٢٥ بین المجموعات

٠.٥٦ 
 ٠.٢٢ ٢٧ ٥.٩٥ داخل المجموعات
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  ٢٩ ٦.٢٠ المجموع الكلي

  الطول

 ٠.٤٠ ٢ ٠.٨٠ بین المجموعات

 ٣٦.٥٢ ٢٧ ٩٨٥.٩٠ داخل المجموعات ٠.٠١

  ٢٩ ٩٨٦.٧٠ المجموع الكلي

 الوزن
 ٠.٢٣ ٢  ٠.٤٧ بین المجموعات

 ١.٥٢ ٢٧  ٤٠.٩٠ داخل المجموعات ٠.١٥
  ٢٩  ٤١.٣٧ المجموع الكلي

  ٣.٣٥) = ٢.٢٧) ودرجة حریة (  ٠.٠٥قیمة " ف " الجدولیة عند مستوى داللة ( 

 " الطول ـ الوزن –" السن  متغیرات حصائیاً بیندالة إغیر ) أنھ توجد فروق  ٣ یتضح من جدول (

  البحث. لعینة

  ) ٤جدول ( 

  والمعرفي تحلیل التباین بین الثالث مجموعات في االختبارات المھاریة
  ٣٠ن=

 مصدر التباین االختبارات المھاریة
مجموع 
 المربعات

 درجات الحریة
متوسط مجموع 

 المربعات
 قیمة ف

  المحاورة
 ٠.٣٤ ٢ ٠.٦٩ بین المجموعات

 ١.٧٥ ٢٧ ٤٧.١٥ داخل المجموعات ٠.٢٠
  ٢٩ ٤٧.٨٤ جموع الكليالم

  التمریرة الصدریة

 ٣.٦٠ ٢ ٧.٢٠ بین المجموعات

 ٥.٨٩ ٢٧ ١٥٩.١٠ داخل المجموعات ٠.٦١

  ٢٩ ١٦٦.٣٠ المجموع الكلي

  الرمیة الحرة
 ٠.١٠ ٢  ٠.٢٠ بین المجموعات

 ٠.٢٣ ٢٧  ٦.١٠ داخل المجموعات ٠.٤٤
  ٢٩  ٦.٣٠ المجموع الكلي

  التصویبة السلمیة یمین
  

 ٠.١٣ ٢  ٠.٢٧ بین المجموعات
 ٠.٢٦ ٢٧  ٧.١٠ داخل المجموعات ٠.٥١

  ٢٩  ٧.٣٧ المجموع الكلي

  التصویبة السلمیة شمال
 ٠.٠٣ ٢  ٠.٠٧ بین المجموعات

 ٠.٢٢ ٢٧  ٥.٨٠ داخل المجموعات ٠.١٦
  ٢٩  ٥.٨٧ المجموع الكلي

  
  االختبار المعرفي

 ٢.٤٣ ٢  ٤.٨٧ بین المجموعات
 ١.٤٤ ٢٧  ٣٩.٠٠ ل المجموعاتداخ ١.٦٩

  ٢٩  ٤٣.٨٧ المجموع الكلي

  ٣.٣٥) = ٢.٢٧) ودرجة حریة (  ٠.٠٥قیمة " ف " الجدولیة عند مستوى داللة ( 

 ) أنھ توجد فروق غیر دالة إحصائیاً بین القیاسات لعینة البحث في االختبارات المھاریة٤یتضح من جدول (

  .واالختبار المعرفي

  ووسائل جمع البیانات : : أدوات اً رابع

أن تتوافر  ةالباحث البحث إلى وسائل وأدوات راعت لجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بهذا ةالباحث استندت  

  :فیها الشروط التالیة
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 .أن تكون سهلة التنفیذ وأن تتوافر أجهزة القیاس  

 .أن تكون فعالة في تشخیص الجوانب المحددة للبحث  

 الثبات). - (الصدقاییر العلمیة أن تتوافر فیها المع 

  المقابالت الشخصیة : -٢

) خب�راء  ٣ ع�ددھم ( ةلس�لك�رة ااس�تطالع رأى الخب�راء ف�ي مج�ال بتص�میم اس�تمارات  ةالباحث� تقام

  :) وذلك لتحدید ١مرفق ( 

  .تتناسب مع عینة البحث التيوالمعرفي  المھاریةاالختبارات  -

  ) ٤مرفق ( . المقترح محتویات البرنامج -

  األدوات واألجھزة المستخدمة في البحث: -٣

   -تم استخدام األدوات واألجھزة التالیة :

 ، قانونی�ة ةس�لة ، ك�رات س�لملع�ب ك�رة ، ریس�تامیتر لقی�اس الط�ول  ن الكتروني لقی�اس ال�وزن ، جھ�ازمیزا -

، جھ��از  أقم��اع،  منقل��ة عل��ى الح��ائط ش��ریط للقی��اس ، ت��دریج،  س��اعة إیق��اف لقی��اس ال��زمن،  ح��ائط وطباش��یر

  . Lap topكمبیوتر محمول 

  استمارات البحث : - ٣

  :استمارات تسجیل البیانات الخاصة بأفراد البحث  -

بتصمیم استمارات لتسجیل القیاسات الخاصة بالبحث بحیث تتوافر فیھا البس�اطة وس�ھولة  ةالباحث تقام

  : یليصائیاً وھى كما دقة التسجیل من أجل تجمیع البیانات وجدولتھا تمھیداً لمعالجتھا إح

 ). الوزن –الطول  –متغیرات (السن  استمارة تسجیل قیاسات -

  ) ٥ ( مرفق .والمعرفیة االختبارات المھاریة استمارة فردیة لتسجیل قیاسات -    

  : المعامالت العلمیة لالختبارات المستخدمة : اً خامس

  -:والمعرفیة المھاریةصدق االختبارات  -١

ع��ن طری��ق حس��اب ص��دق التم��ایز وذل��ك للمھ��ارات  والمعرفی��ة المھاری��ةختب��ارات ت��م حس��اب ص��دق اال

(  طالب�ات الفرق�ة الرابع�ة، تمث�ل المجموع�ة األول�ى  طالبات) ١٠تین بلغ قوام كل منھا (بتطبیقھا على مجموع

لعین��ة م��ن مجتم��ع البح��ث وخ��ارج ا طالب��ات الفرق��ة الثانی��ةبینم��ا تمث��ل المجموع��ة الثانی��ة المجموع��ة الممی��زة ) 

لالختب�ارات المھاری��ة واالختب��ار  م ٢٠١٦/  ٩/  ١٩ لثالث��اءاوذل��ك ی�وم  ة الغی�ر ممی��زة)( المجموع��األساس�یة 

