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  بإسموب المفاهيم خرائط إستراتيجية أثر عمى هدفت الدراسة الى التعرف
 التجريبي المنهج الباحث أستخدم السمة مهارة التصويب السممي بكرة تعمم في األكتشاف الموجه

  عينة عمى التجربة أجريت فقد, البحث مع طبيعة لمالئمته وذلك المجموعتين ذات
/ لمبنين النموذجية المنصور إعداديه في  عممي الخامس طالب من طالباً ( 107) من مكونة
 . ( 2016-2015) الدراسي لمعام/ الكرخ/  بغداد

 وتم األستطالعية، التجربة إجراء لغرض العشوائية؛ بالطريقة طالب( 22) اختيار وتم  
 طالباً ( 74) من تتكون الرئيسة البحث عينة أصبحت حيث ، الرئيسة البحث عينة من أستبعادهم

 كل مجموعتين إلى البحث عينة قسمت وقد األصل مجتمع من%( 33.33) نسبة وتمثل
  المجوعة تمثل حيث القرعة بطريقة قسمت وقد طالب،( 37) من مكونة مجموعة
األكتشاف  بأسموب المفاهيم خرائط إستراتيجية تطّبق والتي األولى التجريبية المجموعة األولى
  إجراء وتم   ، المتبع األسموب تطبق والتي الضابطة وهي الثانية والمجموعة الموجه،

 التي الرئيسة المتغيرات في البحث مجموعتين تكافؤ من التحقق تم وبعدها القبمية االختبارات
 وحدة( 24) وبواقع التعميمي المنهج تطبيق َتم   وبعدها (، التصويب السممي) البحث تناولها
 لها التي اإلحصائية المعالجات إجراء وتم البعدية األختبارات إجراء َتم   كما منهاج، لكل تعميمية
 . بالبحث عالقة
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Abstract 
The aim of the research is to identify the effect of the concept maps 

strategy in the guided discovery method at learning the skill of layup shooting 
in basketball. The researchers used the experimental method of the two groups 
for its convenience to the nature of the research. The experiment was 
conducted on a sample of (107) students from the students of the scientific fifth 
grade in the Al-Mansour Model School for Boys/Baghdad/Al-Karkh for the 
academic year (2015-2016). 22 students were randomly selected for the 
purpose of conducting the pilot experiment. They were excluded from the main 
research sample, where it consisted of (74) students representing (33.33%) 
from the original community. The sample was divided into two groups, each 
consisting of (37) students. It was divided by lottery method, where the first 
group represents the first experimental group which implements the concept 
maps strategy in the guided discovery method, the second group is the 
controlling group which implements the followed method.  
     The pretests were conducted and then the verification of the equivalence of 
the two groups of research in the main variables of the research (layup 
shooting), and then the educational curriculum was implemented, (24) 
educational units for each curriculum, as well as conducting the post-tests, and 
the statistical treatments of the research.  
     The researchers concluded that the use of the concept maps strategy in the 
guided discovery method improves the skillful learning of the skill of layup 
shooting in basketball among its learners and also it improves the skillful 
learning of the skill of layup shooting in basketball by using the concept maps 
strategy in the guided discovery method better than using the followed method 
in the lesson. They also concluded that the integration and employment of the 
concept maps strategy in the educational methods facilitates the tasks of 
learners in their skillful learning in the stages of raw learning. They 
recommended the need to adopt the results of this study, disseminating them, 
and the emphasis on providing the basketball courts by the means required 
because of their positive results in the skillful learning with taking into account 
the scientific foundations and methods when applying the concept maps 
strategy in the guided discovery method, and informing the teachers of physical 
education of their natures.        
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 : التعسيف ثبلجحث  -1

 : هقدهخ الجحث وأمهيتو 1-1

يشهههد العهههالم اليههوم تطهههورًا وتقههدمًا ههههائاًل يمتهههاز بسههرعة التغيهههر والتجههدد وأزدادت فيهههه المعهههارف 
والمعمومههات والمفههاهيم العمميههة الحديثههة بمهها يتوافههق مههع مههايطرأ عمههى المعرفههة مههن إضههافات وعمههى 
البناء األجتماعي من تغيرات أضعاف ماكانت عميه في القرون الماضية مما جعل األلمام بجميهع 
جزيئههات هههذم المعههارف والمعمومههات والمفههاهيم العمميههة الحديثههة أمههرًا يصههعب عمههى الطههالب، األمههر 

لههذي أدى إلههى ضههرورة التركيههز عمههى إيجههاد إسههتراتيجيات تعميميههة جديههدة أكثههر فعاليههة وتههأثير فههي ا
المههتعمم وتمبههي مسههتمزمات المجتمههع ومتطمباتههه المتناميههة فههالعموم اليههوم تتطههور بشههكل كبيههر وعمههى 
ه المتعمم أن يواكب هذا التطور وأن يكون ناجحًا وفعااًل في الوصول إلى الهدف المطمهوب ، وعميه

أن يطمع ويكتسب كم كبير من المعمومات المتجددة التي تخصه فهي مجهال دراسهته وبهنفس الوقهت 
 عميه أن يتعمم كيفية إكتساب المعمومة ويدركها وبتالي يحولها إلى معرفة.

