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 ملخص البحث
التعليمية والتدريسية التقليدية في تكمن مشكلة البحث في استعمال الطرائق واألساليب 

المدارس االبتدائية يغلب على معظمها االمر الذي يؤدي بالطالب الى تلقي المعلومات 

في استخدام خرائط المفاهيم وسيلةً  وحفظها دون فهمها واستيعابهما ,أما أهمية البحث

ي مجاالت لتمثيل العالقات بين األفكار, والصور, والكلمات المختلفة, وتستخدم ف

التعليم, والتدريس ,والتخطيط, والتلخيص, والتقييم لمواد دراسيّة, ومعرفة قدرة 

الطلبة على فهم واستيعاب تلك المفاهيم الموجودة فيها, فضالً عن اختبار الطالب 

أما الباب الثالث فقد تضمن إجراءات البحث  ,بقدرة على تذكر المفاهيم السابقة

لبحث, والتجربة الرئيسة والوسائل االحصائية أما الباب الميدانية, عينة ومجتمع ا

 .الرابع فقد تضمن النتائج وتحليلها ومناقشتها 
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Abstract  

The study problem lies in using traditional methods in teaching 

and training in most elementary schools. This leads to the 

student’s receive of information and memorizing it without 

understanding or comprehension. The significance of the study 

lies in using concept maps as an aid to represent the relations 

between thoughts, images, and different words. Those maps are 

used in the areas of teaching, planning, summarizing, evaluation 

of study material, assessing the student’s comprehension, as 

well as assessing the student ability to memorize previous 

concepts. The study also included the field procedures, the study 

sample and community, the main experiment, and statistical 

devices. The last section was devoted to the results, their 

analysis and discussion.    

 

 مقدمة البحث واهميته:

تسع التربية الحديثة الى تنمية الفرد تنمية شاملة متكاملة من جميع الجوانب العقلية 

والجمالية والبدنية بحيث ال يطغى جانب على جانب , فهي  والجسدية واالجتماعية

تنمية متزنة بالشمول والتكامل, وبما ان العملية التعليمية هي أداة التربية فهي مسعى 

معقد يتطلب معرفة كيف يحدث التعلم وكيف يربط بعمليات النمو الجسمي والنفسي 

نها تمكن المربين في تنظيم والمعرفي والبدني ومن الحق الوقوف على هذه المعرفة أل

 عملية التعلم على نحو يعزز النمو المعرفي ويعمل على تطوير شخصية متكافئة .

وتعتبر خرائط المفاهيم تقنية تربوية جديدة تنسجم ومعطيات التربية الحديثة كون 

الطالب محمور العملية التعليمية وصاحب الدور النشط الرئيس في عملية تعليمية 

وتساعده في تحليل المعرفة , واكدت بحوث تربوية عديدة أن خرائط المفهوم أداة 

ا , وانها أداة مهمة في تحقيق التعلم ذو المعنى, فاعلة في تمثيل المعرفة والبناء عليه

وهو التعلم الحقيقي الذي نبتغيه نمطا من انماط التعلم الدراسي, وعلى المستوى 

الرياضي العمل على تطوير جميع الجوانب وفي جميع الفعاليات الرياضية 

ة وخصوصاً في المهارات ذات األداء المركب الذي تحتاج التركيز العالي وفعالي
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الجمناستك من الفعاليات ذات االداء العالي والتي تحتاج الى ايضاح بشكل جيد 

 (.01: 8112)سعادة: 

وتكمن اهمية البحث الى تشجيع المتعلمين على االنتقال والتحول من الحفظ األصم 

للمفاهيم الى تعلم الهادف ذو المعنى وتعليم المتعلم كيف يتعلم ويبذل جهده بعناية 

ابط بين المفاهيم الجديدة وتلك التي يمتلكها , وان في ذلك ما يشكل بنية إليجاد الرو

قوية للمفاهيم لدى المتعلم والتي تجعل التعلم الجديد اكثر سهولة وإمكانية للتطبيق في 

المواقف الجديدة, حيث عدها طريقة متسلسلة تسهل تحضير الدرس وتتابع 

ة فيها للمناقشة بين المتعلمين الموضوعات المعروضة فيه, كما يمكن االستعان

ومعلمهم وبين المتعلمين انفسهم, ما يمكن استخدامها للتقويم ايضا , وذلك لتقويم ما 

 يعرفه المتعلمون في حالتي البدء في تعليم التدريس واالستمرارية فيه.

 

 هدفا البحث : 

 إعداد وحدات تعليمية باستخدام خرائط المفاهيم في تعلم واكتساب مهارتي 

قفزة العربية وقفزة اليدين الخلفية على بساط الحركات االرضية للجمانستك الفني 

 للرجال . 