دالل�ة الف�روق ب�ین المجم�وعتین  اوالج�دول الت�الي یوض�حبكلیة التربیة الریاض�یة بجامع�ة الس�ادات ، المعرفي 

  .والمعرفیة المھاریة(الممیزة وغیر الممیزة) في االختبارات 

  ) ٥جدول ( 

  الممیزة وغیر الممیزةمجموعتین داللة الفروق بین ال

                             ١٠=  ٢= ن  ١ن                            المستخدمة في االختبارات                   
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  االختبارات
وحدة 
 القیاس

 المجموعة غیر الممیزة المجموعة الممیزة
  فروقمتوسط ال

 ( م ف )

قیمة "ت" 
 المحسوبة

 ع س ع س 

 *٧.٣٤ ٦.٣٠ ١.٩١ ١٥.٨٧ ١.٩٣ ٩.٥٧ الثانیة  المحاورة
 *١٣.٩٢ ١١.٤٠- ١.٤٩ ١١.٠٠ ٢.١٢ ٢٢.٤٠  الدرجة  التمریرة الصدریة

 *٥.٣١ ١.٢٠- ٠.٥٣ ٠.٥٠ ٠.٤٨ ١.٧٠  الدرجة  الرمیة الحرة
 *٥.٦٩ ١.٢٠ ٠.٥٢ ٠.٦٠ ٠.٤٢ ١.٨٠  درجةال  التصویبة السلمیة یمین
 *٤.٧١ ١.١٠- ٠.٥٢ ٠.٤٠ ٠.٥٣ ١.٥٠  الدرجة  التصویبة السلمیة شمال

 *١٤.٩٧ ٧.٤٠- ١.٢٧ ٧.٤٠ ٠.٩٢ ١٤.٨٠  الدرجة  المستوي المعرفي

  ٢.٤٥) =  ٠.٠٥مستوى معنویة ( * " ت " الجدولیة عند 

الممی�زة ف�ي غیر بین المجموعتین الممیزة و ةداللة إحصائیذات ) وجود فروق  ٥یتضح من جدول ( 

) مم�ا ٠.٠٥دالل�ة (" المحسوبة أكبر من قیمتھ�ا الجدولی�ة عن�د مس�توى  ت ، حیث أن قیم " السابقةختبارات الا

  یدل على أن ھذه االختبارات تستطیع التمییز بین األفراد وھذا یعنى صدق ھذه االختبارات.

  : اتثبات االختبار -٢

باستخدام طریقة تطبیق االختبار وإعادة للمھارات  والمعرفیة المھاریةد معامل ثبات االختبارات تم إیجا

( م��ن مجتم��ع البح��ث وخ��ارج العین��ة األساس��یة  طالب��ات) ١٠) عل��ى عین��ة قوامھ��ا ( test–retestتطبیق��ة ( 

نتائج االختب�ارات الخاص�ة بالص�دق للمجموع�ة غی�ر الممی�زة  ةالباحث تالمجموعة الغیر ممیزة ) ، وقد اعتبر

)  ٧بإعادة تطبیق االختبارات تحت نف�س الظ�روف وب�نفس التعلیم�ات بع�د (  تق األول ، وقد قامبمثابة التطبی

بكلی�ة  لالختب�ارات المھاری�ة واالختب�ار المعرف�ي م٢٠١٦/  ٩/  ٢٦ لثالث�اءالتطبیق األول وذل�ك ی�وم ا أیام من

  بیقین األول والثاني. والجدول التالي یوضح معامالت االرتباط بین التط ،التربیة الریاضیة بالسادات 

  )٦جدول (

  معامل ارتباط الثبات بین التطبیق األول والثاني

  ١٠=ن                                المستخدمة الختباراتل                      

 االختبارات
  قیمة التطبیق الثاني التطبیق األول

 ع  سَ  ع  سَ  " ر " المحسوبة

 ٠.٦٣ ١.٧٦ ١٥.٥٧ ١.٩١ ١٥.٨٧  المحاورة
 ٠.٦٦ ١.٢٥ ١١.٣٠ ١.٤٩ ١١.٠٠  التمریرة الصدریة

 ٠.٦٧ ٠.٥٢ ٠.٦٠ ٠.٥٣ ٠.٥٠  الرمیة الحرة
 ٠.٦٦ ٠.٤٨ ٠.٧٠ ٠.٥٢ ٠.٦٠  التصویبة السلمیة یمین
 ٠.٦٧ ٠.٥٣ ٠.٥٠ ٠.٥٢ ٠.٤٠  التصویبة السلمیة شمال

 ٠.٥٩ ١.١٠ ٧.٩٠ ١.٢٧ ٧.٤٠  المستوي المعرفي

 ٠.٥٧) = ٠.٠٥مستوى معنویة (دولیة عند * " ر " الج          

" ر " الجدولی�ة ف�ي جمی�ع االختب�ارات الس�ابقة مم�ا ی�دل  >أن قیم�ة " ر " المحس�وبة )  ٦( یتضح من ج�دول 

علـى أن قیمـة  " ر " دالة إحصائیاً وھذا یش�یر إل�ى وج�ود ارتب�اط ب�ین التطبی�ق األول والث�اني وبالت�الي ثب�ات 

  .االختبارات

  -:علیميتصمیم البرنامج التات خطو - سادساً 
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عن�د بن�اء البرن�امج المقت�رح ل�بعض المھ�ارات  خ�رائط المف�اھیم االلیكترونی�ةعلى استخدام  الباحثة وقع اختیار

بط�رٍق  عل�یم والت�ي تُن�ادى ب�التعلیمتعضیداً للنظرة الحدیث�ة ف�ي الت للفرقة الثانیةفي كرة السلة ة رالمقراألساسیة 

قة وممتعة بقدر ا   إلمكان .مشوِّ

 حیث أنھا تُعد من أسھل وأكثرھ�ا)  الغیر الیكترونیةخرائط المفاھیم  (باستخدام األخر وقد تم تصمیم البرنامج 

الخطوات العلمیة الخاصة بعملیة بن�اء البرمجی�ات التعلیمی�ة وذل�ك ع�ن  الباحثة، وقد اتبعت  استخداماً وشیوعاً 

عل��ى األس��ـس والخط��وات  ینالبرن��امج الباحث��ةعت طری��ق المس��ح المرجع��ي للمراج��ع ، وف��ى ض��وء ذل��ك وض��

  اآلتیة:

  :األھداف العامة للبرنامج -

األداء  عل�ى الغی�ر الیكترون�ي ) ومعرف�ة ت�أثیره – ( االلیكترون�يخرائط المف�اھیم استخدام البرنامج إلى یھدف 

  .قید البحث ) (في كرة السلة  األساسیةالمھارات  بعضلوالتحصیل المعرفي  المھاري

    سس وضع البرنامج التعلیمي:أ -

  عند بناء وتصمیم البرنامج التعلیمي وقبل تطبیقه على العینة األتي: الباحثة راعت

 .أن یتناسب محتواه مع الهدف من البرنامج 

  للتعلم.  تتحدى محتویات البرنامج قدراتهم بما یسمح باستثارة دافعیتهنأن 

 نفیذ البرنامج.الالزمة لت تتوفیر المكان المناسب واإلمكانیا 

 من والسالمة عند تطبیقهمراعاة عوامل األ. 