ن درس التربية الرياضية في الوقت الحاضر قد طرأ عمية الكثير من التغيرات والتطورات إ
وهذم التطورات جاءت نتيجة التطور التكنولوجي الذي شمل مجاالت السريعة في أسس أخراجه 

الحياة كافة العممية والتعميمة بشكل عام وعمى وجه الخصوص درس التربية الرياضية وذلك لما 
تمتاز به عممية التعمم في هذا المجال من مميزات تختمف عن بقية المجاالت بسبب خصوصية 

من المسؤولية الواقع عمى كاهل مدرس التربية الرياضية بشكاًل الدرس نفسه إذ زاد هذا األختالف 
كبير كونه المسؤول األول عن إخراج درس تطبيقي ناجح وفق أحدث اإلستراتيجيات واألساليب 
التي تواكب هذا التطور لذلك البد من أن يكون عمى إطالع دائم ومستمر حول أحدث 

ن إستراتيجية خر تيجيات واألساليب، اإلسترا ائط المفاهيم واحدة من هذم اإلستراتيجيات التي  تعد وا 
تقنية تربوية جديدة تنسجم مع معطيات التربية الحديثة في كون الطالب محمور العممية التعميمية 

تساعد المتعمم عمى وصاحب الدور الرئيسي في عممية التعمم، وتعد من الوسائل التعميمية التي 
تساعد عمى إفهام الطمبة فهمًا أعمق لممحتوى المعرفي لممادة و كتساب المفاهيم بصورة مترابطة إ

الدراسية فظاًل عن تنشيط المادة الدراسية بإستمرار وتسهل من عممية التعمم والتعميم في أن واحد 
وهوالتعمم الحقيقي الذي نبتغيه نمطًا من أنماط التعمم المدرسي فيه تقرب الفكرة لممتعمم من جهه 

إستيعاب المادة التعميمية من جهه أخرى وتزيد الفرص المتاحة لمطمبة لتعمم  وتجعمة قادرًا عمى
المفاهيم بنحو جيد. وكما أنها تقود المتعمم إلى المشاركة الفعمية في تكوين بنية فكرية ومعرفية 
متماسكة ومتكاممة مرتبطة بمفهوم أساسي والسيما توفر مناخ تعميمي جماعي. وأن الهم الشاغل 

بال أغمب مدرسي التربية البدنية وعموم الرياضه في الوقت الحاضر هو الوصول  الذي يشغل
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إلى أنسب اإلستراتيجيات والطرق واألساليب التي تسهل عممية التعمم مع األخذ بنظر األعتبار 
التطور الحديث الذي تشهدم طرائق التدريس في العالم. ونتيجة األختالف الواضح بين األفراد 

لفردية فأنه التوجد إستراتيجية واحدة  معينه أوطريقة واحدة معينه أو أسموب واحد بسبب الفروق ا
ولعمه من بين أبرز األساليب التدريسية ، ينفع الجميع لموصول بهم إلى مستوى واحد من التعمم

التي أستخدمت في تعمم مهارة التصويب السممي هو أسموب األكتشاف الموجه يعتمد عمى 
ية التي تعطى لممتعممين ومدى قدرتهم عمى تقبل هذم المعمومات وترجمتها إلى المعمومات المعرف

من ستفادة واأل الفهمعمى واقع أثناء األداء وهذا يحصل فيه فرق بين متعمم وأخر من حيث القدرة 
نما جاءت إفاألساليب التدريسية لم تأتي المعمومات وتوظيفها لخدمة األداء المهاري,  عتباطا وا 

عوامل عديدة أثرت في شخصية المتعمم وطريقة تفكيرم وترجمته لممعمومات وبمرور السنين نتيجة 
. أن لعبة كرة السمة واحدة من األلعاب الجماعية التي نالت ثابتة نسبيا اأصبحت خصائصه

أهتمام الكثير من الهواة ونالت الصدارة من حيث األنتشار في كثير من دول العالم ، إذ تعتمد 
بة عمى المهارات األساسية كقاعدة مهمة تستند إليها ولتقدم في هذم ألمعبة وجب ضبط هذم ألمع

تقان مهارتها كافة إذ إن إتقانها يعد الخطوة األولى نحو األرتقاء لموصول إلى مستوى عالي في  وا 
التعمم، لذا فمن المهم جدًا توجيه االهتمام األول نحو تعمم هذم المهارات من خالل بذل الجهد 

لذلك يرى ، المدرس( في سبيل إتقانها –المالئم من لدن كل من قطبي العممية التعميمية ) الطالب
الباحث إن توظيف إستراتيجية خرائط المفاهيم بأسموب األكتشاف الموجه يمكن أن يسهم في تعمم 
 مهارة التصويب السممي بكرة السمة بطريقة جديدة ومبتكرة وعمى حدعمم الباحث فأنه لم يجد
بحوث وظفت خرائط المفاهيم بهذا األسموب في تعمم مهارة التصويب السممي في كرة السمة 

 تحديدًا وهنا تكمن أهمية البحث .
 : هشكلخ الجحث 1-2

أطالعه عمى كيفية إخراج درس التربية الرياضية لعدد و المتواضعة الباحث ومن خالل خبرة 
ية الحظ الباحث أن هناك تباين في تعمم كبير من المدرسين في عدد من المؤوسسات التعميم

بعض المهارات األساسية بكرة السمة وهذا يعود إلى عدم التنويع والتجديد في أستخدام 
األستراتيجيات الحديثة واألساليب التدريسية المناسبة لهذم األستراتيجيات والتي تحاكي وتعمل 

المعمومة الصحيحة وأن أستخدام عمى أشغال فكر المتعمم وتدفعه إلى التفكير لموصول إلى 
تتميز بإختفاء عنصر التفاعل الحقيقي بين المدرس والطالب اال  )التقميدية(الطريقة األعتيادية

التحث الطمبة عمى ممارسة عممياتهم العقمية وأتخاذ القرار. ممادفع الباحث عمى أستخدام ماندر و 
م التوجهات التربوية الحديثة التي تؤكد عمى األستراتيجيات واألساليب التدريسية الحديثة التي تدع

دور المتعمم والتي من خاللها نصل إلى تطوير وتقدم في مستوى لممتعمم وبتالي تطور مستوى 
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أدائه والتسريع في أكتساب األداء الصحيح مع األقتصاد في الوقت والجهد لذلك أراد الباحث 
اة العقل وبأسموب تدريسي يتالئم مع إدخال إستراتيجية جديدة قائمة عمى المفاهيم ومحاك

 . في تعمم بعض مهارات كرة السمة األستراتيجية 
 :  ىدف الجحث 1-3

التعهههرف عمهههى أثهههر إسهههتراتيجية خهههرائط المفهههاهيم بإسهههموب األكتشهههاف الموجهههه فهههي تعمهههم مههههارة 
 التصويب السممي بكرة السمة.