  التعرف على تأثير استراتيجية خرائط المفاهيم  في تعلم واكتساب مهارتي

قفزة العربية وقفزة اليدين الخلفية على بساط الحركات االرضية للجمانستك الفني 

 للرجال . 

  المجموعتين التجريبية والضابطة  في تعلم واكتساب التعرف على افضلية

مهارتي قفزة العربية وقفزة اليدين الخلفية على بساط الحركات االرضية للجمانستك 

 الفني للرجال . 

 

 اما فرضا البحث فكانت :

  هناااف فاارون معنويااة بااين االختبااار القبلااي والبعاادي ولصااالح االختبااار البعاادي

ابطة لمهااارتي قفاازة العربياة وقفاازة الياادين الخلفيااة علااى للمجماوعتين التجريبيااة والضاا

 بساط الحركات االرضية للجمانستك الفني للرجال . 

  هناااف فاارون معنويااة بااين المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة لمهااارتي قفاازة

العربية وقفزة اليدين الخلفية على بساط الحركات االرضاية للجمانساتك الفناي للرجاال 

 لبعدي.ولصالح االختبار ا

 

 مجاالت البحث : 

 المجال البشري : طالب الصف السادس االبتدائي في مدرسة الطور االبتدائية .

  8102/ 3/ 82ولغاية :   8102/ 0/ 82المجال الزماني : 

 المجال المكاني : قاعة  الداخلية في مدرسة الطور االبتدائية .
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 مشكلة البحث :

ان استعمال الطرائق واألساليب التعليمية والتدريسية التقليدية في المدارس االبتدائية 

يغلب على معظمها وهذا بطبيعة الحال يؤدي بالطالب الى تلقي المعلومات وحفظها 

دون فهمها واستيعابهما فظالً عن ذلك يؤدي التلقين الشفوي الى عدم تحقيق االهداف 

وهذا يساعد الى عدم التفاعل بين المدرس والطالب في  التعليمية بالشكل المنشود

تدريس وتعليم المادة ومحتواها األمر الذي يشجع على الحفظ األلي وال يقتصر هذا 

على جوانب النظرية بل حتى في المجال الرياضي يجب توضيح االداء المهاري 

بشكل بشكل مفصل ولهذا كون فعالية الجمناستك تتطلب ايضاح متجزئ للمهارة 

منفصل لسرعة االداء الحركي في هذه الفعاليات ومعرفة أداء كل جزء بوضعية اثناء 

االداء المهاري ولهذا قام الباحثان بتوضيح اهمية استخدام االساليب الحديثة في 

العملية التعليمية, وال سيما استخدام الخرائط المفاهيم في لمهارتي قفزة العربية وقفزة 

 .بساط الحركات االرضية للجمانستك الفني للرجال  اليدين الخلفية على

 

 منهج البحث و إجراءاته الميدانية : -8

 منهج البحث :  8-5

اساااتخدم الباحثاااان المااانهج التجريباااي المالئااام لطبيعاااة المشاااكلة وان اختياااار المااانهج 

التجريبااي هااو ا محاولااة للااتحكم فااي جميااع المتغياارات والعواماال األساسااية باسااتثناء 

واحااد , حيااث يقااوم الباحااث بتطويعااه أو تغييااره بهاادف تحديااد وقياااس تااأثيره متغياار 

 ( .22: 8112العلميا) ابراهيم و صالح : 

وقااد تاام اختيااار تصااميم المجمااوعتين  المتكااافئتين التجريبيااة والضااابطة ذات          

 (0االختبارين القبلي والبعدي ,وكما مبين في جدول )

لتجريبية و الضابطة( ذات االختبار القبلي ( تصميم المجموعتين )ا5جدول )

 والبعدي

 المجموعات

 

 الخطوات

 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي

المجموعة 

 التجريبية

لمهارتي قفزة العربية وقفزة 

اليدين الخلفية على بساط 

الحركات االرضية 

 للجمانستك الفني للرجال

 

 

 خرائط المفاهيم

 

قفزة العربية لمهارتي 

وقفزة اليدين الخلفية على 

بساط الحركات االرضية 

 للجمانستك الفني للرجال

المجموعة 

 الضابطة

لمهارتي قفزة العربية وقفزة 

اليدين الخلفية على بساط 

الحركات االرضية 

 للجمانستك الفني للرجال

 األسلوب التقليدي

 

لمهارتي قفزة العربية 

وقفزة اليدين الخلفية على 

بساط الحركات االرضية 

 للجمانستك الفني للرجال
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 مجتمع وعينة البحث  : 8-8

أن اختيار عينة البحث مرتبط ارتباطا وثيقا باألهداف التي يضعها الباحثان لبحثهم لذا 

فان ا األهداف التي يضعها الباحثان لبحثهم واإلجراءات التي يستخدمها سوف تحدد 

( وعليه تم تحديد مجتمع وعينة 20: 0822سيختارهاا) خريبط  : طبيعة العينة التي 

 البحث كما يلي:

اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية وهم طالب الصف السادس االبتادائي  - أ

( طالباااً ماان العينااة 2واسااتبعد ) ( طالباااً 81مدرسااة الطااور االبتدائيااة وكااان عااددهم )

 الرئيسة  اشتركوا في التجربة االستطالعية .