 مج عامل التشویق واإلثارةمراعاة أن یحقق البرنا. 

 .أن یتمیز البرنامج بالبساطة والتنوع 

 .مراعاة التدرج من السهل إلى الصعب 

  زمالءهاومع  امع ذاته الطالبةأن تحقق محتویات البرنامج تكامل الشخصیة من حیث عالقة. 

  مرحلة الثانیة (التصمیم)ال

  عند تصمیم البرنامج اآلتي : وقد راعت الباحثة

 وبطریقة مشوقه ومتناسقة. الكاملة من البرنامج عن طریق التنظیم الجید له االستفادة 

 أشكاله بحیث تكون مناسبة للمهارات المختلفةو  اختیار ألوان العرض. 

  من المهارة.الجزء المراد تعلیمة  یالئمتصمیم البرنامج بحیث 

 مراعاة مبدأ التدرج في التعلم من السهل للصعب. 

 لبرنامج.من خالل تصمیم ا الباحثةته وى البرنامج المصمم وهذا ما راعحداثة محت 

  :االلیكتروني تنظیم محتوى البرنامج التعلیمي -

یق محتویات في عرض وتنس اآلليباستخدام الحاسب البرنامج تصمیم ل يبالتنسیق مع الفن ةالباحث قامت

تنفیذ التمرینات المقترحة و بها  خاصةووضع فیدیوهات لشرح المهارات البرنامج التعلیمي علي االسطوانة 
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 التطبیققبل البدء في  البرنامج التعلیمى محتوي تنسیقو  يداخل الجزء التعلیمي والتطبیق مهارةالخاصة بكل 

  - بحیث تحتوي الخریطة المبرمجة علي ما یلي:

  تها.ایم النظریة المتعلقة بالمهارة واستخداماهفعرض الم -

 .المهارة ألداءنموذج  -

 تدریبات لتنمیة المهارة. -

 المؤثرات المرئیة والسمعیة. -

في تقدیم البرنامج االلیكتروني بالطریقة غیر الخطیة الذي یسمح للطالبة حریة التنقل  الباحثة وقد استعانت

سرعتها الذاتیة في االستیعاب والتعلم علي عكس خرائط المفاهیم داخل الوحدة التعلیمیة بما یناسب قدراتها و 

  حیث ال تتحكم في السرعة والمسار والمعلومات التي تتابعها تبعا لقدراتها الذاتیة. غیر الیكترونیةال

 :التعلیمیة برنامجلثالث المحتوى التعلیمى ل .١

  :وحدات التعلیمیة والتي تشمل علىلاب " قید البحث ي للمهارات المختارة "ویشتمل المحتوى التعلیم 

 .عرض نموذج ألداء المهارة 

 .الخطوات الفنیة والقانونیة الخاصة بكل مهارة 

 .الجزء التعلیمي 

 یتم تعلیمها الذي یتناسب مع المهارة التي الجزء التطبیقي.  

  -:ینالمقترح ینلبرنامجالتوزیع الزمني ل -

أسبوعیًا أي أن  ةوحدع بواقع و ب) أس١٢بإعداد البرنامج التعلیمى بحیث یشتمل على ( الباحثة تقام     

ویشتمل  التعلیمي والتطبیقي ) بالوحدة ء( الجز  ق٩٠ن الوحدة زم ، تعلیمیة ) وحدة١٢البرنامج یشتمل على (

امج ثالث بر لل زمنيتعلیمیة إلتقانها وتحسین األداء ، والجدول یوضح التوزیع ال ) مهارات٥البرنامج على (

  .ةالمقترح

  )٧جدول (

  المقترحالتعلیمي التوزیع الزمني للبرنامج 

  التوزیع الزمني  المحتوى  م

  ١٢  عدد األسابیع  ١
  ١  عدد الوحدات التعلیمیة في األسبوع  
  ١٢  عدد الوحدات التعلیمیة ككل  ٣
٤    

  للبرنامجینزمن التطبیق في الوحدة 
  ق ٩٠

  ق تھدئة٥  ق إحماء١٠

 ق  تطبیق ٤٠  نموذجو شرحق  ٣٥

  الزمن الكلى للبرنامج  ٥
  ق ١٠٨٠

  : اختیار المساعدین: اً سابع



 - ١٠  -

، وقد تم تعریفھم بجوانب البحث وأھدافة بكلیة التربیة الریاضیة  ھاءمساعدین من زمال اثنین ةالباحث تاختار

  .معرفيواالختبار ال المھاریةات ختبارالمن حیث متطلبات القیاس وكیفیة أداء ا

  : خطوات تطبیق البحث: اً ثامن

  :القیاسات القبلیة - ١

البحث قبل البدء في تنفیذ التجربة األساسیة وذلك في المتغیرات قی�د  لمجموعاتتم إجراء القیاسات القبلیة 

 بمثاب�ة القیاس�ات القبلی�ة لمجموع�ات البحث ، حیث ت�م اس�تخدام درج�ات التك�افؤ واعتبارھ�ا تل�ك ال�درجات

  .صیل المعرفيالتحو لالختبارات المھاریة م٢٠١٦ / ٩/ ١٧ حداألیوم  البحث

  :تنفیذ التجربة األساسیة - ٢

م ، ٢٠١٦ / ١٢/  ١٩ األح�دم  إل�ى ی�وم ٢٠١٦ / ١٠/  ١ ألحدامن یوم التعلیمیة  امجبرثالث تطبیق ال تم

  ع.و) أسب١٢( امجنوكانت مدة البر

  القیاس البعدي: - ٣

ب��إجراء القیاس��ات البعدی��ة لعین��ة البح��ث  ةالباحث�� تب��ة األساس��یة قام��بع��د انتھ��اء الم��دة المح��ددة لتنفی��ذ التجر

 مجموع��اتلبكلی��ة التربی��ة الریاض��یة ، م ٢٠١٦ / ١٢/  ٢١ ثالث��اءی��وم الوالمعرف��ي المھاری��ة للمتغی��رات 

أن ی�تم إج�راء القیاس�ات البعدی�ة تح�ت نف�س الظ�روف الت�ي ت�م إج�راء القیاس�ات  ةالباحث توقد راعالبحث 

  القبلیة فیھا.