 : فسض الجحث  1-4

التوجد فروق ذات داللهة إحصهائية بهين األختبهارات القبميهة والبعديهة بهين لممجموعهة التجريبيهة 
 والضابطة في تعمم مهارة التصويب السممي بكرة السمة. 

 جمبالد الجحث : 5 -1

طهالب الخهامس عممهي إعداديهة المنصهور النموذجيهة لمبنهين _ بغهداد_  :المجال البشري 1-5-1
 الكرخ. 

 . إعدادية المنصور النموذجية لمبنينممعب كرة السمة في : المجـــال المكـــاني 1-5-2
 .2016/ 1/  11إلى    2015/ 8/  24لممدة من  المجــال الـــزمانـي:  1-5-3
 :حتديد املصطلحبد 1-6

: " ههههي مخططهههات وأشهههكال منظمهههة ثنائيهههة البعهههد ، تسهههتعمل كهههأداة  خـــراال الميـــاى   1-6-1
لتطههوير التفكيههر والههتعمم العميههق لممحتههوى ، إذ يسههتعممها المههتعمم لمتفكيههر فههي موضههوع 
ذي محتههوى تعميمههي مقههرر مههن اإلجابههة عههن تسههاؤالت مرتبطههة بههالمحتوى تثيههر عنههدم 

 .(1")كة في حل المشكالت القدرة عمى األستقصاء ، والتأمل ، أتخاذ القرار، والمشار 
( "بأنههه العالقههة الخاصههة التههي  1999يعرفههه ) موسههتن،أســم ا اتكاشــام الم جــو :  1-6-2

تنشأ بين المعمم والطالب والتي من خاللها تقود األسئمة المتتاليهة التهي يوجههها المعمهم 
لمتوصههل إلههى األسههتجابات التههي يقههوم بههها الطالههب والتههي تههتالئم مههع هههذم األسههئمة وان 
عممية التطابق بين السؤال واألستجابة تقود إلى أكتشهاف قاعهدة أو مفههوم أو فكهر أو 

 .(2")البحث عنها

                                                           

 .178( ص2014)بغداد، مكتب نور الحسن،1ج، الموسوعة التعميمية المعاصرة :سعد عمي زاير وأخرون (1)
، لمطباعة  الموصل، دار الكتب )خرون(،أترجمة، جمال صالح )و  ، التربية الرياضية تدريس موستن وشوورت: (2)

 .273ص ( ،1991
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 الجحث وإجساءاتو امليدانيخ .هنهجيخ  -2

  هنهج الجحث وتصويوو التجسييب: 2-1
وتم أختيار التصميم التجريبي ذي المجموعتين ، المنهج التجريبيالباحثون أستخدم 

المتكافئة عشوائية األختيار ذات الضبط المحكم باألختبارين القبمي والبعدي، إذ أن بعد األختبار 
إساراا ج ة خراال القبمي يتم تطبيق المتغير التجريبي لممجموعة التجريبية األولى المتمثل بههه )

بحسب (، أما المجموعة الثانية هي مجموعة ضابطة اتكاشام الم جوالمياى   بأسم ا 
األسموب المتبع من قبل المدرس، ثم إجراء األختبار البعدي لممجموعتين، ويتم حساب الفروق 
بين نتائج األختبارات القبمية والبعدية لكل مجموعة، وبين المجموعات الثالث في األختبارات 

 .(1البعدية وكما مبين في الجدول )
  ب ن الاصم   الاجر بي( 1الجد ل )

 اتخابار البعدي الماغ ران المساقالن  المابع اتخابار القبمي المجم عات
المجم عة الاجر ب ة 

 ات لى
 في الماغ رات
 ق د الدراسة

خراال المياى   بإسم ا 
 اتكاشام الم حو

 في الماغ رات
 ق د الدراسة

 في الماغ رات المجم عة الضابلة
 في الماغ رات اتسم ا )المابع( ق د الدراسة

 الدراسةق د 
 

 جمتوع الجحث وعينتو: 2-2

بالطريقة العمديهة مهن طهالب مرحمهة الصهف الخهامس عممهي مجتمع البحث  ونالباحث ختارأ
( ، والبهال   2108_ 2108في إعدايهة المنصهور النموذجيهة لمبنهين/ بغهداد/ الكهرخ لمعهام الدراسهي )

( طالب مقسمين إلهى سهبع شهعب ، تهم أختيهار )شهعبتين( مهنهم إذ بمه  عهدد الطهالب 281عددهم )
( 8، وكهذلك تهم أسهتبعاد )اء التجارب األسهتطالعيةمنهم إلجر ( طالب 22( تم أستبعاد )018فيها )

( طهالب مهنهم بسهبب عهدم ممارسهة الرياضهة ألسهباب 2طالب مهنهم بسهبب الرسهوب وتهم أسهتبعاد )
( طالب منهم بسبب غيهابهم المتكهرر، وبهذلك أصهبحت عينهة البحهث مؤلفهة 2صحية وتم أستبعاد )

األصهل قسهموا إلهى مجمهوعتين تجريبيهة %( مهن المجتمهع 886888( طالبًا يمثمون نسهبة )88من )
أولى بشكل عشوائي لكل من األسموب قيد البحث ومجموعة ضابطة وبذلك تضمنت كل مجموعة 

، إذ كانهههت المجموعهههة التجريبيهههة األولهههى )إسهههتراتيجية ( أ، ب)الشهههعب  عمهههى ( طالبهههًا مهههوزعين88)
 بطة.( والمجموعة الثانية الضااألكتشاف الموجهخرائط المفاهيم باسموب 
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 : تكبفؤ جموىعبد الجحث 3 -2

بحسب متطمبات التصميم التجريبي لمدراسة من األمور الهامة والدقة في الحكم عمهى إعهزاء 
الفههروق إلههى العههاممين التجههريبين البههد مههن التعههرف عمههى خههط الشههروع وذلههك بههأن تكههون مجمههوعتين  

