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 م/حواجز110 مسابقةثير إستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة على تعلم تر
 كلية التربية الرياضية لطالب

 *م.د/ ياسر على مرسى أبو حشي                                                            
 المقدمة ومشكلة البحث :

هأأذا العصأأر تقأأدما  الحأأديث، حيأأث شأأهد يعأأد التقأأدم العلمأأي والتكنولأأوجي سأأمة مأأن سأأمات العصأأر       
علميا وتكنولوجيا ملحوظا في مختلف المجاالت، ويعتبر المجال الرياضي من المجاالت التي ظهأر فيهأا 

أصأأبح التنأأافس بأأين الأأدول يرتكأأز علأأى القأأدرات واإلمكانأأات العلميأأة  هأأذا التقأأدم بمظهأأر ملمأأوس، حيأأث
يأأأأا ، فقأأأد أصأأأبحت تكنولوجيأأأأا التعلأأأيم ضأأأرورة واجبأأأأة والتكنولوجيأأأة مأأأن خأأأأالل التطأأأور السأأأريع للتكنولوج

للمتعلمين في جميع مراحل التعليم لرفع مستوى كفاءة وفاعلية العملية التربوية والتعليمية، وأيضا الوصول 
كمأا  ،إلى الهدف الحقيقي مأن تطأوير التعلأيم وهأو تنميأة الفكأر واإلبأداع والفهأم وربطهمأا بأالتطبيق العلمأي

 من بينها خأرائط المفأاهيموالتكنولوجي قد ساهم أيضا في إضافة طرق وأساليب جديدة  أن التطور العلمي
التعليميأأة بحيأأث تصأأبح أكثأأر كفأأاءة وفاعليأأة، حيأأث تعتبأأر خأأرائط المفأأاهيم إحأأدى وذلأأك لتطأأوير العمليأأة 

بيأأة األسأأاليب حديثأأة العهأأد بمجأأال التربيأأة الرياضأأية نظأأرا لتناسأأبها مأأع طبيعأأة تأأدريس المهأأارات فأأي التر 
حيأأث تعتبأأر ألعأأاب القأأوى مأأن األنشأأطة الرياضأأية بصأأفة عامأأة ورياضأأة ألعأأاب القأأوى بصأأفة خاصأأة ، 

البدنية المتميزة نظرا لمسأابقاتها المختلفأة ، حيأث تختلأف كأل مسأابقة عأن األخأرى طبقأا لأألداء الفنأى لهأا 
 وطبيعة المكان الذى تؤدى فيه هذه المهارة .  

إلأأى أن عقأأل المأأتعلم يدعأأد بنأأاء  م(2003سننم ، محمنند بننن عبنند هللا )وجيننه بننن قاويشأأير كأأال مأأن       
معرفي منظم ، يتكون من أبنية معرفية منظمة من المفاهيم واألفكار الكبرى تترتب فيه هذه األبنية بشكل 
هرمأأي ، حيأأث تحتأأل  األفكأأار الكبأأرى والمفأأاهيم الرئيسأأية رأس الهأأرم ، وبأأالنزول إلأأي قاعأأدة الهأأرم تتأأدرج 

 م من الكبير إلي الصغير فاألصغر ،المفاهي
 

   .المنوفية  جامعة –بقسم ألعاب القوو بكلية التربية الرياضيةدكتور * مدرس 
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ويمثل كل بناء منها وحأدة تصأور معرفأي تبأرز مأا لأدي المأتعلم مأن اسأتعدادات وخبأرات وأفكأار، 
علم علأى تعلأم المفأاهيم الجديأدة ويتفاعل الفرد ويتعلم وينضج في ضوء هأذه اإلمكانأات ، وتتأأثر قأدرة المأت

بشكل كبير على المفاهيم التي تعلمها مسبقًا والتي تكون ذات عالقة بأالمفهوم الجديأد ، ويجأب أن تأرتبط 
المعرفأأة الجديأأدة بالسأأابقة ، وهأأذا يتطلأأب خلأأو المعرفأأة الجديأأدة والقديمأأة مأأن المفأأاهيم الخاطئأأة التأأي إن 

 (46،47 :22مانعًا للتعلم .) وجدت فإنها ستشكل
أن خرائط المفاهيم تدعد أحد التطبيقات المهمة لنظرية أوزوبل حول  م(2004مجدو عزيز)ويذكر        

الأأتعلم ذو المعنأأى، وتتضأأح خأأرائط المفأأاهيم مأأن خأأالل رسأأوم تخطيطيأأة توضأأح العالقأأات المتسلسأألة بأأين 
م تنظأأيم هأأذه المفأأاهيم بطريقأأة مفأأاهيم فأأرع مأأن فأأروع المعرفأأة والمسأأتمدة مأأن البنأأاء الهرمأأى لهأأذا الفأأرع ويأأت

متسلسلة هرمية بحيث يوضع المفهوم الرئيسى)األكثر عمومية وشمولية( فى أعلى الخريطة ثم تنبثق منه 
 ( 43:17المفاهيم الفرعية )األقل عمومية( فى المستويات التالية فى وجود روابط توضح العالقات بينها.)

هميأة خأرائط المفأاهيم فأى المسأاعدة فأى تلخأيص المحتأوى إلأى أ  م(2005بندر الغامدو)كما يذكر       
المعرفى والعمل على ربأط المفأاهيم الجديأدة بالقديمأة والتمييأز بأين المفأاهيم المتشأابهة وإدراك أوجأه الشأبه 

  (67:5.)واإلختالف فيما بينها، والمساعدة على زيادة التحصيل المعرفى لدى المتعلم
أن المعرفأأأة تعتبأأأر جأأأزء أساسأأأى لتعلأأأيم المهأأأارة واإلحتفأأأاظ بهأأأا  م(2001ليلنننى فرحنننات )وتضأأأيف       

وإرتفاع مستوى أداؤها حيث تعتبر المرحلة المعرفيأة مأن أولأى مراحأل الأتعلم الحركأى وأكثرهأا أهميأة حيأث 
  (33:14.)من خاللها يلم المتعلم بالمهارة وأبعادها مما يساعد على تحقيق الهدف منها

مسأأأح المرجعأأأي وحصأأأر الدراسأأأات السأأأابقة أن الدراسأأأات األجنبيأأأة التأأأى حيأأأث يتضأأأح مأأأن خأأأالل ال      
تناولأأت خأأرائط المفأأاهيم جأأاء تركيزهأأا علأأى المأأواد الدراسأأية النظريأأة فقأأط ، وذلأأك فأأى حأأدود علأأم الباحأأث 

(، ممأأا دعأأا الباحأأث إلأأى التطأأرق 28م()2000)Sead(، 25م()1997) Schickكدراسأأة كأأاًل مأأن ، ، 
علأى كأاًل مأن الجانأب المسأابقة م/ح بما تحتويأه 110م المبرمجة فى تعليم مهارة إلستخدام خرائط المفاهي
 المهارى والمعرفى.
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مسابقات ألعأاب القأوى التأى بتدريس  بقسم ألعاب القوى ، وقيامه مدرسك الباحثمن خالل عمل ف       
لأأألداء الفنأأي  يأأر قأأادرين علأأى الوصأأول  البأن كثيأأر مأأن الطأأيتضأأمنها المأأنهج الدراسأأى ، تأأم مالحظأأة 

م/ حواجز مما ينتج عنه إنخفأاض فأى مسأتوى األداء المهأارى الخأاص بهأا ، كمأا 110الصحيح لمسابقة 
 .المسابقةالحظ أيضا إنخفاض مستوى التحصيل المعرفي لهذة 

علأأأى أن عأأأدم قأأأدرة الطأأأالب علأأأى الأأأتعلم بشأأأكل صأأأحيح وإنخفأأأاض مسأأأتوى األداء  الباحنننثويعلأأأل      
صيل المعرفي لديهم قد يرجع إلى أنه يتم تعليم األداء الفني لكل مرحلة مأن مراحأل المهارى ومستوى التح

المهارة عن طريق شرحها مأن خأالل التلقأين ثأم أداء نمأوذج لهأا دون إسأتخدام أحأد األسأاليب التكنولوجيأة 
ليم الحديثأأة فأأى عمليأأة التعلأأيم ، األمأأر الأأذى يجعأأل الطأأالب يواجهأأون صأأعوبة فأأى فهأأم األداء الفنأأي السأأ

وخاصأأة إذا كأأان هأأذا األداء يتسأأم بالصأأعوبة فأأى أداؤه ، ممأأا قأأد يأأؤثر ذلأأك سأألبا علأأى  المسأأابقةلمراحأأل 
 عملية التعلم .

وحيث أن مسابقات ألعاب القوى تتميز كل منها بطريقة أداء فنية خاصة وكذلك إحتواء كأل مسأابقة      
أن  الباحثمهارى والمعرفى ، لذا يرى على محتوى تعليمى متكامل خاص بها يتضمن كال من الجانب ال

إسأأتخدام خأأرائط المفأأاهيم المبرمجأأة والتأأى يأأتم تنظيمهأأا بشأأكل برمجأأى بإسأأتخدام الحاسأأب اآللأأى كأسأألوب 
مسأأأتحدث يسأأأتهدف تنظأأأيم وترتيأأأب المحتأأأوى التعليمأأأى المقأأأدم للطأأأالب بمأأأا يحتويأأأه مأأأن جوانأأأب معرفيأأأة 

، حيث أن هذا اإلسلوب يساعد على إكتساب األداء م يتعلعملية الفى ومهارية قد يكون ذات أهمية كبيرة 
الفنى الصحيح وكذلك التحصيل المعرفى لكل مسابقة بصأورة جيأدة ، حيأث أنأه يعمأل علأى تهيئأة موقأف 
تعليمى يعمل على تعميأق فهأم األداء الفنأى لمراحأل كأل مسأابقة ، كمأا يسأاعد علأى توضأيح العالقأة بأين 

يأأرتبط بهأأا مأن مفأأاهيم مختلفأأة ، وهأأذا مأا دعأأا الباحأأث إلأأى إسأأتخدام كأل مرحلأأة مأأن مراحأأل المسأابقة ومأأا 
م/ح لأأدى طأأالب الفرقأأة الثانيأأة 110مسأأابقة خأأرائط المفأأاهيم المبرمجأأة والتعأأرف علأأى تأثيرهأأا علأأى تعلأأيم 

 جامعة المنوفية.  –بكلية التربية الرياضية 
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 أهداف البحث:
م/ح والمقأررة علأى الفرقأة 110 لمبرمجأة لمسأابقةيهدف البحث من خالل تصميم خرائط المفاهيم ا       

    -الثانية بنين بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية إلى التعرف على ما يلى:

 م/ح .110 تأثير إستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة على مستوى األداء المهارى لمسابقة .1
 م/ح. 110المعرفي لمسابقة تأثير إستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة على مستوى التحصيل .2

 فروض البحث:
 مسأتوى  القبلى والبعأدى للمجموعأة التجريبيأة فأى إحصائيًا بين متوسطي القياسيينتوجد فروق دالة  .3

 م/ح لصالح القياس البعدى.110 األداء المهارى لمسابقة
مستوى   ىالقياسيين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فمتوسطي  بينإحصائيًا توجد فروق دالة  .4

 م/ح لصالح القياس البعدى.110 التحصيل المعرفى لمسابقة

مستوى  توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسيين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى  .5
 م/ح لصالح القياس البعدى.110 األداء المهارى لمسابقة

مسأتوى دى للمجموعأة الضأابطة فأى توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسيين القبلى والبع .6
 م/ح لصالح القياس البعدى.110 التحصيل المعرفى لمسابقة

والضأابطة القياسيين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية متوسطي  بينإحصائيًا توجد فروق دالة  .7
 م/ح لصالح المجموعة التجريبية.110 مستوى األداء المهارى لمسابقة فى
والضأابطة القياسيين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية متوسطي  بين إحصائياً توجد فروق دالة  .8

 م/ح لصالح المجموعة التجريبية.110 مستوى التحصيل المعرفى لمسابقة فى
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 مصطلحات البحث:
 Concepts Mappingخرائط المفاهيم :  •

لمفاهيم ( بأنها هى عبارة عن بنية هرمية متسلسلة توضح فيها ام2002عفت الطناوو)تعرفها 
 ( 306:11األكثر عمومية وشمولية عند قمة الخريطة والمفاهيم األكثر تحديدا عند قاعدة الخريطة.)