  اإلحصائیة: اتاً: المعالجتاسع

  في:  المعالجة اإلحصائیة تمثلت

  "االلتواء تحراف المعیاري ـ معامالـ اإلحصاء الوصفي "مقاییس النزعة المركزیة ـ االن 

  .والمعرفي المھاریةط لحساب ثبات االختبارات ـ معامل االرتبا 

  .( T. test )ـ اختبار " ت " 

                   حد. ـ تحلیل التباین في اتجاه وا

  .LSDـ حساب أقل فرق معنوي 

  ـ نسبة التحسن بواسطة النسب المئویة. 

  -:عرض ومناقشة النتائج -
  

  ) ٨ جدول (
  االختباراتالبعدي في  -داللة الفروق بین متوسطي القیاسین القبلى 

  االلیكترونیة خرائط المفاھیملمجموعة المستخدمة 
  ١٠ن=                                            

  االختبارات   م
وحدة 
  القیاس

 بعدى قبلي
  م.ف

"ت" 
  المحسوبة

مستوي 
 ع ± سَ  ع ± سَ   التحسن

 %٣٨.٣٠ *٩.٨٧ ٦.٧٩ ١.٦٩ ١٠.٩٤ ١.٣٧ ١٧.٧٣ ثانیة  المحاورة  ١



 - ١١  -

 %١٠٦.٨٤ *٨.٦٦ ١٢.٥٠- ٤.٢٤ ٢٤.٢٠ ١.٧٠ ١١.٧٠ درجة  التمریرة الصدریة  ٢
 %٢١٢.٥٠ *٧.٩٧ ١.٧٠- ٠.٥٣ ٢.٥٠ ٠.٤٢ ٠.٨٠ درجة  الرمیة الحرة  ٣
 %٤٢٠.٠٠ *٩.٠٠ ٢.١٠- ٠.٥٢ ٢.٦٠ ٠.٥٣ ٠.٥٠ درجة  التصویبة السلمیة یمین  ٤
 %٤٦٦.٦٧ *٦.٤٨ ١.٤٠- ٠.٤٨ ١.٧٠ ٠.٤٨ ٠.٣٠  درجة  التصویبة السلمیة شمال  ٥
 %١٢٠.٠٠ *١٧.٠٨ ٩.٠٠- ٠.٨٥ ١٦.٥٠ ١.٤٣ ٧.٥٠ درجة  المستوي المعرفي  ٦

  

  ١.٨٠) =  ٠.٠٥الجدولیة عند مستوى معنویة ( *" ت " 

" ت " الجدولیة  في جمیع المتغیرات قی�د البح�ث مم�ا ی�دل  >) أن قیمة " ت " المحسوبة ٨یتضح من جدول (

البع�دي ) للمجموع�ة  –علـى أن قیمة " ت " دالة إحصائیاً وھذا یشیر إلى وجود فروق ب�ین القیاس�ین ( القبل�ى 

  س البعدي.التجریبیة لصالح القیا
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داللة الفروق بین میوسطي القیاسین للمجموعة التجریبیة االولي

القیاس القبلي

القیاس البعدي

القیاس القبلي 17.7311.70.80.50.37.5

القیاس البعدي 10.9424.22.52.61.716.5

المعرفيسلمي شمالسلمي یمینرمیة حرةالتمریرمحاورة

  

  )١( شكل

  األولي  البعدي ) للمجموعة التجریبیة –داللة الفروق بین متوسطي القیاسین ( القبلي 

  )٩جدول (
  االختباراتالبعدي في  -داللة الفروق بین متوسطي القیاسین القبلى 

  خرائط المفاھیم الورقیةلمجموعة  المستخدمة

  ١٠ن=                                            

  االختبارات   م
وحدة 
  القیاس

 بعدى قبلي
  م.ف

"ت" 
  المحسوبة

مستوي 
 ع ± سَ  ع ± سَ   التحسن

 %٢٣.٧٧ *٧.٧٦ ٤.١٦ ٠.٨٠ ١٣.٣٤ ١.٥٠ ١٧.٥٠ ثانیة  المحاورة  ١
 %٦٨.٢٢ *٦.٢٤ ٨.٨٠- ٢.٩٥ ٢١.٧٠ ٣.٣٥ ١٢.٩٠ درجة  التمریرة الصدریة  ٢
 %١٤٢.٨٦ *٣.٨١ ١.٠٠- ٠.٦٨ ١.٧٠ ٠.٤٨ ٠.٧٠ درجة  حرةالرمیة ال  ٣
 %٥٦٦.٦٧ *٦.٥٣ ١.٧٠- ٠.٦٧ ٢.٠٠ ٠.٤٨ ٠.٣٠ درجة  التصویبة السلمیة یمین  ٤
 %٦٠٠.٠٠ *٥.٦٩ ١.٢٠- ٠.٥٢ ١.٤٠ ٠.٤٢ ٠.٢٠  درجة  التصویبة السلمیة شمال  ٥
 %١١٦.٤٢ *١٢.٥٨ ٧.٨٠- ١.٥٨  ١٤.٥٠ ١.١٦ ٦.٧٠ درجة  المستوي المعرفي  ٦

  

  ١.٨٠) =  ٠.٠٥مستوى معنویة ( *" ت " الجدولیة عند 

" ت " الجدولیة  في جمیع المتغیرات قی�د البح�ث مم�ا ی�دل  >) أن قیمة " ت " المحسوبة ٩یتضح من جدول (

جموع�ة البع�دي ) للم –علـى أن قیمة " ت " دالة إحصائیاً وھذا یشیر إلى وجود فروق ب�ین القیاس�ین ( القبل�ي 

  لصالح القیاس البعدي. انیةالتجریبیة الث



 - ١٢  -
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داللة الفروق بین متوسطي القیاسین للمجموعة التجریبیة الثانیة

القیاس القبلي

القیاس البعدي

القیاس القبلي 17.512.90.70.30.26.7

القیاس البعدي 13.3421.71.721.414.5

المعرفيسلمي شمالسلمي یمینرمیة حرةالتمریرمحاورة

  

  )٢( شكل
  التجریبیة الثانیةالبعدي ) للمجموعة  –داللة الفروق بین متوسطي القیاسین ( القبلي 