)الهذكاء( بأعتبهارِم متغيهر دخيهل يهؤثر عمهى والضابطة( متكافئة في نتائج أختبهار  البحث )التجريبية
نتائج الدراسة ومن الواجب السيطرة عميه وضبطه بالطرائق األحصائية في خط الشهروع فقهط وههو 
ليس ضمن المتغيرات التابعة المبحوثة، فضاًل عن التكهافؤ فهي نتهائج األختبهارات القبميهة لمتغيهرات 

ات العقمية والمهارات األساسية بكرة السمة وكما مبين البحث التابعة المحددة قيد الدراسة وهي القدر 
 . (2في الجدول )

 البحث  اي ب ن اكافؤ مجم ع (2الجد ل )

رات
اغ 

الم
 

مجم ع  مصدر الابا ن ن
 المربعات

 درجات
 الحر ة

ما سل 
 المربعات

 ق مة)م(
 المحس بة

 درجة
(Sig) 

 الداللة

 75 الذكاء
 39.773 2 79.547 ب ن المجم عات

2.879 0.063 
غ ر 
 13.814 72 994.64 داخل المجم عات دال

 4.065 72 292.681 داخل المجم عات

الاص  ا 
 السممي

75 
 1.44 2 2.88 ب ن المجم عات

1.671 0.514 
غ ر 
 2.146 72 154.525 داخل المجم عات دال

 )الدرجة( حدة الق اس (     0.05( في كل مجم عة    مسا ى الداللة )25ن= )
 ةالتجريبهههالمجموعهههة )ا البحهههث  مهههوعتين( لمجSig)درجهههات ن قهههيم أ( 2مهههن الجهههدول ) يتبهههين

 ( عنهد0.05في المتغيهرات المشهار إليهها فهي الجهدول جميعهها كانهت أكبهر مهن ) الضابطة(المجموعة و 
نهها عمهى ( ممها يهدل عمهى 72و  2حريهة ) تهي( ودرج0.05مستوى داللة )  خهط شهروع واحهدتكافؤهها وا 

  في كل متغير من المتغيرات المبحوثة.
 اتجيزة  اتد ات   ساال جمع المعم مات:  4 -2
 اتجيزة المساخدمة في البحث : 1 -4 -2
 ( كاميرا فديوSony يابانية الصهنع أسهتخدمت لتصهوير األختبهارات القبميهة والبعديهة 2( )عدد )

 وتصوير الوحدات التعميمية.
 ( 1حاسبة الكترونية  عدد ).صينية الصنع 
 (حاسبة الكترونية البتوبFUJITSU( عدد )ألماني الصنع. 4 ) 
  جهاز قياس الطول والوزن . نوع(Diamond) ( ياباني الصنع . 1عدد ) 
 ( يابانية الصنع.3ساعة توقيت لقياس الزمن عدد ) 
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 أدواد الجحث : 2 -4 -2

 ( 20شواخص عدد.) 
 ( 4صافرة حكام عدد. ) 
 م بشهكل أفقهي وتهم تصهميمها مهن 3×2لخهرائط المفهاهيم عميهها وبأبعهاد لوحات فميكس تم رسهم ا

 .( 7لدن الباحث وتمت عممية أستخدامها لمعرض خالل الوحدات التعميمية )
 ( سم.5شريط الصق ممون بعرض ) 
 . شريط قياس متري 
 ( 20كرات سمة عدد. ) 
 . ممعب كرة سمة 
 . حائط أممس + طباشير 
  المفاهيم عميها خالل الوحدات التعميمية.سبورم أستخدمت لعرض خرائط 
 ( أستخدمت عند تنفيذ األختبارات والوحدات التعميمية.2مسطبة حديدية عدد  ) 
 وصبئل مجع املعلىهبد : 3 -4 -2

 . المصادر العربية واألجنبية 
 . المقابالت الشخصية 
  . أستمارات أستبانه 
 إجساءاد الجحث امليدانيخ: 2-5

  الركبء :حتديد أختجبز  2-5-1
يعهههد الهههذكاء متغيهههر دخيهههل كمههها تهههم ذكهههرم ومهههن الواجهههب السهههيطرم عميهههه بهههالطرائق األحصهههائية 
المههههذكورة إذ أن أختبههههار الههههذكاء المحصههههمة العامههههة لجميههههع القههههدرات العقميههههة والمعرفيههههة فههههي جميههههع 

بأختبههار المصههفوفات المتتابعههة لقيههاس ذكههاء  ونذ أسههتعان البههاحثإ (1)الظههروف التههي يقيسههها الههذكاء 
لمههها  (2)وتهههم تعديمهههه مهههن قبهههل الباحثهههه )ههههدى عبهههد السهههميع(، ( Ravenعينهههة البحهههث الهههذي أعهههدم )

يمتمكه من صدق وثبات ومتخطي لعقبه المغة وسهل التطبيق وال يجمب األرهاق إذ أنه مقنن عمى 
مفههههة أذ يتكههههون األختبههههار مههههن خمسههههة البيئههههة العراقيههههة  وصههههالح لئسههههتعمال مههههع فئههههات عمريههههة مخت

( 8مجموعههههههات )أ، ب ، ج ، د ، ه( وفههههههي كههههههل مجموعههههههه مصههههههفوفات تحتههههههوي بأسههههههفمها عمههههههى )
                                                           

 ، 1999،وزارة التعميم العالي والبحث العممي، الموصل ،عمم النفس التربويل األزيرجاوي: ض( فا(1
 .213ص 

أثر إستراتيجية التفكير السابر في تعميم بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة لالعبي  ( هدى عبد السميع :(2
 .2015( سنة، أطروحة دكتورام ، جامعة بغداد، )كمية التربية البدنية وعموم الرياضة لمبنات( 14 -13)
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مصفوفات صغيرة ويتم أختيار واحدة لتصبح مكممة لممصفوفات األخريات ومصمم بألوان مختمفة 
ء أخهرى ، أذ قهام تستطيع من جذب أنتبام العينة بأكبر قدر ممكن بداًل من تشتت أنتباهه في أشهيا