 منهج البحث:
إحأأداهما  تينوالبعأأدى لمجمأأوع القبلأأيالقيأأاس  والأأذي يعتمأأد علأأىالمأأنهج التجريبأأى  الباحننثسأأتخدم إ

 تجريبية واألخرى ضابطة.
  مجتمع البحث.

طأأأالب الفرقأأأة الثانيأأأة بكليأأأة التربيأأأة الرياضأأأية جامعأأأة المنوفيأأأة للعأأأام اشأأأتمل مدجتمأأأع البحأأأث علأأأى 
( طالب، وتم اختيار العينأة بالطريقأة العشأوائية النسأبية 194)م والبالع عددهم  2017/  2016الجامعي
جندول %( وتأم تقسأيمهم الأى مجمأوعتين االولأى تجريبيأة والثانيأة ضأابطة كمأا يوضأحها  20.62بنسيه )
 (.1رقم )

 (1) جدول
 55ن =                 توصيف مجتمع وعينه البحث                        

 اإلجمالي العدد العينة
عينة البحث 
 األساسية

 (20) التجريبية
 (20) الضابطة ( طالب55)

 (15) عينة البحث اإلستطالعية

ين تأأم إجأراء القياسأأات ( أعأداد أفأراد عينأأة البحأث للدراسأأة األساسأية الأذ 1يتضأح مأن جأأدول )     
( طالأب وكأذلك العينأة اإلسأتطالعية البأالع عأددهم 40عليهم في المتغيرات المختارة قيد البحث وعأددهم )

 ( طالب ومن خارج عينة الدراسة األساسية .15)
 اإلستطالعية( : -تجانس عينة البحث)األساسية

طالعية( مأن طأالب الفرقأة الثانيأة اإلست -قامت الباحث بإجراء التجانس لعينة البحث )األساسية  
الأأوزن(، وتأأم تطبيأأق معامأأل االلتأأواء  -الطأأول -( طالأأب، وذلأأك فأأى متغيأأرات )السأأن55والبأأالع عأأددهم )

 (.2لجميع أفراد العينة للتأكد من وقوعها تحت المنحنى اإلعتدالى، كماهو موضح فى جدول)
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 (2جدول ) 
 متغيراتتجانس عينة البحث )األساسية ن اإلستطالعية( فى 

 55الوزن(                  ن =  -الطول  -)السن                             

المتوسط  وحدة القياس المتغيرات
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارو 

معامل 
 اإللتواء

 1.651 0.436 19.24 السنة السن
 0.222 6.24 175.19 السنتيمتر الطول
 0.289 8.54 69.51 الكيلو جرام الوزن 

 تانحصأر  قأدالأوزن(  -الطول -لتواء فى متغيرات )السن( أن معامل اإل2جدول)خالل يتضح من 
 يرات.المتغهذه  فى أفراد عينة البحث مما يدل على تجانس (3±)بين

 (:الوزن  -الطول -متغيرات )السنالضابطة( في  -تكافؤ عينة البحث األساسية)التجريبية
متغيأرات ( طالأب، وذلأك فأى 40عتى البحث والبالع عددهم )بإجراء التكافؤ بين مجمو  الباحثقام  
 (.3، كما هو موضح فى جدول)الوزن( -الطول -)السن

 (3جدول )
 داللة الفروق بين مجموعتى البحث التجريبية والضابطة                                          

 20=  2= ن 1ن         الوزن( –الطول  -فى متغيرات )السن                          

 وحدة القياس المتغيرات
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 قيمة "ت"
 ع± -س ع± -س

 0.746 0.458 19.25 0.361 19.15 السنة السن
 1.588 5.70 175.12 5.47 173.75 السنتيمتر الطول
 0.529 8.73 68.02 7.24 67.32 الكيلو جرام الوزن 

 (2.021( = )38( ودرجة حرية )0.05دولية عند مستوو معنوية )قيمة "ت" الج  
( أنأأه توجأأد فأأروق  يأر دالأأة إحصأأائيا بأين مجمأأوعتى البحأأث التجريبيأأة 3يتضأح مأأن خأأالل جأدول)

 ، مما يدل على تكافؤ المجموعتين فى هذه المتغيرات.الوزن( -الطول -)السنوالضابطة فى متغيرات
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 خدمة فى البحث:وسائل وأدوات جمع البيانات المست

 إستمارات تسجيل البيانات : •
بتصأأأميم اسأأأتمارات لتسأأأجيل القياسأأأات الخاصأأأة بالبحأأأث بحيأأأث تتأأأوفر فيهأأأا البسأأأاطة  الباحنننثقأأأام 

 وسهولة ودقة التسجيل من أجل تجميع البيانات وجدولتها تمهيدًا لمعالجتها احصائيًا وهى كما يلى :
 ( .1الوزن (. مرفق) -الطول -إستمارة تسجيل قياسات الطالب فى)السن -
 ( .2إستمارة تسجيل قياسات الطالب فى اإلختبار المعرفي . مرفق) -
 ( 3م /حواجز مرفق)110لمسابقةإستمارة تقييم مستوى أداء الطالب فى األداء المهارى  -

 إستمارات استطالع رأو الخبراء )اإلستبيان( : •
االت ألعأاب القأوى، والمنأاهج وطأرق بتصميم إستمارات إستطالع أراء الخبأراء فأى مجأ الباحثقام  

 ( وذلك لتحديد ما يلى:4( خبراء ، مرفق )10التدريس وعددهم )
 (5م/ ح واألهمية النسبية لكل محور مرفق )110محاور اختبار التحصيل المعرفى فى مسابقة -
 ( 7م/ ح . مرفق ) 110 تحديد الصورة النهائية لالختبار المعرفى لمسابقة -

 عرفي. )إعداد الباحث(      اختبار التحصيل الم •
 التحصيل المعرفي بعدة مراحل مختلفة حتى نصل للصوره النهائية ومنها. ريمر اختبا    

 تحديد األهمية النسبية لمحاور االختبار.  •
تشأتمل عأدة محأاور مقترحأة لبنأاء  ( 4مرفنق) صمم الباجث اسأتمارة السأتطالع آراء الخبأراء      

 ها علي خبراء في مجال العاب القوى بهدف تحديد .االختبار المعرفى وتم عرض
 مدي مناسبة المحاور المقترحة لبناء االختبار .  -
 األهمية النسبية لكل محور من محاور االختبار . -

 وكانت نتيجة استطالع الرأي كما يلي :
 ( لبناء االختبار.  4موافقة جميع الخبراء علي مناسبة المحاور االتية فى جدول )  -
 األهمية النسبية لكل محوركما هو فى الجدول. تحديد  -
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  (4جدول )
 راء الخبراء لمحاور اختبار التحصيل المعرفيآلالنسبة المئوية 

 
 

     
 
 

 

 
 

( تباين النسبة المئوية لمحاور االختبار فقأد حصأل المحأور الفنأي علأي أعلأي 4يتضح من جدول )
( بينمأا حصأل المحأور %20( بينما حصل محور القانون علأى نسأبه قأدرها ) %70نسبه مئوية وقدرها )

 ( .%10التاريخى علي اقل نسبة مئوية وقدرها ) 

 تحديد طرق صياغة عبارات االختبار.   •
التأي تناولأأت بنأأاء االختبأارات المعرفيأأة فأي المجأأال الرياضأي مأأن حيأأث  تأم تحليأأل بعأ  الدراسأأات

 (.5طرق صيا ة العبارات كما هو موضح في جدول )
 (5جدول رقم )

 بناء االختبارات المعرفية طرق صياغة العبارات لبعا الدراسات التي تناولت
الصواب  التكملة الدراسات م

االختيار من  الصور والخطأ
 الترتيب المزاوجة متعدد

   *  *  م1996عالء العربي الدسوقي  1
 * * *  * * م1996كمال عبد الجابر عبد الحافظ  2
   * * * * م1998رشا محمد اشرف شرف  3
 *  *  *  منى يحيى البصال  4
  * * * *  م2004مروة علي عبد هللا  5
   * * *  م2007ماجدة فتحي عبد الحميد 6

 2 2 6 3 6 2 التكرار

 النسبة المئوية محاور االختبار م
 %10 المحور التاريخي 1
 %70 المحور الفني 2
 %20 محور القانون الدولي 3
 %100 المجموع 
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 ( ما يلي :5يتضح من جدول)   
 اآلراء حول استخدام طرق صيا ة العبارات في كل من هذه الدراسات . فاختال -
 من متعدد.  راتفاق  البية الدراسات علي استخدام طرق الصواب والخطأ واالختيا -

أسأأئلة االختيأأار مأأن  -وقأأد وقأأع االختيأأار علأأي نأأوعين مأأن األسأأئلة وهأأي )أسأأئلة الصأأواب والخطأأأ
الوضأأوح  -مناسأأبتها لمسأأتوي الطلبأأة -د ( وقأأد روعأأي فأأي أسأأئلة االختبأأار عأأده الشأأروط ) الشأأمولية متعأأد

 احتمال اللفظ ألكثر من مدلول (. معد-في التعبير 
( عبأأارة موزعأأة علأأي  30بإعأأداد صأأورة مبدئيأأة مأأن االختبأأار المعرفأأى تضأأمنت ) الباحننثوقأأام  

 لك . ( يوضح ذ6المحاور الثالثة المستخلصة وجداول )
 ( 6 ) جدول

 توزيع عبارات اإلختبار المعرفى علي المحاور المختلفة ونوع األسئلة 
 م/ حواجز.110في صورتها المبدئية في الن 

 نوع األسئلة                               
 اجملموعة اختيار متعدد الصواب واخلطأ  احملاور  

 3 1 2 املسابقةاتريخ 
 21  9 12 جلانب الفىن () ا املهارات األساسية
 6 3 3 املسابقةقانون 

 30 13 17 اجملموع

(عبأأارة  30( والأأذي أشأأتمل علأأي ) 7تأأم عأأرض االختبأأار المعرفأأى فأأي صأأورته المبدئيأأة مرفأأق ) 
وذلأأك علأأى السأأادة الخبأأراء وقأأد اسأأتخدم الباحأأث حسأأاب النسأأبة المئويأأة آلراء الخبأأراء بهأأدف اسأأتخالص 

لكل محور، ولقد قام الباحث باختيار العبارات التي حصلت علي نسأبه أكثأر مأن العبارات األكثر مناسبة 
( يوضأأح 8مأأن آراء الخبأأراء وتأأم اسأأتبعاد العبأأارات التأأي حصأألت علأأى نسأأبه أقأأل مأأن ذلأأك وجأأدول) 70٪

 العبارات المقبولة والمحذوفة. 
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 .تعليمات االختبار
هأأا وصأأول المطلأأوب للطالأأب وبالتأأالي تدعأأد تعليمأأات االختبأأار احأأد عوامأأل تطبيقأأه حيأأث يترتأأب علي

تأأم  ااإلجابأأة الصأأحيحة وقأأد روعأأي أن تدكتأأب تعليماتأأه بلدغأأه سأأليمة واضأأحة بحيأأث تبتعأأد عأأن اإلطالأأة كمأأ
تحديد طريقة تسجيل اإلجابة الصحيحة في مكانها في ورق اإلجابة المخصصة مع أهمية كتابة البيانأات 

 المطلوبة في ورقة اإلجابة .
 تصحيح االختبار.