  )١٠جدول (
  البعدي في االختبارات - القبليداللة الفروق بین متوسطي القیاسین 

  الورقیةلیكترونیة واالخرائط المفاھیم دمج لمجموعة  المستخدمة

  ١٠ن=                                            

  االختبارات   م
وحدة 
  القیاس

 بعدى قبلي
  م.ف

"ت" 
  المحسوبة

مستوي 
 ع ± سَ  ع ± سَ   التحسن

 %٣٨.٤٥ *٨.٧٤ ٦.٦٨ ٠.٦٨ ١٠.٦٩ ١.٠٦ ١٧.٣٧ ثانیة  المحاورة  ١
 %١٢١.١٤ *١٠.٥٨ ١٤.٩٠ ١.٢٣ ٢٧.٢٠ ١.٨٩ ١٢.٣٠ درجة  التمریرة الصدریة  ٢
 %٣٦٦.٦٧ *٩.٠٠ ٢.٢٠ ٠.٤٢ ٢.٨٠ ٠.٥٢ ٠.٦٠ درجة  الرمیة الحرة  ٣
 %٤٤٠.٠٠ *٩.٠٠ ٢.٢٠ ٠.٤٨ ٢.٧٠ ٠.٥٣ ٠.٥٠ درجة  التصویبة السلمیة یمین  ٤
 %٧٣٣.٣٣ *٧.٥٧ ٢.٢٠ ٠.٥٣ ٢.٥٠ ٠.٤٨ ٠.٣٠  درجة  التصویبة السلمیة شمال  ٥
 %١٦٥.١٥ *٢١.٦١ ١٠.٩٠ ١.٠٨  ١٧.٥٠ ٠.٩٧ ٦.٦٠ درجة  المستوي المعرفي  ٦

  

  ١.٨٠) =  ٠.٠٥مستوى معنویة ( *" ت " الجدولیة عند 

" ت " الجدولیة  في جمیع المتغیرات قید البحث مما یدل  >) أن قیمة " ت " المحسوبة ١٠یتضح من جدول (

جموع�ة البع�دي ) للم –ي علـى أن قیمة " ت " دالة إحصائیاً وھذا یشیر إلى وجود فروق ب�ین القیاس�ین ( القبل�

  لصالح القیاس البعدي. التجریبیة الثالثة
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داللة الفروق بین متوسطي القیاسین للمجموعة التجریبیة الثالثة

القیاس القبلي

القیاس البعدي

القیاس القبلي 17.3712.30.60.50.36.6

القیاس البعدي 10.6927.22.82.72.517.5

المعرفيسلمي شمالسلمي یمینرمیة الحرةالتمریرمحاورة

  



 - ١٣  -

  )٣( شكل
  التجریبیة الثالثةالبعدي ) للمجموعة  –داللة الفروق بین متوسطي القیاسین ( القبلي 

  
  ) ١١جدول ( 

  والمعرفي مھاریةتحلیل التباین بین الثالث مجموعات في االختبارات ال

  ٣٠ن=

 مصدر التباین االختبارات
مجموع 
 المربعات

 درجات الحریة
متوسط مجموع 

 المربعات
 قیمة ف

  المحاورة

 ٢١.٤٥ ٢ ٣٥.٣٥ بین المجموعات
 ١.٣١ ٢٧ ٤٢.٨٩ داخل المجموعات *١٦.٣٨

  ٢٩ ٧٨.٢٤ المجموع الكلي

  التمریرة الصدریة

 ٧٥.٨٣ ٢ ١٥١.٦٧ بین المجموعات

 ٩.٣٨ ٢٧ ٢٥٣.٣٠ تداخل المجموعا ٨.٠٨

  ٢٩ ٤٠٤.٩٧ المجموع الكلي

  الرمیة الحرة

 ٣.٢٣ ٢  ٦.٤٧ بین المجموعات
 ٠.٣٠ ٢٧  ٨.٢٠ داخل المجموعات *١٠.٦٥

  ٢٩  ١٤.٦٧ المجموع الكلي

التصویبة السلمیة 
  یمین

 ١.٤٣ ٢  ٢.٨٧ بین المجموعات
 ٠.٣٢ ٢٧  ٨.٥٠ داخل المجموعات *٤.٥٥

  ٢٩  ١١.٣٧ المجموع الكلي

التصویبة السلمیة 
  شمال

 ٣.٢٣ ٢  ٦.٤٧ بین المجموعات
 ٠.٢٦ ٢٧  ٧.٠٠ داخل المجموعات *١٢.٤٧

  ٢٩  ١٣.٤٧ المجموع الكلي

  المستوي المعرفي
 ٢٣.٣٣ ٢  ٣٩.٥٠ بین المجموعات

 ١.٤٦ ٢٧  ٤٦.٦٧ داخل المجموعات *١٥.٩٥
  ٢٩  ٨٦.١٧ المجموع الكلي

  ٣.٣٥) = ٢.٢٧) ودرجة حریة (  ٠.٠٥د مستوى داللة ( قیمة " ف " الجدولیة عن

) ب�ین قیاس�ات عین�ة ٠.٠٥دالة إحصائیاً عند مس�توي معنوی�ة ( ) وجود فروق  ١١یتضح من الجدول ( 

 - الرمی�ة الح�رة - التمری�رة الص�دریة - المح�اورة البحث القبلیة والبعدی�ة للمجموع�ات ال�ثالث ف�ي متغی�رات (

) حی�ث كان�ت قیم�ة ( ت ) المحس�وبة  المس�توي المعرف�ي - التص�ویبة الس�لمیة ش�مال - التصویبة السلمیة یمین

ل��ة الف��روق ب��ین ھ��ذه القیاس��ات ، ولتوض��یح دال ) ٠.٠٥ی��ة عن��د مس��توي معنوی��ة ( الجدول أعل��ي م��ن ق��یم ( ت )

  .)١٢( ) كما ھو موضح بالجدولL.S.Dبحساب أقل فرق معنوي باستخدام اختبار ( ةالباحثقوم تسوف 

  ) ١٢ل ( جدو

  والمعرفي داللة الفروق بین متوسطات القیاسات في االختبارات المھاریة

  ٣٠ن=                

االختبارات 
 مھاریةال

 المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

 الفروق بین المجموعات
  مجموعة الدمج  المجموعة النوعیة  المجموعة التوافقیة

  المحاورة

 ٠.٢٥ *٢.٤٠ -   ١٠.٩٤  لیكترونیةالمجموعة اال

 *٢.٦٥ -    ١٣.٣٤  ورقیةالمجموعة ال

    ١٠.٦٩  مجموعة الدمج



 - ١٤  -

  التمریرة الصدریة

 *٣.٠٠ -  *٢.٥٠  ٢٤.٢٠  لیكترونیةالمجموعة اال

 *٥.٥٠ -    ٢١.٧٠  ورقیةالمجموعة ال

    ٢٧.٢٠  مجموعة الدمج

  الرمیة الحرة
 ٠.٣٠ -  *٠.٨٠    ٢.٥٠  لیكترونیةالمجموعة اال

 *٠.٩٠ -      ١.٧٠  ورقیةال المجموعة
      ٢.٨٠  مجموعة الدمج

التصویبة السلمیة 
  یمین

 ٠.١٠ -  *٠.٦٠    ٢.٦٠  لیكترونیةالمجموعة اال
 *٠.٧٠ -      ٢.٠٠  ورقیةالمجموعة ال