الباحههث بأعههداد هههذا األختبههار عمههى الحاسههبة األكترونيههة )الالبتههوب( وأجههراء األختبههار لكههل طالههب 
 . (1لمحصول عمى نسبة الذكاء الصحيحة كما موضح في الشكل )

 
  (Raven)  ضح نم ذج أخابار (1شكل )ال

 

   األختجبز الطجطجخ املنتهيخ ثبلتصىيت الضلوي: 2-6

  قياس مهارة الطبطبة والتصويب السممي اتخابار:اليدم من. 
 :وكرة سمة وساعة توقيت وتكهون المسهافة بهين  3شواخص عدد  اتجيزة  اتد ات المساخدمة

( متههر عههن النقطههة النازلههة مههن مركههز الحمقههة والشههاخص األول 19.5خههط البدايههة والههذي يبعههد )
 ( متر.4.5( أمتار والمسافة بين الشواخص )6)

  :يقف المختبر عند خط البداية وعندما يسمع بإشهارة البهدء مبتهدئًا بجههة يمهين شر ل اتخابار
وله إلى مسهافة مناسهبة مهن الشاخص األول )بالنسبة لالعب يستخدم ذراعه اليمنى( وعند وص

الهدف يقوم بالتصويبٍة السممية ويعود مسرعًا بالكرة في حالة نجاح التصويب أما إذا لم ينجح 
ويب فيعاود الكّرَة من تحت الحمقة إلهى أن يهنجح باألصهابة ثهم يعهود مسهرعًا ويهتم حسهاب التص

 الزمن والذي يكون دلياًل لئختبار.
 الثانية حدة الق اس  :. 

 
   ضح أخابار الاص  ا السممي (2شكل )ال
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   إعداد وتصوين خسائط املفبىين: 2-7

والدراسهههات بطرائهههق وأسهههاليب التهههدريس والهههتعمم بعهههد الرجهههوع إلهههى المصهههادر العمميهههة والبحهههوث 
بتصهههميم خهههرائط المفهههاهيم  ونالحركهههي  فهههي التربيهههة البدنيهههة وعمهههوم الرياضهههة المتاحهههة . قهههام البهههاحث

بكرة السمة حيث وضعت المفاهيم بشكل هرمي بالخريطة بحيث  التصويب السمميالمتعمقة بمهارة 
خريطههة تميههها المفههاهيم األقههل عموميههة وشههمولية تكههون المفههاهيم األكثههر عموميهها وشههموليا فههي قمههة ال

والبهههدء باقامهههة الهههروابط بهههين المفهههاهيم بحيهههث توضهههح العالقهههة بهههين تفاصهههيل وأجهههزاء المههههارة المهههراد 
تعميمههها لمطههالب وأختيههار بعههض المفههاهيم الفرعيههة ووضههعها تحههت كههل مفهههوم مههن المفههاهيم العامههة 

ات الربط بحث تحدد العالقة بينهمها تحديهدا دقيقها والوصل بين هذم المفاهيم المختمفة بإستخدام أدو 
مباشههرة والمتمثمههة  الغيههر وأسههتخدمت خههرائط المفههاهيم مههع األسههاليب  ،وتوضههح معنههى هههذم المفههاهيم

ثهم قهام وبعد أكمال متطمبات أعداد هذم الخرائط لممهارات قيهد الدراسهة و  االكتشاف الموجهبإسموب 
اصهههة عمهههى السهههادة المختصهههين  فهههي مجهههال طرائهههق سهههتبانه خأفهههي  الخهههرائطالباحهههث بعهههرض ههههذم 

 ×2وتم طباعهة ههذم الخهرائط عمهى لوحهات فمهيكس الخاصهة وبابعهاد ) التدريس في مجال كرة السمة
( متر بشهكل أفقهي أسهتخدمها الباحهث لمعهرض فهي الوحهدات التعميميهة بجزئهها الهرئيس لممنههاجين 8

 التعميميين وتوزعت عمى سبع أشكال لممهارة.
 إعداد أصئلخ األكتشبف املىجو:  2-3

عمههى العديههد مههن المصههادر  ونبعههد تحديههد المهههارات وأسههموب األكتشههاف الموجههه أطمههع البههاحث
بإعههههداد األسههههئمة الخاصههههة بهههههذا األسههههموب  وقههههامواالعمميههههة المختصههههة بههههتعمم المهههههارات بكههههرة السههههمة 

والمعرفههة ، والتههذكر ،  لممهههارات قيههد الدراسههة وتعطههى هههذم األسههئمة عمههى ضههوء مسههتويات )الفهههم ،
والتطبيق ، والتحميل( وتمت عممية بناء هذم األسئمة بشكل متسمسل وكل سؤال يمهد لما بعهدم فهي 
طريقه لموصول لمهدف وأن ميزت هذم األسئمة في األكتشاف الموجهه يجهب أن توجهه فكهر وتفكيهر 

نهة وأختيهار كهل خطهوة بعنايهة وهذا يقودنا لمتقهويم ومواز نحو أجابة واحدم فقط أجابه موجه،  المتعمم
عنههههد التطبيههههق ضههههمن أسههههموب األكتشههههاف الموجههههه كمهههها راعههههى الباحههههث أعههههداد األسههههئمة فههههي حالههههة 
األستجابة الغير صحيحة لمطالب لتقريب مفههوم الحركهة إلهى ذهنهه وتهم طهرح ههذم األسهئمة بهالجزء 

سههتبانه أفههي  سههئمةاألثههم عههرض هههذم التعميمههي مههن القسههم الههرئيس لموحههدة التعميميههة فههي المنهههاجين 
في مجهال طرائهق التهدريس والهتعمم الحركهي والتهدريب الرياضهي فهي  خاصة عمى السادة المختصين