تم تحديد درجة واحدة لكل إجابة صحيحة لكل بند من بنود االختبار كما تم إعأداد مفتأاح تصأحيح 
 لالختبار بحيث يكون واضح وسهل االستخدام في تصحيح االختبار.

 المعامالت العلمية لإلختبار:
 اواًل : حساب السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار:
ت االختبار تأم تطبيأق الصأورة المبدئيأة لالختبأار مرفأق ) لحساب معامل السهولة والصعوبة لمفردا

( طالأأب مأأن خأأارج عينأأه الدراسأأة األساسأأية بهأأدف تقيأأيم كأأل عبأأارة والحكأأم 15(  علأأي عينأأة عأأددها ) 7
(  0.70 – 0.30عليها مأن حيأث سأهولتها وصأعوبتها وقأد تأم تحديأد معامأل سأهولة وصأعوبة مأا بأين ) 

تأأه معظأأأم الدراسأأات والمراجأأع العمليأأة ، وتأأم حسأأاب معامأأل التميبأأأز لقبأأول العبأأارات وذلأأك وفقأأا لمأأا حدد
وللحصول عليه تم ترتيب درجات العينة ترتيبًا تنازليًا لتحديد الربيع األعلي والربيع األدنأي بهأدف التمييأز 
بين الطالب المتميزين في المجموعة العليا و ير المتميزين فأي المجموعأة الأدنيا، وطبقأا لمأا أشأارت إليأه 

(  7( فأأأأكثر لقبأأأول العبأأأارات وجأأأدول ) 0.30معظأأأم الدراسأأأات والمراجأأأع فقأأأد تأأأم تحديأأأد معامأأأل التمييأأأز)
 بوضح معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لعبارات االختبار المعرفي .
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 ( 7 جدول )
 معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لعبارات اإلختبار المعرفي

 20ن =                    م / حواجز 110الن  بقة مسافي                         
رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التميز

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التميز

1 0,54 0,46 0,50 16 0,47 0,53 0,50  
2 0,60 0,40 0,50 17 0,67 0,33 0,75 
3 0,40 0,60 0,50 18 0,54 0,46 0,50 
4 0,47 0,53 0,75 19 0,27* 0,73* -0,25* 

5 0,54 0,46 0,50 20 0,34 0,66 0,75 

6 0,47 0,53 0,50 21 0,34 0,66 0,50 

7 0,60 0,40 0,50 22 0,60 0,40 0,50 

8 0,40 0,60 0,50 23 0,47 0,53 0,75 

9 0,34 0,66 0,50 24 0,40 0,60 0,50 

 صفر* *0,13 *0,87 25 0,75 0,66 0,34 10

11 0,47 0,53 0,50 26 0,60 0,40 0,50 
12 0,47 0,53 0,75 27 0,47 0,53 0,75 
13 0,47 0,53 0,50 28 0,34 0,66 0,75 
14 0,67 0,33 0,50 29 0,47 0,53 0,50 

15 0,34 0,66 0,75 30 0,54 0,46 0,50 

لخاصة لقبولها، ولذلك تم ( عبارة لم تحقق الشروط ا 2( أن هناك عدد )  7يتضح من جدول )  
 (.19،25حذفها وأرقامهم )
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 ( 8جدول ) 
 م/ح110إجمالي عدد العبارات بعد الحذف وفقا لمعامالت السهولة والصعوبة والتمييز في الن

عدد العبارات في  المحاور م
 الصورة المبدئية

العبارات عدد 
 المحذوفة

أرقام العبارات 
 المحذوفة

إجمالي عدد 
 الحذف العبارات بعد

 3 - - 3 المسابقة تاريخ 1
 20  19 1 21 النواحى الفنية للمسابقة 2
 5  25 1 6 للمسابقة الدولي قانون ال 3

 28 25_ 19 2 30 المجموع

( أن عأدد عبأارات اإلختبأار فأي صأورته المبدئيأة بعأد آراء الخبأراء بلغأت 8يتضح من جدول )    
لمعامالت السأهولة والصأعوبة والتمييأز، ومأن ثأم أصأبح عأدد  ( عبارة وفقاً  2( عبارة وقد تم حذف ) 30)

( عبأأارة ، إذن الصأأورة النهائيأأة إلختبأأار التحصأأيل المعرفأأي أصأأبحت 28عبأأارات اإلختبأأار بعأأد الحأأذف )
 ( عبارة. 28تحتوى على ) 

 ثانيًا: صدق اإلختبار المعرفي:
 

المضأأمون ، حيأأث قأأام  قأأام الباحأأث بإيجأأاد صأأدق االختبأأار المعرفأأي للمسأأابقة عأأن طريأأق صأأدق
( وذلك إلبأداء رأيهأم فأي 4( من السادة الخبراء في مجال العاب القوى مرفق ) 5بعرض االختبار على ) 

مناسبة تلك االختبار ومناسأبته للمرحلأة السأنية المسأتهدفة فأي هأذا البحأث . وأسأفرت النتأائج علأى موافقأة 
 االختبار  %( ، مما يدل على صدق هذا 100السادة الخبراء بنسبة )

 ( 9جدول) 
        20ن=   الكلى لالختبار المعرفي معامل االرتباط بين درجة كل محور والمجموع

 قيمة معامل االرتباط محاور االختبار المعرفي
 ٭ 0.861 التاريخمحور 

 ٭ 0.898 النواحي الفنية للمسابقةمحور 
 ٭0.922 القانون محور 

 (0.250(=) 0.05و معنوية ) عند مستو  ةقيمة " ر " الجد ولي   
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( وجأأود ارتبأأاط دال إحصأأائيا بأأين درجأأة كأأل محأأور والدرجأأة الكليأأة  9يتضأأح مأأن جأأدول )       
 لالختبار المعرفي مما يدل على صدق تمثيل المحاور لالختبار .

 ثالثًا: ثبات اإلختبار المعرفي:
عرفى عن طريق تطبيق االختبارات قام الباحث بإيجاد معامل االرتباط بين التطبيقين  لالختبار الم

( أيأأام ، علأأى عينأأة الدراسأأة االسأأتطالعية البأأالع 7بفأأارق زمنأأى قأأدره ) (Test Retest) وإعأأادة تطبيقهأأا 
( طالب من نفس مجتمع البحث ومن خارج عينة البحأث األساسأية ، والجأدول التأالى يوضأح 15عددها )

 قيم معامالت االرتباط بين التطبيقين .
 ( 10جدول ) 

 معامل االرتباط بين التطبيق األول والثانى لإلختبار المعرفي الخاص بالمسابقة 

 للمسابقةاالختبار المعرفى 
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 قيمة " ر "
 ع±  س/ ع±  س/

 *0,645 2,48 10,83 2,28 8,97 متر/حواجز 110الن  مسابقة

 0.361( = 0,05قيمة " ر " الجدولية عند مستوو داللة )
 

( وجأأود إرتبأأاط دال إحصأأائى بأأين التطبيقأأين األول والثأأانى فأأى االختبأأار  10يتضأأح مأأن الجأأدول )
 ( ، مما يدل على ثبات االختبار المعرفى . 0,05المعرفي الخاصة بالمسابقة عند مستوى داللة ) 

 تحديد الزمن الالزم لالختبار: -
( قأأام الباحأأث بحسأأاب الأأزمن التجريبأأي  7رفأأق )لحسأأاب زمأأن االختبأأار فأأي صأأورته النهائيأأة م    

وهو عبارة عن الزمن الذي استغرقه أول طالب وأخر طالب لدجابة علي االختبار وتم جمع الأزمن الأذي 
استغرقه أول طالب وأخر طالب وتم القسمة علي اثنين الستخراج المتوسط الحسابي لأزمن االختبأار وهأو 

 (. 11ر كما هو موضح بالجدول رقم ) الزمن المناسب لدجابة علي االختبا
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 ( 11جدول ) 
 م / حواجز110المتوسط الحسابي لزمن إختبار التحصيل المعرفي لمسابقة 

 الزمن التجريبي
 الزمن متوسط المجموع

 زمن إجابةأطول  زمن إجابة أقل 
 دقائق 6 دقيقة 12 دقائق 8 دقائق 4

 

 حواجز( م/110) لمسابقةء المهارو تكافؤ عينة البحث األساسية فى مستوو األدا
فأأى مسأأتوى ( طالأأب  40م )بأأإجراء التكأأافؤ بأأين مجمأأوعتى البحأأث والبأأالع عأأدده الباحأأثقأأام      

 : كما يلى  (12جدول)ذلك من خالل  يتضحو  حواجز(، م/110)لمهارة األداء المهارى 

 (12جدول )
 وو فى مست داللة الفروق بين مجموعتى البحث التجريبية والضابطة

 20=  2= ن 1ن          حواجز(   م/110) لمسابقةاألداء المهارو                         

 المتغيرات المهارية
وحدة 
 القياس

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المتوسطين

 قيمة  ت 
 ع± -س ع± -س

 0,938 0,15 0,509 2,80 0,476 2,65 الدرجة البننننننندء

 0,385 0,10 0,806 2,05 0,845 2,15 الدرجة اإلقتراب حتى الحاجز األول

اإلرتقاء وإجتياز 
 الحاجز

 0,602 0,15 0,768 1,90 0,762 1,75 الدرجة بالرجل الحرة

 0,625 0,15 0,557 1,30 0,871 1,45 الدرجة برجل اإلرتقاء

 0,517 0,15 0,806 1,95 0,889 2,10 الدرجة العدو بين الحواجز

 0,417 0,10 0,728 2,15 0,742 2,05 الدرجة العدو من الحاجز األخير للنهاية

 ( 2,021( = )38( ودرجة حرية )0,05عند مستوو معنوية )قيمة "ت" الجدولية 
( أنأأه توجأأأد فأأروق  يأأأر دالأأة إحصأأأائيا بأأين مجمأأأوعتى البحأأث التجريبيأأأة 12يتضأأح مأأن جأأأدول)  

 حواجز( ، مما يدل على تكافؤ المجموعتين  م/110لمسابقة ) والضابطة فى مستوى األداء المهارى 
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 البرنامج التعليمى المقترح بإستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة: •
م/حأأواجز 110بإعأأداد البرنأأامج التعليمأأى الخأأاص بخأأرائط المفأأاهيم المبرمجأأة لمسأأابقة  الباحننثقأأام 

التربيأأة الرياضأأية جامعأأة المنوفيأأة، وذلأأك مأأن  والمقأأررة بمأأنهج ألعأأاب القأأوى لطأأالب الفرقأأة الثانيأأة بكليأأة
 خالل إتباع األسس والخطوات التالية:

 أسس وضع البرنامج التعليمى: •
 تحديد الهدف من البرنامج .              .1
 تحديد الفترة الزمنية الالزمة لتطبيق البرنامج  .2

 تنظيم محتوو البرنامج: •

وذلأأك لتصأأميم خأأرائط المفأأاهيم المبرمجأأة بالتنسأأيق مأأع متخصأأص تصأأميم البأأرامج ،  الباحننثقأأام 
م / حأأواجز( والتأى يأأتم عرضأها مأأن خأالل الحاسأأب اآللأى بحيأأث تحتأوى خريطأأة المفأأاهيم 110) لمسأابقة

 الواحدة على ما يلى:
 فى الخريطة الخاصة بها. للمسابقةعرض المفهوم الخاص بكل مرحلة من المراحل الفنية  -
 فى الخريطة الخاصة بها. للمسابقةالفنية  عرض الجانب المعرفى لكل مرحلة للمراحل -
 .لمسابقةعرض المراحل الفنية لألداء الخاصة با -
 .لمسابقةعرض صور متسلسلة بشكل تتابعى لمراحل أداء ا -
 -وذلأأأأك بالسأأأأرعات المختلفأأأأة )البطيئأأأأة بالمسأأأأابقةعأأأأرض فيأأأأديو تعليمأأأأى خأأأأاص بأأأأاألداء الفنأأأأى  -

 العادية(. -المتوسطة
، وذلأأأك فأأأى  لمسأأأابقةمرحلأأأة مأأأن المراحأأأل الفنيأأأة الخاصأأأة با عأأأرض فيأأأديو تعليمأأأى خأأأاص بكأأأل -

 الخريطة الخاصة بها.
 .للمسابقةعرض فيديو لتمرينات مختلفة لكل مرحلة من المراحل الفنية  -

م/ حأأواجز( والتأأى يأأتم 110) أيضأأا أثنأأاء تصأأميم خأأرائط المفأأاهيم المبرمجأأة لمسأأابقة الباحننثقأأام 
 ا يلى:عرضها من خالل الحاسب اآللى بمراعاة م

 عرض النص المعرفى والمعلوماتى بطريقة سهلة مشوقة ومتناسقة على شكل فقرات. -
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 إختيار ألوان الخلفيات بحيث تكون جذابة ومناسبة للعناصر المختلفة فى الخريطة. -
 إستخدام المؤثرات الصوتية والبصرية بإسلوب فعال لتدعيم عملية التعليم. -
 اهيم أثناء العملية التعليمية.مراعاة سهولة التجول داخل خريطة المف -

 إعداد مكونات البرنامج : •
 ألعأأأاب القأأأوى بأأأاإلطالع علأأأي العديأأأد مأأأن المراجأأأع العلميأأأة المتخصصأأأة فأأأي مجأأأال  الباحنننثقأأأام 

 لدستفادة منها فيما يلى:

 . م / حواجز(100) لمسابقةالتمرينات التى تساعد فى تعليم الطالب  أفضلالتوصل إلى  -
، حديأد المفأاهيم الرئيسأية تو م/ حأواجز ( 110) لمسأابقةوص المكتوبأة النصأالتوصل إلى أفضأل  -

  .  word 2007 ستخدام برنامج  إب ثم تم كتابتها علي جهاز الحاسب اآللي
بالفيأأديو التعليمأأي الخأأاص بأأاألداء الفنأأي للمهأأارة مأأن خأأالل اسأأطوانه  ائط المفأأاهيمتزويأأد خأأر  تأأم -

 إرمى( وبسرعات المختلفة – إقفز –اإلتحاد الدولى أللعاب القوى )إجرى 
 "move makerمأوفي ميكأر تم تقسيم األداء الفنى للمهارة إلى مراحل مختلفأة بإسأتخدام برنأامج -

   ثم تم إختيار لقطات الفيديو التعليمية الخاصة بكل مرحلة من المراحل الفنية لعرضها.
فأأة لكأأل مرحلأأة مأأن المراحأأل تأم تزيأأد خأأرائط المفأأاهيم بالفيأأديو التعليمأأى الخأأاص بالتمرينأأات المختل -

 .بالمسابقةالفنية الخاصة 
 ، وأيضا الخاصة بكل مرحلة فنية.بلمسابقةالخاصة  الصور المسلسلةب تزويد خرائط المفاهيمتم  -

البرنأأامج التعليمأأي وهأأو برنأأامج  للعأأروض التقديميأأة  لعأأرضسأأتخدام برنأأامج   بأأاور بوينأأت إتأأم  -
 .بينها ( ويربطر)شاشات كمبيوت لي شرائح إلكترونيةويسمح بإدراج مكونات الوسائط المتعددة ع

 الخطة الزمنية لتطبيق البرنامج التعليمى بإستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة: •
بوضأأع خطأأة زمنيأأة لتطبيأأق البرنأأامج التعليمأأى بإسأأتخدام خأأرائط المفأأاهيم المبرمجأأة،  الباحننثقأأام 

   ( كما يلى:13ويتضح ذلك من خالل جدول)
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 (13جدول )
 لخطة الزمنية لتطبيق خرائط المفاهيم المبرمجةا

 التوزيع الزمنى البيان م
 ( وحدة تعليمية12) عدد الوحدات التعليمية بإستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة 1
 ( وحدات تعليمية3) عدد الوحدات التعليمية بإستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة فى اإلسبوع 2
 ق( 90) الواحدةزمن التطبيق فى الوحدة  3
 ق ( 180) زمن التطبيق فى اإلسبوع 4
 ق ( 1080) الزمن الكلى لتطبيق البرنامج التعليمى بإستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة 5

 تقييم الطالب من خالل لجنة المحكمين :  •
(، وذلأأك لتقيأأيم مسأأتوى 9( محكمأأين مرفأأق )3قأأام الباحأأث باإلسأأتعانة بلجنأأة محكمأأين مكونأأة مأأن)

الضأأابطة( خأأالل األداء لكأأل مرحلأأة مأأن المراحأأل الفنيأأة  –داء المهأأارى لمجمأأوعتى البحأأث )التجريبيأأة األ
 10م/ حأأواجز( وذلأأك مأأن خأأالل إعطأأاء كأأل طالأأب مأأن المجمأأوعتين درجأأة مأأن)110) الخاصأأة بمسأأابقة

 ( ، وذلأأك فأأى3درجأأات( ، وتأأم تأأدوين هأأذه الأأدرجات فأأى إسأأتمارات تأأم إعأأدادها مأأن قبأأل الباحأأث مرفأأق)
 القياس القبلى ، ثم تم إعادة التقييم فى القياس البعدى أيضا وبنفس لجنة المحكمين .

 الدراسة اإلستطالعية : •
( طالأأأأأأب يأأأأأأوم السأأأأأأبت الموافأأأأأأق 15بأأأأأأإجراء الدراسأأأأأأة اإلسأأأأأأتطالعية علأأأأأأى عأأأأأأدد)  الباحننننننثقأأأأأأام 

 ما يلى:  م، وذلك لتجريب البرنامج التعليمى بإستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة بهدف12/3/2017
 التأكد من خلو خرائط المفاهيم من أى أخطاء ناتجة من مرحلة البرمجة. -
 التأكد من صالحية األجهزة المستخدمة فى تطبيق البرنامج باستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة.  -
 التأكد من صالحية ومناسبة المكان المخصص لتطبيق البرنامج التعليمى. -

 تطالعية عن خلو خرائط المفاهيم من أى أخطاء .وقد أسفرت نتائج الدراسة اإلس
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 خطوات تطبيق البحث : •
 القياسات القبلية :

بأإجراء القياسأات القبليأة لمجمأوعتى البحأث التجريبيأة والضأابطة فأى متغيأرات )مسأتوى  الباحثقام 
حأأأد التحصأأأيل المعرفأأأى( فأأأى الفتأأأرة الزمنيأأأة خأأأالل يأأأومى األ -م/ حأأأواجز 110 األداء المهأأأارى لمسأأأابقة

 م ، حيث تم إجراء القياس القبلى لمستوى األداء المهارى لمسابقة2017 /3/ 20،  19واالثنين الموافق 
 (. 9م/ حواجز( من قبل لجنة المحكمين ، مرفق )110)

 تنفيذ التجربة االساسية :
ريبية بتطبيق البرنامج التعليمى بإستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة على المجموعة التج الباحثقام 

، واألسلوب التقليدى )الشرح اللفظى وأداء النموذج العملأى( علأى المجموعأة الضأابطة فأى الفتأرة مأن يأوم 
 م. 25/4/2017م إلى يوم الثالثاء الموافق 26/3/2017االحد الموافق 

 القياسات البعدية :
ة لمجمأوعتى البحأث بعد إنتهاء المدة المحأددة لتطبيأق البرنأامج بأإجراء القياسأات البعديأ الباحثقام 

م/ حأواجز، التحصأيل المعرفأى( 110 التجريبيأة والضأابطة فأى متغيأرات )مسأتوى األداء المهأارى لمسأابقة
(، وراع الباحأأث أن 12م مأأن قبأأل لجنأأة المحكمأأين مرفأأق )2017 /28/4، 27يأأومى االربعأأاء والخمأأيس 

 . يتم إجراء القياسات البعدية تحت نفس الظروف إجراء القياسات القبلية
 المعالجات اإلحصائية.

 مدعامل اإللتواء .3 اإلنحراف المعياري. .2 المتوسط الحسابي. .1
 النسبة المئوية. .6 الوسيأأأأط .5 مدعامل اإلرتباط . .4
 مدعامل التمييز .9 مدعامل الصعوبة. .8 مدعامل السهولة. .7
   إختبار )ت(. .10
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 : البحث نتائج عرض •

 عرض نتائج الفرض األول:  •
 (14جدول )

 متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية داللة الفروق بين
 20حواجز(             ن= م/110) لمسابقةفي مستوو األداء المهاري                        

وحدة  المتغيرات المهارية
 القياس

 المجموعة التجريبية
الفرق بين 
 القياس البعدي القياس القبلي قيمة "ت" المتوسطين

 ع± -س ع± -س

 *23,913 5,60 0,889 8,25 0,476 2,65 الدرجة البننننننندء

 *22,885 5,95 0,728 8,10 0,854 2,15 الدرجة اإلقتراب حتى الحاجز األول

اإلرتقاء 
 وإجتياز الحاجز

 *26,087 6,00 0,624 7,75 0,762 1,75 الدرجة بالرجل الحرة

 *23,828 6,10 0,975 7,55 0,871 1,45 الدرجة برجل اإلرتقاء

 *20,556 5,55 0,794 7,65 0,889 2,10 الدرجة العدو بين الحواجز

 *25,407 6,25 0,781 8,30 0,742 2,05 الدرجة العدو من الحاجز األخير للنهاية

 ( 2,093( = )19( ودرجة حرية )0,05قيمة "ت" الجدولية عند مستوو معنوية ) 

حصأأأأائيًا بأأأأين متوسأأأأطي القياسأأأأيين القبلأأأأي والبعأأأأدي ( وجأأأأود فأأأأروق دالأأأأة إ14يتضأأأأح مأأأأن جأأأأدول)
 .ولصالح متوسط القياس البعدي ح م/110 لمسابقةللمجموعة التجريبية في مستوى األداء المهاري 
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 عرض نتائج الفرض الثاني: 
 (15جدول )

 داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
 20ن =                         في مستوو التحصيل المعرفي                          

محاور اإلختبار 
 المعرفي

وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية

الفرق بين 
 المتوسطين

 القياس البعدي القياس القبلي قيمة "ت"