( طالباااً وتاام تقساايم عينااة 08وبااذلك بلااد عاادد أفااراد عينااة التطبيااق النهائيااة) - ب

البحااث إلااى مجمااوعتين متساااويتين وبالطريقااة العشااوائية)القرعة( األول المجموعااة  

( 6التجريبيااة والثانيااة المجموعااة الضااابطة, المجموعااة التجريبيااة بلااد عاادد أفرادهااا )

 .اً ( طاب6طالباً والضابطة بلد عدد أفرادها )

 

 -تكافؤ العينة : 3- 8

قااام الباحااث بااأجراء عمليااة تكااافؤ للمجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة  ماان حيااث       

( اإلحصااائي لعينتااين متساااويتين مسااتقلتين tاألداء المهاااري وذلااك باسااتخدام اختبااار)

لالختبااار القبلااي لمهااارتي قفاازة العربيااة وقفاازة الياادين الخلفيااة علااى بساااط الحركااات 

 ية للجمانستك الفني للرجالاالرض

 على بساط الحركات االرضيةالمهارات  ( يوضح تكافؤ العينة في8جدول )

 للجمانستك الفني للرجال .

 القياس المهارات

 المجموعة

 الضابطة
 عدد

 العينة

 المجموعة

 التجربية
 عدد

 العينة

 tقيمت 

 المحسوبة

 *tقيمة 

 الجدولية

 الداللة

 اإلحصائية
 ع± س   ع± س  

مهارة 

القفزة 

 العربية

 8288 12465 6 12465 12311 6 12318 12881 درجة
غير 

 معنوي

مهارة 

قفزة 

اليدين 

 الخلفية

 درجة

12662 1271 6 1.21 1.28 

6 12317 8288 
غير 

 معنوي

 (51( ودرجة حرية )1211*تحت مستوى داللة )

الجد ولية فاي جمياع  (t( المحسوبة أصغر من قيمة )t( إن قيمة )8يتبين من الجدول ) 

االختبارات القبلية مما يدل على عدم وجود فرون معنوية باين المجماوعتين التجريبياة 

 والضابطة مما يدل على تكافؤ العينة في المهارة في االختبار القبلي .

 

 الوسائل واألدوات المستخدمة : 8-4

 المصادر العربية وشبكة االنترنيت : -

 (.0رقم ) استمارة أسماء الخبراء ملحق -

 (.8استمارة تقويم أداء المهارات ملحق رقم ) -
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 جهاز بساط الحركات االرضية -

 كامرة -

 حاسوب -

 داتا شو -

 بوسترات   -

 صور كارتونية مجزئة فيها المهارات -

 مخططات -

 

 خطوات إجراء البحث : 8-1

 االختبارات المستخدمة في البحث : 8-1-5

( درجاة مان قبال 01قايم األداء مان )اعتمد الباحثان عملياة تقايم األداء المهااري حياث 

(علااى وفااق خصااومات األداء فااي القااانون الخااام بالعبااة ويااتم 0أربعااة حكااام ملحااق )

حاااذف اعلاااى درجاااة واقااال درجاااة وتجماااع الااادرجتين المتبقيتاااين وتقسااام علاااى اثناااين 

 الستخراج الدرجة.

 

 األسس العلمية لالختبارات :  8-6

يقيس بها االختبار الشيء المراد قياسها : يعرف بأنها الدرجة التي  اوالً : الصدق

 (     62: 8110)السيد:

االختبار الجيد اهو االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو  ثانياً : ثبات االختبار :

:  0882نفس النتائج إذ طبق أكثر من مرة في ظروف متماثلةا ) عبيدات , ذوقان :

ر قام باستخدام طريقة إعادة االختبار ( , ولكي يتحقق الباحثان من ثبات االختبا 082

إذ تم تطبيق االختبار على عينة من طالب المرحلة الصف السادس  االبتدائي مدرسة 

 8102/ 02/0ايام( 2وإعادته بعد )  00/0/8102( طالب في يوم 2الطور وبعدد)

ايام ( على 2وعلى نفس العينة المعرفة ثبات االختبار يعاد تطبيقه بعد مرور )

(  لذا قام الباحثان باستخدام معامل 28: 8111تبار األولا )عبد المجيد :االخ

( وهذا ما يؤكد إن 3االرتباط بيرسون بين نتائج االختبارات كما موضح في الجدول )

 درجة ثبات االختبار كانت عالية .