 .مجال كرة السمة 
 التجبزة األصتطالعيخ:   2-8

عنهههد تنفيهههذ  ونلغهههرض التعهههرف عمهههى المعوقهههات كافهههة التهههي مهههن الممكهههن أن تصهههادف البهههاحث
التجربة الرئيسة، ويجب أن تتوافر فيها الشروط نفسها والظهروف التهي تكهون فيهها التجربهة الرئيسهة 
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عينهة البحهث  بإجراء التجهارب األسهتطالعية عمهى مجموعهة مسهتبعدة مهن غيهر واقام لذلكما أمكن 
 لصههههفا البعشههههوائيا ، وبطريقههههة القرعههههة مههههن طهههه مختيههههارهأ( طالههههب، تههههم 22) ماألساسههههية وعههههدده

وكانههههههت التجههههههارب  /الكرخ.بغههههههدادالمنصههههههور النموذجيههههههة/  الخههههههامس عممههههههي فههههههي مدرسههههههة إعداديههههههة
 األستطالعية عمى النحو األتي:

 : ثبختجبز ههبزح التصىيت الضلويالتجسثخ األصتطالعيخ األوىل اخلبصخ  2-8-0

إعطههاء  المختههارة وتههملمقههدرات والمهههارات ختبههارات سههتطالعية لئأبههإجراء تجربههة  ونقههام البههاحث
التجربههة األسههتطالعية فكههرة تعريفيههة قبههل تنفيههذ األختبههارات وذلههك لغههرض توضههيح األختبههارات  عينههة

( طههالب فههي 22وبمهه  عههددهم )، وتههم تنفيههذ التجربههة األسههتطالعية لهههذم األختبههارات موعرضههها لههه
 وذلك لغرض التعرف عمى ما يأتي:( 8/01/2108-8يومي األحد واألثنين الموافقين )

 عمى الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث .التعرف  .0

 معرفة مدى مالئمة األختبار واألجهزة واألداوت المستخدمة بالبحث . .2

 معرفة الوقت الالزم لتنفيذ األختبارات . .8

 .  األختبارات بإجراء المتعمقة واألرشادات التعميمات وتوضيح المساعد الفريق عمل تنظيم .8

 ختبارات المستخدمة.ئالتعرف عمى األسس العممية ل .8

 :الاجربة ىذه ناااج من  كانت
 وكيفيهة العمهل طبيعهة عهن الباحهث لهدى واضهحة صهورة وتكوين وضعت التي األهداف تحقيق 

 . التطبيق

 وموضوعية .  وثبات صدق من لئختبارات العممية األسس إيجاد 

   األختجبزاد القجليخ للوهبزح: 01 -2

وبإشههراف البههاحثون فريههق العمههل المسههاعد قههام بعههد تحديههد األختبههارات المسههتعممة فههي البحههث 
ة مههن التعههرف عمههى كيفيههة تأديهه الببإعطههاء وحههدة تعريفيههة لجميههع أفههراد العينههة لغههرض تمكههين الطهه

تهههم إجهههراء األختبهههارات القبميهههة لممجمهههوعتين التجريبيهههة األولهههى والثانيهههة  األختبهههارات المهاريهههة بعهههدها
المجموعهههة الضهههابطة لممههههارة قيهههد الدراسهههة )المناولهههة الصهههدرية( وفهههي يهههومين متتهههاليين وههههي يهههومي 

(، لمتعهههرف عمهههى خهههط الشهههروع بحسهههب متطمبهههات 2108/ 08/01-03األحهههد واألثنهههين المهههوافقين )
الدراسة الحالية في التصميم التجريبي، وتم توثيق الظهروف بغيهة إعادتهها وتثبيتهها فهي األختبهارات 

 ية .البعد
 التجسثخ السئيضخ:  2-00

 ونقبل البداية في تطبيق دروس التربية الرياضية الخاصة بالمهارات قيد البحث قام الباحث
بإجراء حصتين تدريسيتين تعريفيتين لتعريف الطمبة عمى إستراتيجية خرائط المفاهيم بإسموب 
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 ون( قام الباحث2108/ 21/01فحص النفس من قبل المدرس وفي يوم الثالثاء المصادف )
( وحدة تعميمية لكل منهاج ثم 28بالبدء بتطبيق التجربة الرئيسية حيث أشتمل المنهج عمى)

إدخال إستراتيجية خرائط المفاهيم األسموب قيد الدراسة عمى هذم الوحدات في الجزء التعميمي من 
( أسبوع 02دتين وبواقع)القسم الرئيسي من الوحدة التعميمية حيث أشتمل األسبوع الواحد عمى وح

وقد جرى تطبيق المنهاجين في مالعب إعدادية المنصور النموذجية لمبنين وقد تم توزيع عدد 
الوحدات بخصوص تدريس مهارة المناولة الصدرية بإسموب فحص النفس بأستخدام خرائط 

قبل  المفاهيم أما المجموعة الضابطة فكانت تعمم المهارات بأستخدام األسموب المتبع من
المدرس. إذ تعطى أربعة تمارين مهارية في كل وحدة تعميمية وتطبق في القسم الرئيسي من 

( دقيقة وهو زمن النشاط التطبيقي من الدرس وحيث راعى 21الدرس ومدة هذم التمرينات)
الباحث التدرج في أعطاء التمرينات في خطط الدروس من السهل إلى الصعب وفي الدروس 

أما بخصوص  أكثر من مهارة في التمرين الواحد لزيادة صعوبة أداء التمرين .األخيرة تم ربط 
المجموعة المجموعة التجريبية األولى يتم شرح المهارة المراد تعممها بأسموب األكتشاف الموجه 
في ضوء إستراتيجية خرائط المفاهيم وبعد شرحها وعرضها من قبل المدرس يقوم بطرح األسئمة 

لباحث والتي تخص التكنيك والشكل الظاهري لممهارة المراد تعممها بحيث تكون المعدة من قبل ا
وبعد طرح األسئمة وبشكل شفهي عمى هذم األسئمة محددة كل سؤال يحدد بإجابة واحدة فقط 