      ٢.٧٠  مجموعة الدمج

التصویبة السلمیة 
  شمال

 *٠.٨٠ -  ٠.٣٠    ١.٧٠  لیكترونیةالمجموعة اال
 *١.١٠ -      ١.٤٠  ورقیةالمجموعة ال

      ٢.٥٠  مجموعة الدمج

 *١.٠٠ -  *٢.٠٠   ١٦.٥٠  لیكترونیةالمجموعة اال  المستوي المعرفي
 *٣.٠٠ -      ١٤.٥٠  ورقیةالمجموعة ال

      ١٧.٥٠  مجموعة الدمج

  -) ومن عرض نتائجھ بیانیاً ما یلي فیما یتعلق بمتغیر: ١٢یتضح من الجدول ( 

  :لمحاورةا -١

  :لیكترونیة والمجموعة الورقیةبین المجموعة اال -

لص�الح القی�اس  والبع�دي متوسط القیاس القبل�ي) بین ٠.٠٥معنویة ( دالة إحصائیاً عند مستوي  وجود فروق

  .البعدي

  : االلیكترونیة ومجموعة الدمجبین المجموعة  -

  عدي.) بین متوسط القیاس القبلي والب٠.٠٥دالة إحصائیاً عند مستوي معنویة ( غیر وجود فروق 

  :المجموعة الورقیة ومجموعة الدمج بین -

لص�الح القی�اس  والبع�دي متوسط القیاس القبل�ي) بین ٠.٠٥معنویة ( دالة إحصائیاً عند مستوي وجود فروق 

  .البعدي

  :لتمریرة الصدریةا -٢

  :بین المجموعة االلیكترونیة والمجموعة الورقیة -

لص�الح القی�اس  والبع�دي متوسط القیاس القبل�ي) بین ٠.٠٥معنویة ( دالة إحصائیاً عند مستوي  وجود فروق

  .البعدي

  : االلیكترونیة ومجموعة الدمجبین المجموعة  -

لص�الح القی�اس  قبل�ي والبع�دي) بین متوسط القیاس ال٠.٠٥وجود فروق دالة إحصائیاً عند مستوي معنویة ( 

  البعدي.

  :المجموعة الورقیة ومجموعة الدمج بین -

لص�الح القی�اس  والبع�دي متوسط القیاس القبل�ي) بین ٠.٠٥معنویة ( ة إحصائیاً عند مستوي دالوجود فروق 

  .البعدي
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  :لرمیة الحرةا -٣

  :بین المجموعة االلیكترونیة والمجموعة الورقیة -

لص�الح القی�اس  والبع�دي متوسط القیاس القبل�ي) بین ٠.٠٥معنویة ( دالة إحصائیاً عند مستوي  وجود فروق

  .البعدي

  : االلیكترونیة ومجموعة الدمجبین المجموعة  -

  ) بین متوسط القیاس القبلي والبعدي.٠.٠٥دالة إحصائیاً عند مستوي معنویة ( غیر وجود فروق 

  :المجموعة الورقیة ومجموعة الدمج بین -

قی�اس لص�الح ال والبع�دي متوسط القیاس القبل�ي) بین ٠.٠٥معنویة ( دالة إحصائیاً عند مستوي وجود فروق 

  .البعدي

  :لتصویبة السلمیة یمینا -٤

  :بین المجموعة االلیكترونیة والمجموعة الورقیة -

لص�الح القی�اس  والبع�دي متوسط القیاس القبل�ي) بین ٠.٠٥معنویة ( دالة إحصائیاً عند مستوي  وجود فروق

  .البعدي

  : االلیكترونیة ومجموعة الدمجبین المجموعة  -

  ) بین متوسط القیاس القبلي والبعدي.٠.٠٥یاً عند مستوي معنویة ( دالة إحصائغیر وجود فروق 

  :المجموعة الورقیة ومجموعة الدمج بین -

لص�الح القی�اس  والبع�دي متوسط القیاس القبل�ي) بین ٠.٠٥معنویة ( دالة إحصائیاً عند مستوي وجود فروق 

  .البعدي

  :لتصویبة السلمیة شمالا -٥

  :والمجموعة الورقیةبین المجموعة االلیكترونیة  -

  ) بین متوسط القیاس القبلي والبعدي.٠.٠٥دالة إحصائیاً عند مستوي معنویة ( غیر وجود فروق 

  : االلیكترونیة ومجموعة الدمجبین المجموعة  -

لص�الح القی�اس  والبع�دي متوسط القیاس القبل�ي) بین ٠.٠٥معنویة ( دالة إحصائیاً عند مستوي  وجود فروق

  .البعدي

  :المجموعة الورقیة ومجموعة الدمج بین -

لص�الح القی�اس  والبع�دي متوسط القیاس القبل�ي) بین ٠.٠٥معنویة ( دالة إحصائیاً عند مستوي وجود فروق 

  .البعدي

  :لمستوي المعرفيا -٦

  :بین المجموعة االلیكترونیة والمجموعة الورقیة -
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لص�الح القی�اس  والبع�دي توسط القیاس القبل�يم) بین ٠.٠٥معنویة ( دالة إحصائیاً عند مستوي  وجود فروق

  .البعدي

  : االلیكترونیة ومجموعة الدمجبین المجموعة  -

لص�الح القی�اس  قبل�ي والبع�دي) بین متوسط القیاس ال٠.٠٥وجود فروق دالة إحصائیاً عند مستوي معنویة ( 

  البعدي.