 ع± -س ع± -س

 *14,211 2,70 0,592 3,45 0,624 0,75 الدرجة محور التاريخ

 *31,064 14,60 0,922 21,45 1,825 6,85 الدرجة مراحل الفنيةمحور ال

 *29,444 7,95 0,806 9,55 0,860 1,60 الدرجة محور القانون 

 ( 2,093( = )19( ودرجة حرية )0,05قيمة  ت  الجدولية عند مستوى معنوية )
عأأأأدي ( وجأأأأود فأأأأروق دالأأأأة إحصأأأأائيًا بأأأأين متوسأأأأطي القياسأأأأيين القبلأأأأي والب15يتضأأأأح مأأأأن جأأأأدول)

 للمجموعة التجريبية في مستوى التحصيل المعرفى قيد البحث ولصالح متوسط القياس البعدي .
 عرض نتائج الفرض الثالث: 

 (16جدول )
 داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 20ن=            حواجز(  م/110) لمسابقةفي مستوو األداء المهاري                        

 ( 2,093( = )19( ودرجة حرية )0,05قيمة "ت" الجدولية عند مستوو معنوية )

وحدة  المتغيرات المهارية
 القياس

 الضابطة المجموعة 

الفرق بين 
 المتوسطين

 القياس البعدي القياس القبلي قيمة "ت"
 ع± -س ع± -س

 *14,381 4,30 1,200 7,10 0,509 2,80 الدرجة البننننننندء
 *11,335 4,50 1,533 6,55 0,806 2,05 الدرجة اإلقتراب حتى الحاجز األول

اإلرتقاء 
 وإجتياز الحاجز

 *12,429 4,35 1,300 6,25 0,768 1,90 الدرجة بالرجل الحرة
 *19,796 4,85 0,911 6,15 0,557 1,30 الدرجة برجل اإلرتقاء

 *14,375 4,60 1,118 6,55 0,806 1,95 الدرجة العدو بين الحواجز
 *17,931 5,20 1,014 7,35 0,728 2,15 الدرجة العدو من الحاجز األخير للنهاية
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( وجأأأأود فأأأأروق دالأأأأة إحصأأأأائيًا بأأأأين متوسأأأأطي القياسأأأأيين القبلأأأأي والبعأأأأدي 16يتضأأأأح مأأأأن جأأأأدول)
 للمجموعة الضابطة في مستوى األداء المهاري ولصالح متوسط القياس البعدي .

 ج الفرض الرابع: عرض نتائ
 (17جدول )

 داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
 20ن =                        في مستوو التحصيل المعرفي                                  

 محاور اإلختبار المعرفي
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة

الفرق بين 
 المتوسطين

 القياس البعدي القياس القبلي "ت" قيمة

 ع± -س ع± -س

 *6,875 1,65 0,854 2,35 0,640 0,70 الدرجة محور التاريخ

 *19,100 9,55 1,810 16,70 1,153 7,15 الدرجة محور المراحل الفنية

 *12,245 6,00 1,895 7,25 0,943 1,25 الدرجة محور القانون 

 ( 2,093( = )19( ودرجة حرية )0,05ستوو معنوية )قيمة "ت" الجدولية عند م  
( وجأأأأود فأأأأروق دالأأأأة إحصأأأأائيًا بأأأأين متوسأأأأطي القياسأأأأيين القبلأأأأي والبعأأأأدي 17يتضأأأأح مأأأأن جأأأأدول)

 للمجموعة الضابطة في مستوى التحصيل المعرفي قيد البحث ولصالح متوسط القياس البعدي .
 : عرض نتائج الفرض الخامس

 (18جدول )
 الضابطة(                           –متوسطي القياسات البعدية لمجموعتي البحث )التجريبية داللة الفروق بين 
 20حواجز(             ن= م/110) لمسابقةفي مستوو األداء المهاري                        

وحدة  المتغيرات المهارية
 القياس

 الضابطة المجموعة  المجموعة التجريبية

الفرق بين 
 القياس البعدي القياس البعدي قيمة "ت" سطينالمتو 

 ع± -س ع± -س

 *3,382 1,15 1,200 7,10 0,889 8,25 الدرجة البننننننندء
 *3,974 1,55 1,533 6,55 0,728 8,10 الدرجة اإلقتراب حتى الحاجز األول

اإلرتقاء 
 وإجتياز الحاجز

 *4,545 1,50 1,300 6,25 0,624 7,75 الدرجة بالرجل الحرة
 *4,667 1,40 0,911 6,15 0,975 7,55 الدرجة برجل اإلرتقاء
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 (18جدول )تابع 
 الضابطة(                           –داللة الفروق بين متوسطي القياسات البعدية لمجموعتي البحث )التجريبية 

 20ن=             حواجز( م/110) لمسابقةفي مستوو األداء المهاري                        

 ( 2,093( = )19( ودرجة حرية )0,05قيمة "ت" الجدولية عند مستوو معنوية )
( وجأأود فأأروق دالأأة إحصأأائيًا بأأين متوسأأطي القياسأأيين البعأأديين لمجمأأوعتى 18يتضأأح مأأن جأأدول)

 جريبية.البحث التجريبية والضابطة ولصالح متوسط القياس البعدي للمجموعة الت
 : عرض نتائج الفرض السادس

 (19جدول )
 الضابطة(                           –داللة الفروق بين متوسطي القياسات البعدية لمجموعتي البحث )التجريبية 

 20ن =                         في مستوو التحصيل المعرفي                                 

 يمحاور اإلختبار المعرف
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

الفرق بين 
 المتوسطين

 القياس البعدي القياس البعدي قيمة "ت"

 ع± -س ع± -س

 *4,641 1,10 0,854 2,35 0,592 3,45 الدرجة محور التاريخ

 *8,796 4,75 1,810 16,70 0,922 21,45 الدرجة محور المراحل الفنية

 *4,904 2,30 1,895 7,25 0,806 9,55 الدرجة قانون محور ال

 ( 2,093( = )19( ودرجة حرية )0,05قيمة "ت" الجدولية عند مستوو معنوية )
( وجأأود فأأروق دالأأة إحصأأائيًا بأأين متوسأأطي القياسأأيين البعأأديين لمجمأأوعتى 19يتضأأح مأأن جأأدول)

وسأأط القيأأاس البعأأدي للمجموعأأة البحأأث التجريبيأأة والضأأابطة فأأي مسأأتوى التحصأأيل المعرفأأى ولصأأالح مت
 التجريبية.

 المتغيرات المهارية
وحدة 
 القياس

 الضابطة المجموعة  المجموعة التجريبية

الفرق بين 
 القياس البعدي القياس البعدي قيمة "ت" المتوسطين

 ع± -س ع± -س

 *3,667 1,10 1,118 6,55 0,794 7,65 الدرجة العدو بين الحواجز
 *3,276 0,95 1,014 7,35 0,781 8,30 الدرجة العدو من الحاجز األخير للنهاية



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   257 

 

 مناقشة نتائج البحث: •
 مناقشة نتائج الفرض األول. •

( وجود فأروق دالأة إحصأائيًا بأين متوسأطى القياسأين القبلأى والبعأدى 14يتضح من خالل جدول)
م/ حواجز( ولصالح القياس البعدى، حيأث 110) لمسابقةللمجموعة التجريبية فى مستوى األداء المهارى 

م/ حواجز فى متغيرات )البدء، اإلقتراب للحاجز األول، إجتياز 110يتضح أن قيمة  ت  الجدولية لمهارة 
الحأأاجز بالرجأأل الحأأرة، إجتيأأاز الحأأاجز برجأأل اإلرتقأأاء، العأأدو بأأين الحأأواجز، العأأدو مأأن الحأأاجز األخيأأر 

التأالى فأإن قيمأة ( وب25.41، 20.56، 23.83، 26.09، 22.89، 23.91للنهاية( بلغت على التوالى)
( ممأأا يؤكأأد وجأأود فأأروق ذات 0,05 ت  المحسأأوبة أكبأأر مأأن قيمأأة  ت  الجدوليأأة عنأأد مسأأتوى معنويأأة )

 داللة إحصائية لصالح القياس البعدى .     
لطأالب المجموعأة التجريبيأة فأى مسأتوى  هذه الفروق بين القياسين القبلى والبعدى الباحثويعزو 

إسأأأتخدام خأأأرائط المفأأأاهيم المبرمجأأأة والتأأأى يأأأتم عرضأأأها  م/ حأأأواجز( إلأأأى110) األداء المهأأأارى لمسأأأابقة
، حيأأث أتاحأأت لهأأم بيئأأة تعليميأأة ناجحأأة سأأاهمت فأأى إسأأتيعابهم للمراحأأل الفنيأأة  بإسأأتخدام الحاسأأب اآللأأى

الخاصة بالمهارة بطريقة جيدة وما يتعلق بها من مفاهيم، ومن ثم الوصول إلى األداء المهأارى المثأالي ، 
الخاصأأة  ةا تتضأأمنه خأأرائط المفأأاهيم المبرمجأأة مأأن عأأرض تأأدريجى ومأأنظم للفيأأديوهات التعليميأأوذلأأك لمأأ

 -بأأأأأاألداء الفنأأأأأى الكامأأأأأل للمسأأأأأابقة ومراحلهأأأأأا الفنيأأأأأة المختلفأأأأأة، حيأأأأأث يأأأأأتم عرضأأأأأها بالسأأأأأرعات)البطيئة
اء، العادية( وذلك لنقل دقائق كل مرحلة فنية للطالب حتى يتمكن من التصور الصحيح لألد -المتوسطة

باإلضأأأافة إلأأأى وجأأأود الصأأأور المتسلسأأألة بشأأأكل تتأأأابعى لمراحأأأل أالداء ، وكأأأذلك إحتأأأواء الخأأأرائط علأأأى 
 فيديوهات لتمرينات مختلفة لكل مرحلة فنية ، كل هذا ساهم فى تحسين األداء المهارى .