عطاءهم فرصة لمتفكير ال تتجاوز عدة ثواني لكل سؤال يتخذ كل طالب الجواب الذي  الطالب وا 
صورة في ذهنه عن طبيعة األداء الصحيح منه والمطموب وفي حالة عدم يكون مقتنعًا به لبناء 

التوصل إلى األجابة الصحيحة من أول مرة يتم تكرار السؤال لحين التوصل إلى األجابة 
الصحيحة وبعد األنتهاء من طرح األسئمة الخاصة بالمهارة المطموبة يبدأ الطالب بتنفيذ 

وتكون أعدم الباحث لكل مهارة من المهارات قيد البحث  التمرينات التي تطبق في المنهج الذي
عدد األسئمة التي تطرح في كل وحدة تعميمية حسب الوقت المخصص لمجزء التعميمي من القسم 

. أما بخصوص المجموعة الرئيسي وحسب صعوبه المهارة ومدى قدرة الطالب عمى تفهمها
بع من قبمه. وهكذا أستمر تطبيق هذا الضابطة فيكون تعممها لممهارات بإسموب المدرس المت

المنهج وبإشراف من قبل الباحث عمى كل خطوات التجربة الرئيسية وقد إنتهى الباحث من تنفيذ 
( وكان هذا أخر يوم في التجربة بعدها تم تحديد يومين 8/0/2108المنهج يوم الخميس الموافق )

 ألجراء األختبارات البعدية.
  األختجبزاد الجعديخ للقدزاد واملهبزاد:  2-02

من تنفيذ تجربة البحث الرئيسة تم إجراء األختبارات البعدية لممجموعةالتجريبة  ءبعد األنتها
( في الساعة التاسعة 00/0/2108( وفي يوم األثنين الموافق )01/0/2108يوم األحد الموافق )
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عة الضابطة وبنفس الظروف والوقت الذي تم إجراء صباحًا تم إجراء األختبارات البعدية لممجمو 
أختبارات المجموعتين التجريبيتين وقد جرت األختبارات لمجاميع البحث كمها عمى إعدادية 

 .المنصورالنموذجية لمبنين من قبل فريق العمل المساعد 
 الىصبئل األحصبئيخ :   2-08

 .(V24)األصدار ( SPSS) األجتماعية ستخدام نظام الحقيبة األحصائيةأتم 

ثكسح الضلخ القجليخ والجعديخ جملوىعتني الجحث وحتليلهب  التصىيت الضلوي: عسض نتبئج أختجبز ههبزح ا8-0

  وهنبقشتهب :

 : عسض نتبئج أختجبز ههبزح التصىيت الضلوي ثكسح الضلخ القجليخ والجعديخ جملوىعتني الجحث وحتليلهب: 8-0-0

لنتائج أختبار مهارة التصويب السممي بكرة السمة الثالث القبمية والبعدية فيما يمي عرض 
 ( 8( ومبين في الجدول )8لممجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة وكما موضح في األشكال)

 

 
 البحث بميارة الاص  ا السممي ا ن  ضح ات سال الحساب ة لألخابارات القبم ة  البعد ة لمجم ع (3شكل )

 الداللة  (Sig)ُ ب ن ات سال الحساب ة  اتنحرافات المع ار ة  ق مة )ت( المحس بة  درجة  (3جد ل )ال
 البحث  ا نبكرة السمة القبم ة  البعد ة لمجم ع ميارة الاص  ا السمميتخابار 

الميارا
 ت

ات
 ع

جم
الم

 

 اتخابار ألبعدي اتخابار القبمي
 ع م م

 )ت(

 المحس بة

 درجة

(Sig) اللة
الد

 ع+ س   ع+ س   

مي
سم

ا ال
ص  

الا
 

 دال 0.000 17.912 1.642 5.883 0.525 11.52 1.462 17.4 1مج ت 

 دال 0.000 9.646 1.438 2.775 0.324 14.42 1.43 17.19 2مج ت 

 دال 0.000 6.76 0.615 0.832 1.194 16.01 1.502 16.93 مج ض

 (   حدة الق اس )الثأن ة(0.05(  مسا ى الداللة )1 –( في كل مجم عة  درجة الحر ة )ن 25ن= ) 
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خرائط المفاهيم بإسموب األكتشاف ( أن المجموعة التجريبية األولى )3)يتبين من الجدول 
لممجموعة  الوسط الحسابي واألنحراف المعياريكأن  ميارة الاص  ا السممي( في أختبار الموجه

( وبعديًا 1.462 +، 17.4قبميًا )  (األكتشاف الموجهخرائط المفاهيم بإسموب التجريبية األولى )
( بقيمة 1.642،  5.883)متوسط وأنحراف الفروق لئختبارين( ، وبم  0.525 +، 11.52)

( عند مستوى داللة 0.05) <(Sig( ودرجة )17.912)ت( المحسوبة لمعينات المترابطة )
ختبارين لصالح األختبار نتائج األ( مما يعني داللة الفرق فيما بين 24( ودرجة حرية )0.05)

 +، 16.93، أما الوسط الحسابي واألنحراف المعياري لممجموعة الضابطة قبميًا )البعدي
،  0.832( ، وبم  متوسط وأنحراف الفروق لئختبارين )1.194 +، 16.01( وبعديًا )1.502
( عند 0.05) <( Sig( ودرجة )6.76( بقيمة )ت( المحسوبة لمعينات المترابطة )0.615

( مما يعني داللة الفرق فيما بين نتائج األختبارين 24( ودرجة حرية )0.05مستوى داللة )
 لصالح األختبار البعدي .