 ( يبين معامل الثبات للمهارات3الجدول )

 الثبات وحدة  القياس المهارة ت

 1822 درجة القفزة العربيةمهارة  0

 1881 درجة مهارة قفزة اليدين الخلفية 8

 ثالثا : الموضوعية :.

إن من صفات االختبار الجيد يجب إن يكون موضوعياً ويقصد بموضوعية االختبار  

اعلى إنها االتفان في األداء في أكثر من حكم لترتيب أو تقيم األفراد أثناء االختبار , 

 (018:  8101واالبتعاد عن التقييم الذاتي )الشوف ,: 

ير الذاتي واالنحيازية فهو إن االختبار التي تم استخدامه في البحث بعيد عن التقد

واضحة ومفهوم من قبل أفراد العينة ويعتمد على أدوات قياس واضحة وذلك الن 
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نتائج االختبار تم تسجيلها ومن ثم عرضها على المحكمين واخذ درجتين وسطيتين 

 آلراء المحكمين . 

 

 : التجربة االستطالعية : 3-7
هي ا عبارة عن دراسة تجريبية أولية قام الباحثون بإجراء التجربة االستطالعية و

يقوم بها الباحث على عينة صغيره قبل قيامه ببحثه بهدف اختيار أساليب البحث 

 (.  812: 0882وأدواته ا)محمد صبحي: 

وعلى هذا األساس, قام الباحثان بإجراء التجربة االستطالعية يوم  

ئي لمدرسة على عينة من طالب الصف السادس االبتدا 80/0/8102المصادف

 ( 2الطور االبتدائية خارج عينية البحث وكان عددهم )

 وكان هدف التجربة ما يأتي : 

 التأكد من مكان أجراء االختبارات ومدى مالئمتِِه لتنفيذها . 

 معرفة مدى استعداد عينة البحث ألداء االختبارات . 

 معرفة الوقت المستغرن ألجراء االختبارات وتنفيذها . 

 مالئمة االختبارات لعينة البحث .  معرفة مدى

 كفاءة فريق العمل المساعد وكفايته . 

  التأكد من سالمة األجهزة واألدوات المستخدمة .

 

  التجربة الرئيسة 8-2

 االختبارات القبلية :

ان االختبارات القبلية هي احدى وسائل التقويم والقياس فعليه تم اجراء االختبارات 

وقفزة اليدين الخلفية( بتاريخ  البحث لمهارتي )القفزة العربيةالقبلية على عينة 

 ( في القاعة الداخلية لمدرسة الطور االبتدائية. 88/0/8102)

 تطبيق الخرائط المفاهيم:

  اعتمد الباحثان القواعد اآلتية في اخراج الوحدات التعلمية لخرائط المفاهيم

 ) القفزة العربية وقفزة اليدين الخلفية (  المستخدمة في تعليم وتدريس مهارتي

 للجمناستك الفني للرجال  .

تحليل المحتوى للمهارات بأنواعها ولتحديد المفاهيم الرئيسية والفرعية في كل  -

  نوع  .

وضع خريطة المفاهيم لكل محاضرة خاصة بالمهارة وتوضع المفاهيم  -

ثم المفاهيم األكثر عمومية الرئيسية في قمة الخريطة مع صورة األنموذج األداء 

وشمولية , ثم األقل عمومية وشمولية والمفاهيم األكثر تحديداً في مستويات تالية مع 

 وضع األسهم والكلمات الرابطة والالزمة .

 فضالً عن تكليف الطالب بأسلوب المناقشة في تأدية المهارات . -

ائط المفاهيم تم أتباع األسلوب المتسلسل والجزئي في تصميم واعداد الخر -

 الخاصة .
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تم استخدام بعض األجهزة المساعدة لعرض الخرائط في الوحدات التعليمية  -

ومنها ) داتا شو( فضالً عن استخدام رسومات متجزئة للمهارات وعرض مخططات 

 بشكل متسلسل ومنظم لعرض هذه الخرائط .

ين والتي كانت المجموعة التجريبية تطبق خرائط المفاهيم  التي أعدها الباحث -

) القفزة العربية وقفزة اليدين اشتملت على رسومات وعرض ) داتا شو لمهارتي 

 (.   2ملحق ) الخلفية ( 

كانت المجموعة الضابطة تطبق مفردات المنهج التعليمي للطالب بأشراف  -

 مدرس المادة .

إذ تم إجراء االختبارات القبلية قبل يوم واحد من ابتداء التجربة وكذلك   -

 بارات البعدية بعد يوم من انتهاء التجربة .االخت

قسمت الوحدة التعليمية على وفق أقسام الوحدة الثالثة وهي )التحضيري,  -

الرئيسي, الختامي( وقد طبقت خرائط المفاهيم  في القسم الرئيسي من الوحدة 

 التعليمية.