 مسأأأابقةهأأأذه النتيجأأأة إلأأأى أن إسأأأتخدام خأأأرائط المفأأأاهيم المبرمجأأأة فأأأى تعلأأأيم  الباحنننثكمأأأا يرجأأأع 
أثأأرت تأأأثيرا فعأأاال فأأى الطأأالب وسأأاهمت فأأى تكأأوين قاعأأدة معرفيأأة لأأديهن قبأأل األداء م/ حأأواجز( 110)

الفعلى، من خأالل تنأوع مصأادر الخبأرة التأى تقأدمها الخريطأة عأن طريأق بنأاء هيكأل تأدريجى للمعلومأات 
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األمأر الأذى  والمعارف الخاصة بالمهارة وذلك مأن المفأاهيم األعأم واألشأمل إلأى األقأل عموميأة وشأمولية،
يتيح الفرصة للتحكم فى تلك المعلومات وتذكرها وسهولة إسترجاعها أثناء األداء، مما يسهم فأى إكتسأاب 

 األداء الفنى الصحيح وتطويره لدى الطالب . 
إلأأى أن العمليأأة  م(2003محمنند عننالوو، محمنند نصننر النندين)وفأأى هأأذا الصأأدد يشأأير كأأال مأأن 
علأأى المعلومأأات الالزمأأة عأأن الحركأأة ويتكأأون مأأن خاللهأأا  الصأأورة  التعليميأأة تبأأدأ عأأادة بحصأأول المأأتعلم

هأذه الحركية األولى والتى تكأون عأادة مكتملأة وتأوفر للمأتعلم صأورة مكتملأة عأن الحركأة وهأدفها، ثأم تبأدأ 
 (26:16خالل المعلومات الصحيحة لها.) الصورة بالتحسن واإلكتمال عن طريق التدرج والتكرار ومن

إلأأى أن خأأرائط المفأأاهيم تعتبأأر مأأن األسأأاليب الحديثأأة للأأتعلم  م(2009لليثننى)جيهننان اكمأأا تشأأير 
حيأأأث تجعأأأل المأأأتعلم نشأأأطًا وذلأأأك مأأأن خأأأالل قاعأأأدة معرفيأأأة سأأأهلة الفهأأأم تسأأأاعده فأأأى سأأأرعة التحصأأأيل 
المعرفى وكذلك مراجعة المحتوى التعليمى بشكل مركز مما يساعد المتعلم علأى تأديأة المهأارات المتنوعأة 

 ( 24: 6بشكل أفضل.)
عنننادل بخينننت ، ( 3م()2009)اشنننورأحمننند عوتتفأأأق هأأأذه النتيجأأأة مأأأع نتأأأائج دراسأأأة كأأأال مأأأن 

، حيأث  (8()2005صنفوت علنى) ،( 7م()2005خالد عبد الغفار، دعاء محى الندين) (9م()2008)
أشأأارت نتأأائج تلأأك الدراسأأات إلأأى أن اسأأتخدام خأأرائط المفأأاهيم أدت إلأأى تحسأأين مسأأتوى األداء المهأأارى 

 القياس البعدى للمجموعة التجريبية.لصالح 
وبهأأذه النتيجأأة يتحقأأق مأأا جأأاء بأأالفرض األول مأأن فأأروض البحأأث والأأذى يأأنص علأأى أنأأه  توجأأد 
فأأأروق دالأأأة إحصأأأائيا بأأأين متوسأأأطى القياسأأأين القبلأأأى والبعأأأدى للمجموعأأأة التجريبيأأأة فأأأى مسأأأتوى األداء 

 لصالح القياس البعدى. م/ حواجز( 110) لمسابقةالمهارى 
 شة نتائج الفرض الثاني.مناق

بأين متوسأطى القياسأين القبلأى والبعأدى إحصأائيًا  الأة( وجود فأروق د15يتضح من خالل جدول)
ولصأالح القيأاس البعأدى، حيأث يتضأح أن قيمأأة  ت   التحصأيل المعرفأأىللمجموعأة التجريبيأة فأى مسأتوى 
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( بلغأت علأى الدرجأة الكليأة لدختبأار ،الخطوات التعليمية، المراحل الفنية ، القانون ، التاريخفى متغيرات )
( وبالتالى فإن قيمة  ت  المحسأوبة أكبأر مأن قيمأة  ت  الجدوليأة عنأد 27.29، 31.06 ،14.21التوالى)

    ( مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياس البعدى . 0,05مستوى معنوية )
لطأالب المجموعأة التجريبيأة فأى مسأتوى  دىهذه الفروق بين القياسين القبلى والبع الباحثويعزو 

التحصيل المعرفى إلى أن طريقة التعليم بإستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة التى خضأعت لهأا المجموعأة 
التجريبيأأأة سأأأاهمت فأأأى زيأأأادة دافعيأأأة الطأأأالب نحأأأو تعلأأأم كافأأأة المعأأأارف والمفأأأاهيم النظريأأأة والمعلومأأأات 

خرائط المفاهيم المبرمجة كانت تتضمن عرض تدريجي مأنظم م/ حواجز، حيث أن 110المرتبطة بمهارة 
بصأأأأورة منطقيأأأأة متسلسأأأألة مأأأأن العأأأأام إلأأأأى الخأأأأاص ومأأأأن السأأأأهل إلأأأأى الصأأأأعب وذلأأأأك لكافأأأأة المعلومأأأأات 

والمتمثلة فى التاريخ والقانون الخاص بها وكذلك المراحل الفنيأة ، باإلضأافة  والمعارف المتعلقة بالمسابقة
كتعزيأأز فأأورى  البمصأأاحبة إلجابأأات الطأأ خلفيأأات جذابأأه ومأؤثرات صأأوتية إلأى مأأا تتضأأمنه الخأأرائط مأأن

وسأأهولة تأأذكرها وإسأأترجاعها وقأأت الحاجأأة إليهأأا، ، وبالتأأالى أدى  عمأأل علأأى تثبيأأت اإلجابأأات الصأأحيحةي
 إلى حدوث فروق واضحة لصالح القياس البعدى.

اإليجابى الفورى يكون  أن التعزيز (4()2003أسامة كامل راتب، إبراهيم خليفة)ويذكر كال من 
 له أثر كبير فى زيادة الدافعية نحو التعلم أكثر من التعزيز اإليجابى المرجأ.

لميأاء      ،(18م()2010مجدى محمأود، أميأرة طأه)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كال من 
أدت الأأى  حيأأث أشأأارت نتأأائج تلأأك الدراسأأات إلأأى أن اسأأتخدام خأأرائط المفأأاهيم( ، 13()م2005) محمأأد

 .تحسين مستوى التحصيل المعرفى للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدى
وبهأأذه النتيجأأة يتحقأأق مأأا جأأاء بأأالفرض الثأأانى مأأن فأأروض البحأأث والأأذى يأأنص علأأى أنأأه  توجأأد 
فأأروق دالأأة إحصأأائيا بأأين متوسأأطى القياسأأين القبلأأى والبعأأدى للمجموعأأة التجريبيأأة فأأى مسأأتوى التحصأأيل 

 الح القياس البعدى.المعرفى لص
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 مناقشة نتائج الفرض الثالث.
( وجود فأروق دالأة إحصأائيًا بأين متوسأطى القياسأين القبلأى والبعأدى 16يتضح من خالل جدول)

م/ حواجز( ولصالح القياس البعدى، حيأث 110) للمجموعة الضابطة فى مستوى األداء المهارى لمسابقة
قتأراب للحأاجز األول، إجتيأاز الحأاجز بالرجأل الحأرة، إجتيأاز يتضح أن قيمة  ت  فى متغيرات )البأدء، اإل

الحأأأأأاجز برجأأأأأأل اإلرتقأأأأأأاء، العأأأأأأدو بأأأأأأين الحأأأأأأواجز، العأأأأأدو مأأأأأأن الحأأأأأأاجز األخيأأأأأأر للنهايأأأأأأة( بلغأأأأأأت علأأأأأأى 
( وبالتالى فإن قيمة  ت  المحسوبة أكبر 17.93، 14.38، 19.79، 12.43، 11.34، 14.38التوالى)

( ممأا يؤكأد وجأود فأروق ذات داللأة إحصأائية لصأالح 0,05نويأة )من قيمة  ت  الجدولية عنأد مسأتوى مع
 القياس البعدى .     
وجأود هأذه الفأروق بأين القياسأين القبلأى والبعأدى لطأالب المجموعأة الضأابطة فأى  الباحنثويعلأل 

د م/ حواجز( إلى إستخدام الطريقة التقليدية أثناء التعليم والتأى تعتمأ110) مستوى األداء المهارى لمسابقة
، ثأأم أداء  علأأى الشأأرح اللفظأأى الأأذى يعمأأل علأأى تكأأوين قأأدر مأأن المعرفأأة العلميأأة الخاصأأة بكأأل مسأأابقة

والمراحل الفنية الخاصة بها مع مراعاة التدرج  النموذج من قبل الباحث أثناء التطبيق العملى لكل مسابقة
حتى يساعد الطالب على تكوين  وتقديم التغذية الراجعة والتقويم المستمر خالل تعلمها بتعليم كل مسابقة

الصأأورة الواضأأحة لفهأأم كيفيأأة األداء الصأأحيح، هأأذا باإلضأأافة إلأأى مجموعأأة مأأن التمرينأأات الخاصأأة بكأأل 
مسابقة والتى تؤديها الطالبات للوصول ألفضل أداء لكل مسابقة ، كل هذا كان له دور كبير فى تحسين 

لضأابطة وإحأداث فروقأأا فأى مسأتوى األداء المهأأارى لأدى طأالب المجموعأأة ا تكنيأك األداء الفنأى للمسأأابقة
 لصالح القياس البعدى. 
(، سنتين جولينان 1997 ()28)Todorov, Shadmerتنودوروف وشنادميرمأن ويأذكر كأال 
Stein Jeelion (1996)اللفظأأأي وأداء  الشأأأرح أن الطريقأأأة التقليديأأأة التأأأى تتمثأأأل فأأأى إلأأأى  (27)م

  الحركية وتعلمها . أدت إلى إستيعاب المتعلم لهذه المهارات النموذج العملى للمهارة المراد تعلمها



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   261 

 

وبهأأذه النتيجأأة يتحقأأق مأأا جأأاء بأأالفرض الثالأأث مأأن فأأروض البحأأث والأأذى يأأنص علأأى أنأأه  توجأأد 
فأأأروق دالأأأة إحصأأأائيا بأأأين متوسأأأطى القياسأأأين القبلأأأى والبعأأأدى للمجموعأأأة الضأأأابطة فأأأى مسأأأتوى األداء 

 لح القياس البعدى.لصام/ حواجز( 110)المهارى لمسابقة 
 مناقشة نتائج الفرض الرابع.

بأين متوسأطى القياسأين القبلأى والبعأدى إحصأائيًا  الأة( وجود فأروق د17يتضح من خالل جدول)
ولصأالح القيأاس البعأدى، حيأث يتضأح أن قيمأة  ت   التحصأيل المعرفأىفأى مسأتوى  الضأابطةللمجموعة 

( وبالتأأالى 12.25، 19.10، 6.88بلغأأت علأأى التأأوالى) (المراحأأل الفنيأأة ،القأأانون ، التأأاريخفأأى متغيأأرات )
( ممأأا يؤكأأد وجأأود 0,05فأأإن قيمأأة  ت  المحسأأوبة  أكبأأر مأأن قيمأأة  ت  الجدوليأأة عنأأد مسأأتوى معنويأأة )

 فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياس البعدى .    
ة فأى مسأتوى المجموعأة الضأابط البهذه الفروق بين القياسين القبلى والبعدى لط الباحث ويعزو

 التحصأأيل المعرفأأى إلأأى أن الباحأأث فأأي الطريقأأة التقليديأأة التأأى تعتمأأد علأأى الشأأرح اللفظأأي وأداء النمأأوذج
والقأأانون الأأدولي لهمأأا ،  المسأأابقةقأأدم المزيأأد مأأن المعلومأأات الجديأأدة والمتنوعأأة حأأول تأأاريخ يالعملأأي كأأان 

، وبالتأأالى فأأإن تلأأك المعلومأأات التأأى تأأم  لمسأأابقةباكمأأا قأأدم معلومأأات أيضأأا عأأن المراحأأل الفنيأأة الخاصأأة 
ساهمت فى زيادة حصيلتهم المعرفية من مفاهيم ومعارف متنوعأة،مما كأان لأه أثأر كبيأر  البتقديمها للط

وحأأدوث فأأروق واضأأحة لصأأالح    المجموعأأة الضأأابطة البفأأى تقأأدم مسأأتوى التحصأأيل المعرفأأى لأأدى طأأ
 .القياس البعدى

إلأى أن طأالب المجموعأة الضأابطة يعتبأرن بمثابأة مبتأدئين  هذه النتيجأة أيضأا الباحثكما يرجع 
وحصأأيلتهم المعرفيأأأة المتعلقأأة بهأأأا محأأدودة وبالتأأالى فأأأإن تقأأديم أى معلومأأأات  المسأأابقةفأأى ممارسأأة هأأأذه 

 لهؤالء الطالب سوف تعمل على زيادة حصيلتهم المعرفية تجاه المهارة .
   Elvaree Pons الفنننارو بننونز (20()م2003نسننرين محمنند)دراسأأة كأأال مأأأن وهأأذا يتفأأق مأأع       

فأأي أن اسأأتخدام الطريقأأة التقليديأأة والتأأى تعتمأأد علأأى أسأألوب التلقأأين أثأأرت تأأأثيرا إيجابيأأا ( 23م()1992)
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المعرفأأى للمجموعأأة الضأأابطة، ولكأأن بدرجأأة أقأأل مأأن مسأأتوى التحصأأيل المعرفأأى  فأأى مسأأتوى التحصأأيل
ء بالفرض الرابع من فأروض البحأث والأذى يأنص علأى وبهذه النتيجة يتحقق ما جا للمجموعة التجريبية. 