  :المجموعة الورقیة ومجموعة الدمج بین -

لص�الح القی�اس  والبع�دي متوسط القیاس القبل�ي) بین ٠.٠٥معنویة ( عند مستوي دالة إحصائیاً وجود فروق 

  البعدي

  -مناقشة النتائج: -

البح�ث والمعالج�ات اإلحص�ائیة  اتإلیھ�ا م�ن واق�ع بیان�ات مجموع� تالنت�ائج الت�ي توص�ل ةالباحثناقش ت

  في ذلك باإلطار المرجعي والدراسات السابقة علي النحو التالي: ةمستعین

  -:التساؤل األول: أوالً 

وجود فروق دالة إحص�ائیا ب�ین متوس�طي القیاس�ات القبلی�ة ومتوس�طي یتضح ) ٨بمناقشة نتائج جدول (  

البرن�امج أن  إل�ىھ�ذا  ةالباحث�رج�ع تو،  المھ�اري ولص�الح القی�اس البع�دي األداءمستوي في  البعدیةالقیاسات 

حی��ث طالب��ة م��ع رؤی��ة النم��وذج الخ��اص بك��ل مھ��ارة س��اعد ال )خ��رائط المف��اھیم االلیكترونی��ة( المقت��رحاألول 

الفن��ي  ل��ألداءبالفی��دیو مم��ا یس��اعد عل��ي تتب��ع مس��ار الحرك��ة وفھ��م الطالب��ة تس��تطیع تك��رار مالحظ��ة النم��وذج 

ك�ل م�ا یتعل�ق  وإدراكالصحیح للمھارات التي یدرسونھا مما یزید الثقة بالنفس لدي الطالب�ات وش�عورھم بفھ�م 

ھذه المھارات تتمی�ز بدرج�ة م�ن الص�عوبة  أنحیث ،  المھارى األداءمما یحسن األمثل  األداءوكیفیة بالمھارة 

ھ��ذه الص��عوبات الت��ي كان��ت تقاب��ل الطالب��ة أثن��اء أداؤھ��ا وتعلیمھ��ا للمھ��ارة  إزال��ة إل��يالبرن��امج  أديوبالت��الي 

قب�ل  انی�ة رؤیتھ�اوإمكقدرة البرنامج علي جذب انتباه الطالبات من خالل طریقة عرض المھ�ارة  إلي باإلضافة

ح�دوث ف�روق ب�ین القی�اس إل�ي  استرجاعھا وقت الحاج�ة ك�ل ھ�ذا أديمما یسھل تذكرھا ومباشرة الوحدة  أداء

وع�ادل ) ٣م) (٢٠١٣( إیم�ان ث�روتویتف�ق م�ع ھ�ذه النتیج�ة ك�ال م�ن ، القبلي والبعدي لصالح القیاس البع�دي 

یتضح وجود فروق دالة ) ٩نتائج جدول (، وبمناقشة ) ٨م) (٢٠١١( ومحمد مسلوب) ٥( م)٢٠٠٨( رمضان

المھ��اري ولص��الح  مس��توي األداءف��ي  البعدی��ةإحص��ائیا ب��ین متوس��طي القیاس��ات القبلی��ة ومتوس��طي القیاس��ات 

بأن�ھ الب�د م�ن ) ی�ةالبرنامج الثاني المقت�رح (خ�رائط المف�اھیم الورقأن  إلىھذا  ةالباحثرجع توالقیاس البعدي ، 

التعلیمیة وھو تفاعل الطالب�ة بطریق�ة ایجابی�ة ف�ي الحص�ول عل�ي المعرف�ة یختل�ف توافر عامل مھم في العملیة 

ال��تعلم التقلی��دي  أس��لوبع��ادة ف��ي المعل��م ال��ذي یس��لكھ  أس��لوب اس��تخدام خ��رائط المف��اھیم الغی��ر الیكترونی��ةع��ن 

یبی�ة تجرف�راد المجموع�ة الالشرح اللفظي للمھ�ارة والع�رض ال�ورقي لخریط�ة المف�اھیم الخ�اص بك�ل مھ�ارة أل

بالش�رح خ�اص بالمھ�ارة وتكتف�ي حرك�ي ) ال تستطیع رؤیة نموذج  الغیر الیكترونيالبرنامج  ( طالبات الثانیة
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والتعلی�ق عل�ي األخط�اء الش�ائعة عن كیفی�ة األداء الص�حیح  المزید من المعلوماتالذي یقدم  النظري بالمراجع

ن المھ�ارات األساس�یة قی�د البح�ث وخطواتھ�ا وك�ذلك معلوم�ات ع�وكیفیة تصحیحھا التي قد تحدث أثناء األداء 

یتضح وجود فروق دالة إحص�ائیا ب�ین متوس�طي القیاس�ات القبلی�ة ) ١٠، كما أن مناقشة نتائج جدول (التعلیمة 

أن  إل�ىھ�ذا  ةالباحث�رج�ع توالمھاري ولصالح القیاس البعدي ،  مستوي األداءفي  البعدیةومتوسطي القیاسات 

م البرن�امج اس�تخدعل�ي ا ) س�اعد الطالب�ةوالورقی�ة خرائط المف�اھیم االلیكترونی�ةدمج ( المقترح الثالثالبرنامج 

األول جم��ع م��ا ب��ین ممی��زات البرن��امجین ح��اول الالتعلیم��ي ال��ذي یجم��ع ب��ین البرن��امج االلیكترون��ي وال��ورقي ی

اك تق�دم ف�ي وبالتالي فإن أي معلومات تقدم للطالب�ات س�وف تزی�د م�ن حص�یلتھن المعرفی�ة وتجع�ل ھن�والثاني 

  مستوي التحصیل المعرفي بین القیاس القبلي والبعدي لصالح القیاس البعدي.

 تساؤالتمن  األول تساؤالنأن ال الباحثةومن ھنا یتضح واستخالصا من النتائج السابق توضیحھا ترى 

ك�ل مجموع�ة لي فروق دالھ إحصائیة ب�ین القیاس�یین القبل�ي والبع�د" ھل توجد  حیث نصا على االبحث قد تحقق

  . في تعلم بعض المھارات األساسیة ( قید البحث ) لصالح القیاس البعدي من مجموعات البحث الثالث

  - : التساؤل الثانيثانیا:

وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطي القیاسات القبلیة ومتوسطي ) ١٠،٩،٨یتضح من جدول (

لصالح المجموعة التجریبیة حیث جاءت الفروق ،  بار المعرفي للثالث مجموعاتفي االخت البعدیةالقیاسات 

األولي علي سبب تفوق المجموعة التجریبیة وترجع الباحثة )  خرائط المفاھیم االلیكترونیة (األولي 

 خرائطاستخدام البرنامج التعلیمي ( إليوالتحصیل المعرفي  المھاري األداء المجموعة التجریبیة الثانیة في

البرنامج كلما  إلي) والذي یتم عن طریقة عرض المھارات قبل أداؤھا وتعود الطالبة  المفاھیم االلیكترونیة

مھما تكرر عرض النموذج  األداءتري نموذج المھارة الحركیة الذي یتمتع بثبات  وأنھاذلك  إلياحتاجت 