ري ( دقيقة موزعة على القسم التحضي22بلغت مدة الوحدة التعليمية الواحدة ) -

( 31( دقيقة , إذ كانت حصة الخرائط المفاهيم )21( دقيقة والقسم الرئيسي )01)

 ( دقيقة 2دقيقة والقسم الختامي )

( وانتهائها يوم  8102 – 0 – 82إذ تم تطبيق التجربة في يوم المصادف )  -

( وحدة تدريبية في 8أسابيع ( بواقع ) 2( إذ بلد مدة التجربة ) 86-3-8102)

 ( وحدة تعلمية06بلد مجموع الوحدات التعليمية لطيلة التجربة ) األسبوع حيث

 

 االختبارات البعدية : 8 -8

وقاد اتباع الطريقاة نفساها التاي  8102/ 8/ 82تم إجراء االختباارات البعدياة بتااريخ   

اتبعهااا فااي االختبااارات القبليااة وذلااك بعااد االنتهاااء ماان الماادة المقااررة للتجربااة والتااي 

أسااابيع , وقااد حاارم الباااحثين علااى إيجاااد جميااع الظااروف لالختبااارات  2اسااتغرقت 

ختباارات البعدياة مان ناحياة الوقات والمكاان ووساائل القبلية ومتطلباتها عند إجاراء اال

 االختبار ويتم تصوير االختبارات وارسالها الى الحكام بغية تقيمها. 

  الوسائل االحصائية : 8-51
 .SPSSاستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية وفق الحقيبة اإلحصائية الجاهزة 

 

  عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : –3

تضمن هذا الباب عرضا مفصالً  لجميع نتائج االختبارات المستعملة في البحث, 

القبلية والبعدية ألفراد عينة البحث,  وقد تم تحليل هذه النتائج في ضوء القوانين 

اإلحصائية المستعملة في البحث, والمناسبة لهذه البيانات في ضوء المرجع العلمي 

ا اختبار فروض البحث وأهدافه في ضوء المثبت لهذا االستعمال لكي يتم لن

اإلجراءات الميدانية التطبيقية التي قام بها الباحثان بالتوصل إلى هذه النتائج, ومن ثم  

 .مناقشتها في ضوء اإلطار المرجعي لها 
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عرض نتائج الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة 3-5

 والتجريبية وتحليلها.

عرض نتائج الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة 3-5-5

 وتحليلها.

( المحسوبة بين t( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)4الجدول)

 االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة

( tقيمة ) البعدية القبلية المهارة

 المحسوبة

نوع 

 ع س ع س الداللة

مهارة القفزة 

 العربية
0.74 0.11 6.41 0.73 19.33 

 معنوي

مهارة قفزة اليدين 

 الخلفية
0.46 0.10 5.75 0.93 15.39 

 معنوي

 . 1( وبدرجة حرية 1211( عند مستوى الداللة ) 8271( الجدولية )  Tقيمة )

 

( الااذي يبااين نتااائج االختبااارات القبليااة والبعديااة للمجموعااة 2ماان خااالل الجاادول)    

الضااابطة  نالحااظ وجااود فروقاااً معنويااةً بااين االختبااارات القبليااة والبعديااة ولصااالح 

( المحسااوبة اكبااار ماان قيمتهااا الجدولياااة tاالختبااارات البعديااة, إذ كاناات جمياااع قاايم )

 (.2( ودرجة حرية)1812(عند مستوى داللة)8822البالغة)

 

عرض نتائج الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية 3-5-8

 وتحليلها.

( المحسوبة t( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)1الجدول )

 بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية

 (tقيمة) البعدية القبلية المهارة

 المحسوبة
 نوع الداللة

 ع س ع س

مهارة القفزة 

 العربية
1.03 0.40 

 معنوي 29.50 0.58 7.91

مهارة قفزة اليدين 

 الخلفية
0.97 0.29 

 معنوي 18.67 0.93 7.25

 . 1( وبدرجة حرية 1211( عند مستوى الداللة ) 8271( الجدولية )  Tقيمة )

االختبارات القبلية والبعدية للمجموعاة التجريبياة (الذي يبين نتائج 2من خالل الجدول)

نالحااظ وجااود فروقاااً معنويااةً بااين االختبااارات القبليااة والبعديااة ولصااالح االختبااارات 

(عناد 8822(المحساوبة اكبار مان قيمتهاا الجدولياة البالغاة)tالبعدية, إذ كانت جميع قيم)

 (.2(ودرجة حرية)1812مستوى داللة)

 

 بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلها. عرض نتائج الفروق 3-5-3
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( المحسوبة بين t(يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)6الجدول )

 االختبارات البعدية للمجموعة الضابطة والتجريبية

 