أنأأه  توجأأد فأأروق دالأأة إحصأأائيا بأأين متوسأأطى القياسأأين القبلأأى والبعأأدى للمجموعأأة الضأأابطة فأأى مسأأتوى 
 التحصيل المعرفى لصالح القياس البعدى.

 مناقشة نتائج الفرض الخامس.
طى القياسين البعديين لمجموعتى ( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوس18يتضح من خالل جدول)     

م/ حأأأأواجز( ولصأأأالح القيأأأأاس 110) المسأأأابقةالبحأأأث التجريبيأأأة والضأأأأابطة فأأأى مسأأأأتوى األداء المهأأأارى 
الحأواجز فأى متغيأرات )البأدء،  لمسأابقةالبعدى للمجموعة التجريبية، حيث يتضح أن قيمة  ت  المحسوبة 

ة، إجتيأأأأاز الحأأأأاجز برجأأأأل اإلرتقأأأأاء، العأأأأدو بأأأأين اإلقتأأأأراب للحأأأأاجز األول، إجتيأأأأاز الحأأأأاجز بالرجأأأأل الحأأأأر 
، 3.67، 4.67، 4.55، 3.97، 3.38الحواجز، العدو من الحاجز األخير للنهاية ( بلغت على التأوالى)

( ممأا 0.05( وبالتالى فإن قيمة  ت  المحسوبة أكبر من قيمة  ت  الجدوليأة عنأد مسأتوى معنويأة )3.28
 صالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية.     يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية ل

البعأأأديين لمجمأأأوعتى البحأأأث التجريبيأأأة والضأأأابطة فأأأى هأأأذه الفأأأروق بأأأين القياسأأأين  الباحنننثويعأأأزو       
م /حأأواجز( إلأأى البرنأأأأأأأامج التعليمأأأأأى بإستخأأأأدام خأأرائط المفأأاهيم 110) لمسأأابقةمسأأتوى األداء المأأأأأأأأهارى 
بطريقأة مشأوقة وجذابأة  لمسأابقةلها المجموعة التجريبية والذى ساهم فأى عأرض ا المبرمجة التى خضعت

تتميأز بدرجأة مأن  المسأابقةأدت إلى إزالة الصعوبات التى كانت تقأابلهم أثنأاء العمليأة التعليميأة حيأث أن 
علأأأأى الصأأأعوبة أثنأأأاء أدائهمأأأا وبالتأأأالى فأأأإن خأأأرائط المفأأأاهيم المبرمجأأأة أثبتأأأت نجاحأأأًا كبيأأأرًا فأأأى تغلبهأأأا 

والتمرينأأات  لمسأأابقةصأأعوبات الأأتعلم باإلضأأافة إلأأى مسأأاهمتها فأأى زيأأادة الوقأأت الفعلأأى للتطبيأأق العملأأى ل
الخاصة بها من خالل العرض المنظم والمرتب بطريقة متسلسلة للمعلومات والمعارف وكذلك الفيأديوهات 

فهمهأأأأا وتنفيأأأأذ األداءات التعليميأأأأة المختلفأأأأة والصأأأأور المتسلسأأأألة والتمرينأأأأات ممأأأأا ي سأأأأهل علأأأأى الطأأأأالب 
المطلوبأأأة بدقأأأة، وبالتأأأالى تقلأأأل مأأأن كثأأأرة وجأأأود األخطأأأاء الشأأأائعة المحتمأأأل ظهورهأأأا بأأأين الطأأأالب أثنأأأاء 
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التطبيق واإلستفادة من هذا الوقت الذى يتم إهداره لتصحيح تلك األخطاء وتكرار التطبيق مرة أخرى، هذا 
يم المبرمجأة مأن خأالل قأدرتها علأى توصأيل المفأاهيم باإلضافة إلى الوقت الذى تدوفره أيضا خرائط المفاه

وطريقأأة أداء المهأأارة بسأأهولة دون الحاجأأة إلأأى تكأأرار الشأأرح وتكأأرار أداء النمأأوذج عأأدة مأأرات والأأذى يأأتم 
إتباعه فأى الطريقأة التقليديأة وخاصأة إذا كأان األداء يتميأز بدرجأة مأن الصأعوبة ،  وبالتأالى يأتم إسأتثمار 

المبرمجأة  خأرائط المفأاهيمستخدام إ ت الممارسة والتطبيق العملى للمهارة ، كما أنهذا الوقت فى زيادة وق
قيأد البحأث  للمسأابقةالمراحل الفنية إمكانية عرض والتى يتم عرضها عن طريق الحاسب اآللى والذى به 

المراحأأل ويوضأأحها لهأأم خاصأأة  لكأأل مرحلأأةالتصأأور الحركأأي الصأأحيح  البيعطأأي الطأأ بسأأرعات مختلفأأة
سأأتيعاب المراحأأل المتتابعأأة فرصأأة كبيأأرة إلأيضأأا  البسأأرعة ، كمأأا يتأأيح للطأأالب يتميأأز أداؤهأأاالتأأى  الفنيأأة
 الأبمكأن الطكمأا يد كأل مرحلأة الواضأحة والوقأت الكأافي أثنأاء عأرض  لمشأاهدةمأن خأالل ا المسابقةألداء 

 الطأالب قليديأة بعأ مكأن الطريقأة التيجابيأة والتفاعأل مأع مكونأات البرنأامج ، بينمأا ال تد من المشاركة اإل
ن ع، كمأا أن هنأاك مأن ال يسأتط ممطلوب منهما هو فهم فى صعوبة  يدواجهن من متابعة الشرح ومن ثم
ألداء بصأأورة لأأبشأأكل سأأليم مأأن زوايأأا مختلفأأة وبالتأأالي ال تتضأأح لهأأم النأأواحي الفنيأأة  رؤيأأة نمأأوذج المهأأارة

 مما يؤثر سلبيا على أدائهم. سليمة
 إلأى (19)(م1999)   مصأطفي عبأد السأميع( ، 10)(م2000د الحميد شرف)عب ويشير كاًل من       
في العملية التعليمية يمكننا من توصيل المعلومة الفيديو التعليمى والصوت والصورة والحركة ستخدام إأن 

لديأأه وفأأي نفأأس الوقأأت تزيأأد مأأن  بصأأورة أفضأأل وأسأأرع للمأأتعلم وتسأأاعده علأأي تثبيأأت الخبأأرات التعليميأأة
 .ملية التعليمية وتجعلها أكثر تشويقا وبالتالي تحقق األهداف التعليمية المرجوةفاعلية الع
 (1م()2009)مأوافىأحمأد  ( ،15م()2011)ماجدة فتحى وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كال من     
، حيث أشارت نتائج تلأك الدراسأات إلأى أن إسأتخدام خأرائط المفأاهيم كانأت ( 2م()2009أحمد عثمان) ،
 كثر فاعلية للمجموعة التجريبية فى تحسين مستوى األداء المهارى مقارنة بالمجموعة الضابطة.أ
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وبهأأذه النتيجأأة يتحقأأق مأأا جأأاء بأأالفرض الخأأامس مأأن فأأروض البحأأث والأأذى يأأنص علأأى أنأأه  توجأأد      
فأأى القياسأأين البعأأديين لمجمأأوعتى البحأأث التجريبيأأة والضأأابطة      متوسأأطى  فأأروق دالأأة إحصأأائيا بأأين

 م/ حواجز( ولصالح القياس البعدى  للمجموعة التجريبية.110مستوى األداء المهارى لمسابقة)
 مناقشة نتائج الفرض السادس.

( وجأأأأود فأأأأروق دالأأأأة إحصأأأأائيًا بأأأأين متوسأأأأطى القياسأأأأين البعأأأأديين 19يتضأأأأح مأأأأن خأأأأالل جأأأأدول )     
صالح القيأاس البعأدى للمجموعأة لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى مستوى التحصيل المعرفى ول

( بلغأأأت علأأأى القأأأانون ، المراحأأأل الفنيأأأة ، التأأأاريخ حيأأأث يتضأأأح أن قيمأأأة  ت  فأأأى متغيأأأرات )التجريبيأأأة، 
( وبالتأأالى فأأأإن قيمأأة  ت  المحسأأوبة  أكبأأأر مأأن قيمأأة  ت  الجدوليأأأة 4.904،  8.796، 4.641التأأوالى)

ة إحصأأأأائية لصأأأأالح القيأأأأاس البعأأأأدى ( ممأأأأا يؤكأأأأد وجأأأأود فأأأأروق ذات داللأأأأ0.05عنأأأأد مسأأأأتوى معنويأأأأة )
 .    للمجموعة التجريبية

ويعز الباحث هذه الفروق بين القياسين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى مستوى       
التحصيل المعرفى إلى إستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة مأع طأالب المجموعأة التجريبيأة والتأى كأان لهأا 

فأأأى العمليأأأة التعليميأأأة حيأأأث سأأأاهمت فأأأى تأأأوفير كأأأم وافأأأر مأأأن المعلومأأأات والمفأأأاهيم  دور إيجأأأابى ونشأأأط
 المسأأابقةومراحلهأأا الفنيأأة وكأأذلك الأأتحكم فأأى عأأرض المعلومأأات وفقأأا للتأأدرج فأأى تعلأأيم  بالمسأأابقةالخاصأأة 

 وبالتالى يتمكن كل طالب مأن فهأم وإدراك هأذه المعلومأات بطريقأة شأيقة بعيأدا عأن الملأل أو التعأب الأذى
قأأد يتسأألل إلأأيهن ، هأأذا باإلضأأافة إلأأى إسأأتثارة دافعيأأة الطأأالب لحأأب التفأأوق والظهأأور وذلأأك بمشأأاركتهن 
الفعالأأة واإليجابيأأة فأأى المناقشأأة والحأأوار مأأع المعلأأم فيمأأا يظهأأر أمأأامهن مأأن مفأأاهيم ومعأأارف تتضأأمنها 

األسأئلة الموجهأة  خرائط المفاهيم المعروضة بواسطة الحاسب اآللى ومحاولة كل طالب فى اإلجابة علأى
إليها إلبأراز تفوقأه بأين زمالئأه وتقأديم التعزيأز الفأورى لأه فأور إجابتأه علأى األسأئلة بشأكل صأحيح وكأذلك 
تقويمأأه عنأأد إجابتأأه علأأى األسأأئلة بشأأكل خأأاطو ممأأا يعمأأل علأأى تثبيأأت المفأأاهيم والمعلومأأات الصأأحيحة 