وكذلك حریة وبالتالي لھ دور ایجابي في تكوین التصور السلیم للمھارة الحركیة في ذھن الطالبة ویثبتھا 

ك الذي قد یحدث في أداء التجول داخل البرنامج والربط بین النواحي الفنیة والتعلیمیة مما یزیل االرتبا

ح النظري والصور تعتمد علي استخدام الشر الیكترونیةغیر خرائط المفاھیم الطریقة  أن، في حین  الطالبات

 كمال عبد الحمید) ٤م) (٢٠١٥( عبد الرءوف طارقمما قلل من دافعیتھم للتعلم ، ویؤكد ذلك  الثابتة

ن النظرة الحدیثة في التعلم تنظر للمتعلم علي انھ كائن حي متفاعل وغایتھا نموه ونضجھ ) بأ٩( م)٢٠٠٢(

  ولیس الھدف حفظ المعلومات بل بناء المتعلم للمعرفة وفق نمط معالجتھ لھا فھي تعتبره باني لمعرفتھ.

فروق دالھ إحص�ائیة ب�ین القیاس�یین ھل توجد " والذي ینص على أنة  نيض الثاذه النتیجة تحقق صحة الفروھ

لص�الح القی�اس ف�ي مس�توي التحص�یل المعرف�ي  لك�ل مجموع�ة م�ن مجموع�ات البح�ث ال�ثالثالقبلي والبع�دي 

  .البعدي
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 أوالً : االستخالصات:
لتي تم التوصل إلیھا ، والمعالجات اإلحصائیة للبیانات والنتائج ا في ضوء أھداف البحث والتساؤالت

  :ات التالیةوفى حدود عینة البحث تم التوصل إلى االستخالص

 المھاري األداءتأثیر إیجابي على  ) والورقیة خرائط المفاھیم االلیكترونیةدمج (البرنامج المقترح یؤثر  -

 .لثالثةا التجریبیةالمجموعة  والتحصیل المعرفي لصالح

 المھاريتأثیر إیجابي على األداء  الیكترونيغیر الااللیكتروني واھیم خرائط المفدمج  برنامجیؤثر  -

 .تھعلى فاعلیمما یدل  ةالثالث ةالتجریبیوالتحصیل المعرفي لصالح المجموعة 

  التوصیات : -ثانیاً 

  بما یلي : الباحثةفي ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث توصى 

في تدریس مھارات كرة السلة  ) لیكترونیةالخرائط المفاھیم ا برنامجالبرامج التعلیمیة عن طریق (استخدام  - 

 .بكلیات التربیة الریاضیة

لتدریس منھاج التربیة الریاضیة بصفة عامة ومنھاج كرة االھتمام بإدخال بعض الوسائل التكنولوچیة  -

 ة في عملیة التعلم لتواكب التقنیات التعلیمیة المتطورة.السلة بصفة خاص

 .جدیدة ومبتكرة علي طالبات كلیة التربیة الریاضیة أسالیبم إجراء دراسات مماثلة باستخداالعمل على   - 

  -أوًال: المراجع العربیة:

  النجديأحمد   -١

  مني عبد الهادي

،  دار الفكر العربي،  طبعة أولي،  تربویة حدیثة تواستراتیجیا وأسالیبطرق : 

  م.٢٠٠٣،  القاهرة

ــــــاح   -٢ ــــــد الفت الشــــــیماء عب

  یفالخف

 ت��أثیر اس��تخدام ش��بكة التواص��ل االجتم��اعي عل��ي مس��توي األداء التدریس��ي: 

المجل�ة العلمی�ة ، بح�ث منش�ور، لبعض مھارات كرة السلة في التدریب المیداني
 أس�یوط جامع�ة –للبن�ین  الریاضیةالتربیة  كلیة ، المتخصصة للتربیة الریاضیة

  م.٢٠١٦، 
ض أش���كال خ���رائط المف���اھیم عل���ي المس���توي المعرف���ي ت���أثیر اس���تخدام بع���:    إیمان ثروت راغب  -٣

، رس�الة والمھاري في الكرة الطائرة لتلمیذات الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي

  .م٢٠١٣، بیة الریاضیة ، جامعة المنصورة ، كلیة الترماجستیر غیر منشورة

تعلم بعض المھ�ارات األساس�یة تأثیر استخدام خرائط المفاھیم المبرمجة علي :   طارق محمد عبد الرءوف  -٤

الع�دد  ، والریاض�یةالتربی�ة البدنی�ة  عل�وم مجل�ة، بح�ث منش�ور، في كرة الس�لة 
  م.٢٠١٥،  اإلسكندریة جامعة –للبنین  الریاضیةالتربیة  كلیة ، ٣٦

اثر استخدام خ�رائط المف�اھیم عل�ي تعل�م بع�ض المھ�ارات الھجومی�ة ف�ي ك�رة :   عادل رمضان بخیت  -٥

المؤتمر اإلقلیمي الرابع ال�دولي للص�حة والتربی�ة البدنی�ة ، ث منشوربح، السلة 

  .م٢٠٠٨، والترویح والریاضة والتعبیر الحركي لمنطقة الشرق األوسط 

ــــة:   عفت مصطفي الطناوي  -٦ ــــي البحــــوث التربوی ــــتعلم وتطبیقاتهــــا ف ــــیم وال ــــو ،  أســــالیب التعل ــــة األنجل مكتب
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  م.٢٠٠٢ ، القاهرة ، المصریة

استراتیجیة تدریسیة مقترحة اعتماداً علي نموذج التعلیم البنائي وأثرھ�ا عل�ي :   مد عبد المجیدعلي مح  -٧

 كلیةب یةمعلال مجلةال، بحث منشور، االبتكار الحركي لتالمیذ المرحلة االبتدائیة 
  م.٢٠٠٠،  حلوان جامعة –للبنین  الریاضیةالتربیة 

لمف��اھیم عل��ي المس��توي المعرف��ي ألس��الیب الت��دریس ت��أثیر اس��تخدام خ��رائط ا:   محمد رمضان مسلوب  -٨

مرك�ز  مجل�ة، بح�ث منش�ور،  لطالب التدریب المیداني اختیاري طرق تدریس
  م.٢٠١١،  منوفیةال جامعة – االداب كلیة ، الخدمات لالستشارات البحثیة

القــاهرة  ، الكتــب، عــالم  تكنولوجیــا التعلــیم فــي عصــر المعلومــات واالتصــاالت:   كمال عبد الحمید زیتون  -٩

  م.٢٠٠٢

  ثانیًا :  المراجع األجنبیة :

: basketball steps to success co , U.S.A, 1994.  Hall wissel  10- 
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