 المهارة

( tقيمة ) التجريبية الضابطة

 المحسوبة

نوع 

 ع س ع س الداللة

 معنوي 3.90 0.58 7.91 0.73 6.41 العربيةمهارة القفزة 

مهارة قفزة اليدين 

 الخلفية
5.75 0.93 

 معنوي 2.77 0.93 7.25

 (.51( ودرجة حرية)1211(عند مستوى داللة)8288( الجدولية=)t*قيمة)

(الذي يباين نتاائج االختباارات البعدياة باين المجماوعتين الضاابطة  6من خالل الجدول)

وجاااود فروقااااً معنوياااةً باااين المجماااوعتين ولصاااالح المجموعاااة والتجريبياااة نالحاااظ 

. 102( المحسااوبة اكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة البالغااة)tالتجريبيااة, إذ كاناات جميااع قاايم)

 (.01( ودرجة حرية)1812(عند مستوى داللة)8

 

 مناقشة النتائج : 3-8

تبااارات بعااد عاارض النتااائج وتحليلهااا بااين المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة فااي االخ

البعدية  اتضح أن المجموعاة التجريبياة حققات نتاائج افضال مان المجموعاة الضاابطة  

وهذا يعني إن استخدام الخرائط المفاهيمة والعرض المتنوع قد حقق فرون أفضل مان 

األسلوب المتبع من قبل المادرس بالنسابة للطاالب فاي مهاارات الجمناساتك الفناي وان 

رائط ويظهاار لنااا ذلااك كليااا ماان خااالل دقااة األداء ساابب هااذه الفاارون هااو فاعليااة الخاا

للمهارات وفضال عن  الدور الذي أداه هذه الخرائط  التي أعدها الباحثان  فاي المانهج 

التعليمي التي كان لها دور فعاال فاي حصاول هاذا التطاور لادى المجموعاة التجريبياة, 

طلااب قابليااة تركيااز وهااذا مااا تاام تأكيااد فااي أن ا تعلاايم العناصاار التكنيكيااة وتحسااينها يت

 (.822: 0822عالية من قبل الالعبا ) هارة. :

وإن ظهور الفرن فاي االختباارات البعدياة فاي اختباار المهاارات لادى أفاراد عيناة      

البحث يعزوه الباحثان إلى فعالية المفردات التطبيقية التي قام بتنفياذها مان قبال الكاادر 

التجربة وفعالية الطالب ورغباتهم فاي تنفياذ المساعد مع أفراد العينة وعلى طول فترة 

مفااردات الوحاادات التعليميااة و االلتاازام المباشاار ماان قاابلهم بتنفيااذ الواجبااات المطلوبااة 

,فضال عن احتوائهاا علاى اسالوب  يتمياز باإلعاادة والتكارار إذ إن التكارار علاى أداء 

المهااارات المهااارة بشااكل صااحيح يااؤدي إلااى إتقانهااا بالشااكل السااليم فضااال عاان أداء 

بظروف مختلفة ساوف يزياد مان نجااح او مقادرة الالعاب علاى تنفياذ األداء. وهاذا ماا 

(ا ان الالعب يصل بأداء المهارة بصورة آلية من خاالل  83: 0882أكده ) إبراهيم :

 التكرار الدائم ا .

ويعزو ايضاً هذه الفرون الى تأثير المنهج المستخدم بأسلوب استراتيجية خرائط 

والذي كان له االثر الفعال في احداث تعليم وتطور مستوى االداء للمهارات  المفاهيم

لدى المجموعة التجريبية كما ان مشاهدة الطالب للنماذج المرئية و الموسوعة وفي 

نفس الوقت على جهاز العرض ) داتا شو ( ترسخ في ذهن االداء الصحيح للمهارة 

م يتحسن مستواها , ان المهارات الصعبة مما يجعلها تتقارن بينه وبين ادائها ومن ث
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والتي تحتاج الى اشراف اكثر من حاسة اثناء التعليم كما يحتاج الى اضافة عنصر 

التشويق واالثارة باستخدام النموذج ويساعد الالعبين التعرف على نقاط الضعف في 

فؤاد ابو حطب ادائها وتعديلها بما يخدم المراد في االداء , ويتفق ذلك مع ما اشار اليه 

امن ان استخدام اكثر من حاسة اثناء التعليم ويكون ذو اثر فعال في عملية التعليم 

 (0822:62ا)فؤاد ابو حطب :

 

 الخاتمة  -4

في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثين استنتج ان اداء الخرائط المفاهيمة كان لها 

للمجموعة التجريبية ,أسلوب خرائط تأثير ايجابي في تنمية المهارات بشكل ملحوظ 

, وكانت المفاهيم يعمل على تسهيل وتبسيط المهارات ذات االداء العالي والصعب

استخدام الخرائط المفاهيمة وتعميمها على المدرسين والمدربين العاملين  التوصيات 

 اجراء دراسة مشابهةفي هذا المجال لإلفادة من النتائج ألتي خرجت بها الدراسة , 

ولفئات عمرية مختلفة لتطوير الجانب البدني للطالب بصورة عامة ,  ولالعبين 

 الجمناستك الفني بصور خاصة .