 التأأى تعتمأأد علأأىالطريقأأة التقليديأأة فأأي حأأين أن وبالتأأالى زيأأادة نسأأبة التحصأأيل المعرفأأى لأأدى الطأأالب، 
 المجموعأة الضأابطة تنظأر إلأيهم علأي أنهأم البالتي خضأع لهأا طأو الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي 



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   265 

 

فيكون دورهم سلبي في العملية التعليمية مما يقلل من دافعيتهم ، مجرد مستقبلين ومتلقين للمعلومات فقط 
 .للتعلم 
أن خرائط المفاهيم تعد تقنية تربوية جديدة تنسجم ومعطيات  م(2009ان )أحمد عثم وهذا ما يؤكده     

التربيأأة الحديثأأة فأأي كأأون الطالأأب محأأور العمليأأة التعليميأأة ، كمأأا أن خأأرائط المفأأاهيم تعأأد أداة  فاعلأأة فأأي 
أنهأأا تمثيأأل المعرفأأة والبنأأاء عليهأأا ، وأنهأأا أداة هامأأة للتفكيأأر الناقأأد واإلبأأداعي ، وأن  أهميتهأأا تكمأأن فأأي 

 (11:  2ترسخ لدي المتعلم منهجًا للتفكير المنظم يتواءم مع طبيعة التفكير      العقلى .)
 لمياء محروس،  (21م()2008هند محمد، إلهام عبد المنعم)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كال من 

أن ، حيأأأأأأث أشأأأأأأارت نتأأأأأائج تلأأأأأأك الدراسأأأأأأات إلأأأأأأى  (24م()1991)Lamasterالمسأأأأأتر ، (12()2005)
إسأأأتخدام خأأأرائط المفأأأاهيم كانأأأت أكثأأأر إيجابيأأأة وفاعليأأأة فأأأى تحسأأأين مسأأأتوى التحصأأأيل المعرفأأأى لصأأأالح 

 المجموعة التجريبية.
وبهأأذه النتيجأأة يتحقأأق مأأا جأأاء بأأالفرض السأأادس مأأن فأأروض البحأأث والأأذى يأأنص علأأى أنأأه  توجأأد      

لتجريبيأأة والضأأابطة      فأأى فأأروق دالأأة إحصأأائيا بأأين متوسأأطى القياسأأين البعأأديين لمجمأأوعتى البحأأث ا
 مستوى التحصيل المعرفى ولصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية. 

 اإلستخالصات والتوصيات: •
 اإلستخالصات:  •
فى ضوء أهداف البحث وفروضه وإستنادًا إلى المعالجات اإلحصائية وما أشارت إليأه مأن نتأائج   

 توصل الباحث إلي اإلستخالصات التالية:
رائط المفاهيم المبرمجة تأثيرًا إيجابيًا لدى طالب المجموعة التجريبية فى مستوى األداء أثرت خ -

 م/ حواجز( .110المهارى لمسابقة )
أثرت خرائط المفاهيم المبرمجة تأثيرًا إيجابيًا لدى طالب المجموعة التجريبية فى مستوى  -

 التحصيل المعرفى . 
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شرح وأداء النموذج العملي تأثيرًا إيجابيًا لدى طالب أثر األسلوب التقليدي الذى يعتمد على ال -
 م/ حواجز(. 110المجموعة الضابطة فى مستوى األداء المهارى لمسابقة )

أثر األسلوب التقليدي الذى يعتمد على الشرح وأداء النموذج العملي تأثيرًا إيجابيًا لدى طالب  -
 المجموعة الضابطة فى مستوى التحصيل المعرفى .

خرائط المفاهيم المبرمجة كان أكثر تأثيرًا وإيجابية من اإلسلوب التقليدى فى تعليم  إستخدام -
م/ حواجز( حيث كانت متوسطات القياسات البعدية للمجموعة التجريبية التى 110مسابقة )

إستخدمت خرائط المفاهيم المبرمجة أفضل من القياسات البعدية للمجموعة الضابطة التى 
 تقليدى.إستخدمت اإلسلوب ال

إستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة كان أكثر تأثيرًا وإيجابية من اإلسلوب التقليدى فى مستوى  -
التحصيل المعرفى حيث كانت متوسطات القياسات البعدية للمجموعة التجريبية التى إستخدمت 
خرائط المفاهيم المبرمجة أفضل من القياسات البعدية للمجموعة الضابطة التى إستخدمت 

 اإلسلوب التقليدى.
اإلختبار المعرفى الذى أعده الباحث له معامالت صدق وثبات عالية ويصلح لقياس مستوى  -

 م/ حواجز(.110التحصيل المعرفى لمسابقة )
 التوصيات: •
  بكليات التربية الرياضية .حواجز(  /110مسابقة )إستخدام خرائط المفاهيم المبرمجة في تعليم  -
 البفى الذى أعده الباحث فى قياس مستوى التحصيل المعرفى لطإستخدام اإلختبار المعر  -

 .حواجز ( /110مسابقة )التربية الرياضية فى  اتكلي
إجراء دراسات مماثلة تهدف إلى تعليم مسابقات ألعاب القوى للمراحل السنية المختلفة بصفة  -

 عامة والتربية الرياضية بصفة خاصة.
امل الملحقة بأماكن تطبيق مسابقات ألعاب القوى والمزودة توفير عدد كافى من القاعات أو الم ع -

 فى تطبيق األساليب التكنولوجية الحديثة خالل بأجهزة العرض المختلفة حتى يسهل إستخدامها
 العملية التعليمية .
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اإلستفادة من خبرات المتخصصين فى مجال تكنولوجيا التعليم من خالل عقد ندوات للقائمين  -
 ت ألعاب القوى إلنتاج البرامج التعليمية المختلفة . على تعليم مسابقا

 املراجع العربية:
م(تأثير إستخدام خرائط المفاهيم على مخرجات التعلم فى الكرة 2009أحمد السيد موافي) 1

الطائرة لطالبات شعبة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة ، بحث منشور بمجلة 
 لية التربية الرياضية بالجزيرة ، جامعة حلوان .الرياضة علوم وفنون ، ك

م( : فاعلية إستخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم على تحسين أداء 2009أحمد زكى عثمان )  2
رسالة دكتوراه  ير بع  المهارات الحركية والتحصيل المعرفى فى درس التربية الرياضية ، 

 .   سويفمنشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بنى 
م(: فاعلية إستخدام خرائط المفاهيم المدعمة بالهيبرميديا على 2009أحمد يوسف عاشور) 3

التحصيل المعرفى ومستوى أداء بع  المهارات األساسية لكرة السلة لتالميذ المرحلة 
بحث منشور بالمؤتمر العلمى الدولى الثالث، نحو رؤية مستقبلية لثقافة بدنية اإلعدادية، 
 . ، كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك شاملة

النمو والدافعية فى توجيه النشاط الحركى م( : 2003أسامة كامل راتب ، إبراهيم خليفة )  4
 ، دار الفكر العربى ، القاهرة .  للطفل واألنشطة الرياضية المدرسية 

 بالسعودية.اإلدارة العامة ، إدارة التعليم بخرائط المفاهيمم( : 2005بندر بن مصلح الغامدى) 5
م( : فاعلية برنامج تعليمي باستخدام الخرائط الذهنية والمعرفية 2009جيهان محمد الليثى )  6

بحث منشور واإلنترنت على  كل من التحصيل واإلتجاه نحو مادة تكنولوجيا التعليم ، 
،  ضوء سوق العمل بالمؤتمر العلمى الدولى الرابع، اإلتجاهات الحديثة لعلوم الرياضة فى

 كلية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط .
م( : تأثير إستخدام أسلوب الخرائط المعرفية 2005خالد عبد الغفار، دعاء محى الدين )  7

على تعلم مسابقة الوثب العالى لطالبات شعبة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا ، 
 التربية الرياضية ، كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطابحث منشور، المجلة العلمية لعلوم 
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م( : تأثير برنامج تعليمى بإستخدام إستراتيجية الخرائط المعرفية 2005صفوت أحمد على ) 8
بحث منشور، بمجلة  على تعلم دفع الجلة لطالب شعبة التعليم بكلية التربية الرياضية ،

 لث ،  ،جامعة المنوفية.التربية البدنية والرياضة ، العدد الثا
م( : أثر إستخدام خرائط المفاهيم على تعلم المهارات الهجومية 2009عادل رمضان بخيت ) 9

 . بحث منشور بمؤتمراإلسكندرية الدولىفى كرة السلة ، 
 مركزالكتاب للنشر، القاهرة ،تكنولوجيا التعلم فى التربية الرياضيةم(:2000عبد الحميأد شأأرف) 10
،  أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاته فى البحوث التربويةم( : 2002ت مصطفى الطناوى )عف 11

 مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة.  
م( : تأثير إستخدام أسلوب الخرائط المعرفية على مستوى االداء 2005لمياء فوزى محروس)  12

ات كلية التربية الرياضية المهارى والتحصيل المعرفى لبع  المهارات فى كرة السلة لطالب
بحث منشور بالمجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية ، كلية التربية الرياضية ، بطنطا ، 

 جامعة طنطا.   
م( : جدوى إستخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم على مستوى 2007لمياء محمد إبراهيم )  13

تربية الرياضية فى مادة طرق التدريس ، التحصيل واإلتجاهات لطالبات الفرقة الثانية بكلية ال
 ، القاهرة . بحث منشور بالمؤتمر الدولى السادس للتعليم

 م( : القياس المعرفى الرياضى، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.2001ليلى السيد فرحات ) 14
ية م( : تأثير إستخدام خرائط المفاهيم على تعلم المهارات األساس2011ماجدة فتحى شعلة ) 15

 .رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة المنوفيةلرياضة هوكى الميدان، 
،     إختبارات األداء الحركىم( : 2003محمد حسن عالوى، محمد نصر الدين رضوان ) 16

 دار الفكر العربى ، القاهرة. 3ط
 ، مكأأتبة األنأجلو علمإستراتيجيأأات التعلأأيم وأساليأأب الت م(:2004مجدي عزيز إبراهيم ) 17

    المصرية ، القاهرة .
م( : تأثير إستخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم 2010مجدى محمود فهيم ، أميرة محمود طه ) 18

بالمجلة العلمية للتربية على نواتج التعلم لمادة طرق التدريس والتربية العملية، بحث منشور 
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 .اضية للبنين بالهرم ، جامعة حلوانالبدنية والرياضة ، كلية التربية الري
 ، دراسات عربية ، القاهرة . تكنولوجيا التعليمم( : 1999مصطأأأفي عبأأد السميأأع ) 19
م( : تصميم منظومة تعليمية باستخدام الحاسب اآللي وأثرها  2003نسأأأرين محمد عيد ) 20

رسالة ماجستير الشيش،  علي بع  جوانب التعلم لطلبة كليه التربية الرياضية في سالح
  ير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة المنوفية.

م( : تأثير إستخدام أسلوب خرائط المفاهيم 2008هند محمد أحمد، إلهام عبد المنعم أحمد ) 21
فى تعلم بع  مهارات الكرة الطائرة على التحصيل المهارى والمعرفى لطالبات المرحلة 

 ر بمجلة كلية التربية الرياضية بالهرم،جامعة حلوان.بحث منشو اإلعدادية، 
(   خرائط المفاهيم )إستراتيجية التعليم والتعلمم( : 2003وجيه بن قاسم ، محمد بن عبد هللا )  22
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