 

 :المصدر 

  مديرية دار الكتب  مناهج البحث في التربية البدنيةريسان خربيط  مجيد؛,

 .0822للطباعة والنشر , جامعة الموصل 

  العربية والرياضيات والعلومتدريس مفاهيم اللغة سعادة , جودت ابراهيم ؛ 

 8112,دارجبل بيروت , 0ط

  القاهرة, مركز الكتاب 0,طالقياس المعرفي الرياضيالسيد, فرحات؛

 8110للنشر,

   8101ابريل  0ط اإلحصاء واالختبار في المجال الرياضيالشوف , نور 

  عمان , دار   6ط  الباحث العلي مفهومة وأدواته وأساليبهعبيدات, ذوقان ؛

 .0882كر للطباعة والنثر والتوزيع, الف

 مطابع مجموعة شركات الهالل القاهرة   علم النفس التعليميفؤاد ابو حطب ؛

0822. 

  مركز الكتاب  األسس العلمية لكرة الطائرة وطرن القياسمحمد صبحي ؛ ,

 0882,  0والنشر القاهرة , ط

  , اضية وعلم القياس في التربية الريمحمد نصر الدين و محمد حسن عالوي
 م ( .   8111) القاهرة , دار الفكر العربي ,  الرياضي  النفس

  0. ط أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد المجيد ؛ 

 8111عمان : مؤسسة الطرف للنشر والتوزيع 

  الجديد في اإلعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدممفتي إبراهيم ؛  .

 .0882القاهرة ,دار الفكر العربي ,
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  دليل البحاث لكتابة األبحاث في نوري إبراهيم الشوف ورافع صالح الكبيسي ؛
 .8112, جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية,التربية الرياضية

  .ترجمة( عبد علي نصيف,  بغداد :مطابع جامعة بغداد اصول التدريبهارة(,

,0881. 

 

  الخبراء والمقومين ( أسماء و5ملحق )

 مكان العمل اللقب العلمي االسم ت

 معهد إعداد المعلمين استاذ مساعد ناظم احمد عكاب 0

 اتحاد الفرعي للجمناستك بكلوريوس عماد حسين علي  8

 كلية بالد الرافدين الجامعة خبير متقاعد طارن لطفي  3

 للجمناستكاتحاد الفرعي  بكلوريوس احمد عبد الباقي   2

 

 ( استمارة التقييم للمجموعتين التجريبية والضابطة8الملحق )

أسماء عينة  ت

 البحث

مجموع  تقويم المحكمين

الدرجتين 

 الوسطيتين

 الدرجة النهائية

 4ق 3ق 8ق 5ق
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 نموذج وحدة تعليمية

طالباً                                  هدف الوحدة التعليمية : تعلم   12عدد الطالب : 

 مهارة  ) القفزة العربية ( 

 دقيقة                                 مدرسة الطور/ قاعة الجمناستك                       21الوقت           

 المالحظات األدوات التنظيم والمهاريالنشاط البدني  الوقت نوع النشاط

القسم 

 اإلعدادي
   د 81

 

 

 

 أ. المقدمة

 

 د 2

تهيئة األدوات, وقوف 

الطالب تسجيل الغياب, أداء 

 تحية البدء.

 * * * * * *

* * 

* 

 

 

 ب. إحماء

 

 د 2

هرولة ← هرولة ←سير 

مع تدوير الذراعين إلى 

اإلمام والخلف)الطاحونة( 

 هرولة مع مس األرض← 

هرولة اعتيادية ← بالتعاقب 

 سير اعتيادي.← 

 

* * * * * 

*                   

* 

*                 

* 

*                   

* 

* * * * * 

 

المحافظة 

على 

المسافة بين 

كل طالباً 

لتأدية 

الخرائط 

بصورة 

 سليمة .

 د01 تمارين -ج

استخدام القفاز لتعويد 

الالعب على المرجحة 

للرجلين والدفع القوية 

 باليدين .

استخدام الصندون الخشبي 

للتعود على فتل الجسم على 

المحور الطولي مع التأكيد 

 على وضعية اليدين والكتفين 

يجب تقوية الدفع باليدين من 

االرض وعمل تقاطع 

 باليدين 

  

تأكيد 

تطبيق 

المفاهيم 

الخرائط 

لجميع 

افراد العينة 

بصورة 

 صحيحة .

القسم 

 الرئيس
     د22

الجانب 

 التعليمي

 

 د 02

التفاعل مع خرائط المفاهيم  

الذي يعرض من خالل 

شاشة الحاسوب والرسوم 

التوضيحية والمخططات  

وتعرف المهارة وتفاصيلها  

. 

 * * * * * *

* * 

x x x x x x 

x x 

اجهزة 

 الحاسوب

الحفاظ 

على 

الهدوء 

داخل 

القاعة 

والتركيز 

على 

الخرائط 
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المفاهيم  

في 

 الحاسوب .

 

الجانب 

 التطبيقي

 

 

 

 د 21

تطبيق خطوات خرائط 

المفاهيم وكل حسب اجزاء 

المهارة وبما يتناسب مع 

 الجوانب الفنية للمهارة .

 * * * * * *

* * 

                   *

* 

* 

 

تأكيد 

االستعانة 

بجهاز 

الحاسوب 

المتضمن 

الوسائط 

الخاصة 

 بالمهارة

القسم 

 الختامي
 د 2

تهدئة ,ثم أداء التحية تمارين 

 واالنصراف
   

 

 

 
 نموذج من خرائط المفاهيم لمهارة القفزة العربية

 

النهوض الفردي بقدم واحدة مع 
 رفع الذراعين عالياً 

 استقبال االرض بيد واحدة 

استقبال االرض بكلتا اليدين مع 
 خطف الرجلين لالعلى 

الوقوف الكامل على اليدين 
والرجلين عالياً ممدودة مع عمل 

 تقاطع في اليدين 

فتل الجسم بالكامل مع انحناء 
 بالرجلين 

عمل زاوية في مفصل الوركل 
 لالسفل باتجاه االرض

استقبال االرض بالرجلين مع 
النهوض الى االعلى والرجوع 

 الى الوضع الطبيعي
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 نموذج وحدة تعليمية

طالباً                                  هدف الوحدة التعليمية : تعلم   12عدد الطالب : 

 مهارة  ) قفزة اليدين الخلفية ( 

 دقيقة                                   مدرسة الطور/ قاعة الجمناستك                       21الوقت           

نوع 

 النشاط
 المالحظات األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

القسم 

 اإلعدادي
   د 81

 

 

 

أ. 

 المقدمة

 

 د 2

تهيئة األدوات, وقوف 

الغياب, الطالب تسجيل 

 أداء تحية البدء.

 * * * * * * *

* 

* 

 

 

ب. 

 إحماء

 

 د 2

← هرولة ←سير 

هرولة مع تدوير 

الذراعين إلى اإلمام 

← والخلف)الطاحونة( 

هرولة مع مس األرض 

هرولة ← بالتعاقب 

سير ← اعتيادية 

 اعتيادي.

 

* * * * * 

*                   

* 

*                 

* 

* * * * * 

 

المحافظة 

على المسافة 

بين كل 

طالباً لتأدية 

الخرائط 

بصورة 

 سليمة .

 -ج

 تمارين
 د01

اخراج الجسم من حالة 

 التوازن

طريقة المساعدة والدعم 

من قبل المدرس بوضع 

 يده اسفل ظهر الطالب

 استخدام صندون الخشبي

انثناء في الركبتين ودفع 

 االرض بقوة

  

تأكيد تطبيق 

المفاهيم 

الخرائط 

لجميع افراد 

العينة 

بصورة 

 صحيحة .

القسم 

 الرئيس
     د22

الجانب 

 التعليمي

 

 د 02

 

 

التفاعل مع خرائط 

المفاهيم  الذي يعرض 

من خالل شاشة 

الحاسوب والرسوم 

التوضيحية والمخططات  

وتعرف المهارة 

 وتفاصيلها .

 * * * * * * *

* 

x x x x x x x 

x 

اجهزة 

 الحاسوب

الحفاظ على 

داخل  الهدوء

القاعة 

والتركيز 

على 

الخرائط 

المفاهيم  في 

 الحاسوب .
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الجانب 

 التطبيقي

 

 

 د 21

تطبيق خطوات خرائط 

المفاهيم وكل حسب 

اجزاء المهارة وبما 

يتناسب مع الجوانب 

 الفنية للمهارة  .

 

 * * * * * * *

* 

                   *

* 

                   *

* 

* 

 

 

تأكيد 

االستعانة 

بجهاز 

الحاسوب 

المتضمن 

الوسائط 

الخاصة 

 بالمهارة

القسم 

 الختامي
 د 2

تمارين تهدئة ,ثم أداء 

 التحية واالنصراف
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج من خرائط المفاهيم لمهارة قفزة اليدين الخلفية

 
 

ثني الركبتين والذراعين 
 اماما عاليا  

تقوس الظهر  عمل
 وارجاع الرأس للخلف 

مرحلة الطيران ومد 
 الذراعين للخلف 

مرحلة الوقوف على 
 111اليدين بزاوي 
 درجة

دفع اليدين من االرض 
 بقوة 

عمل زاوية في منطقة 
 الورك للداخل

استقبال االرض 
بالقدمين والرجوع 
 للوضع الطبيعي