 وحتليلهب : تني الجحث ثكسح الضلخ الجعديخ ثني جموىع ههبزح التصىيت الضلويعسض نتبئج أختجبز :3-2-2

 تينبكههرة السههمة البعديههة فيمهها بههين مجمههوع السههمميمهههارة التصههويب أدنههام عههرض لنتههائج أختبههار   
 .(4الضابطة( وكما مبين في الجدول )و  ة)المجموعتين التجريبيالبحث 
ف ما ب ن البعد ة بكرة السمة  ميارة الاص  ا السمميُ ب ن ناااج احم ل الابا ن أخابار  (4جد ل )ال

   الضابلة( ة)المجم عا ن الاجر ب  البحث  ا نمجم ع

 خابارات
مجم ع  مصدر الابا ن ن الميارات

 المربعات
 درجات
 الحر ة

ما سل 
 المربعات

 ق مة)م(
 المحس بة

 درجة
(Sig) اللة

الد
 

 التصويب السممي

    0.354 72 25.461 داخل المجم عات 

75 
 133.771 2 267.541 ب ن المجم عات

 0.602 72 43.328 داخل المجم عات دال 0.000 222.295

  حدة الق اس )الثأن ة((     0.05في كل مجم عة           مسا ى الداللة ) (25ن= ) 
فقهههد كأنهههت قيمهههة )ف(  ميـــارة الاصـــ  ا الســـمميأن فهههي أختبهههار( 4مهههن الجهههدول )يتبهههين 
بههههين مجموعههههات البحههههث الههههثالث )المجمههههوعتين التجههههريبيتين والمجموعههههة  (222.295المحسههههوبة )
 عنههد (Sig)فههي نتههائج األختبههار ألبعههدي كأنههت دالههة إحصههائيًا بالمقارنههة مههع قيمههة درجههة الضههابطة( 

( ممههها يعنهههي 0.05) <( 0.000( والتهههي بمغهههت )72-2( ودرجتهههي حريهههة )0.05مسهههتوى داللهههة )
وبههههدف أختبهههار معنويهههة ههههذِم  وجهههود فهههروق أحصهههائيًا فيمههها بهههين المجموعهههات فهههي نتهههائج األختبهههار.
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فههي التجريبيههة ن والمجموعههة الضههابطة(  الفههروق فيمهها بههين األوسههاط الحسههابية لمجموعههات البحههث 
والتعهههرف إلي  بكهههرة السهههمة المبحوثهههة في مههههارة التصهههويب السهههمميختبهههار نتهههائج األختبهههار ألبعهههدي أل

لممقارنههة البعديههة  (LSD)المجموعههات كأنههت تمههك الفههروق، أسههتخدم الباحههث أختبارأقههل فههرق معنههوي 
 ( يبين ذلك:5دول )والج

  المجم عة الضابلة( ة)المجم عا ن الاجر ب  مجم عا ن البحثب ن   (LSD) ب ن ناااج أخابار (5جد ل )ال
 الميارات اتساس ة بكرة السمة الثالثفي  

 ناااج فر ق اتحابار  المجم عات
 الداللة (Sig) درجة ات سال

 التصويب السممي
 لصالح المجم عة ات لىمعن ي  0.000 *2.896- 2 – 1
 معن ي لصالح المجم عة ات لى 0.000 *4.572- 3 – 1

 معن ي لصالح المجم عة الثأن ة 0.000 *1.676- 3 – 2
 ( في كل مجم عة25ن = )   حدة الق اس )الثأن ة((     0.05* اليرق دال عند مسا ى داللة )     

البحههث ( إسههتخراج الفههروق فيمهها بههين األوسههاط الحسههابية لمجموعههات 5يتبههين مههن الجههدول )
كأنهت  ميارة الاصـ  ا السـمميفي أختبار لتجريبيتة والمجموعة الضابطة( الثالث )المجموعتين ا

( ، وأن فههههرق األوسههههاط 0.05( وهههههي معنويههههة عنههههد مسههههتوى داللههههة )0.05) < (Sig)قههههيم درجههههة 
الحسههابية كههأن لصههالح المجموعههة التجريبيههة األولههى )خههرائط المفههاهيم بإسههموب األكتشههاف الموجههه( 
التي جاءت في المرتبة األولى ، تمتها المجموعة التجريبية الثأنية )خرائط المفاهيم بإسموب فحص 

 .ي جاءت بالمرتبة الثالثة النفس( التي جاءت في المرتبة الثأنية ، ثم المجموعة الضابطة الت
 تنيثكوسح الضولخ العقليوخ القجليوخ والجعديوخ جملووىع       ههبزح التصوىيت الضولوي  : هنبقشخ نتبئج أختجبز 3-2-3

  الجحث والجعديخ فيوب ثينهب :

البحهههث قهههد تحسهههن الهههتعمم المههههاري لهههدى  تين( يتبهههين أن مجمهههوع5مهههن مراجعهههة الجهههدول )
( يتبههين 5( و)4المدروسههة بكهرة السههمة ومههن مراجعهة الجههدولين ) ةالمهههار  فههي نتههائج أختبهار متعمميهها

أن متعممههي المجموعههة التجريبيههة األولههى )أسههترايجية خههرائط المفههاهيم باسههتخدام اسههموب األكتشههاف 
الموجه( قد تفوق تعممهم المهاري عن تعمم متعممهي بهاقي المجمهوعتين ويعهزو الباحهث ظههور ههذم 

رينهات المهاريهة وحسهن توظيفهها بمها يهتالئم مهع الهتعمم المعرفهي فهي النتائج لهذم المجموعة إلهى التم
أختصار التوضيح وزيادة الربط بين أقسام المهارة المراد تعممها بعمهل يسههل لممتعممهين مهن األداء 
بإكتشهههاف أفضهههل الطرائهههق فهههي ذلهههك األداء ونتيجهههة لتطهههور القهههدرات العقميهههة والتهههي توجهههه العمميهههة 

ِم التمرينهههات مناسهههبة لعمهههر وجهههنس العينهههة المسهههتهدفة بخهههرائط المفهههاهيم التعميميهههة فهههي أن تكهههون ههههذ
واضهههحة وموجههههة بشهههكٍل يسههههل تطبيهههق محتواهههها وأسهههئمة مالئمهههة السهههتجابات العينهههة ، أذ تتطمهههب 
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عممية التعمم المهاري ظروف من البيئة التعميميهة التهي تزيهد مهن نشهاط المهتعمم تظههر واضهحة فهي 
مههوذج وعميههه البههد مههن أسههتخدام مهها يههؤثر فههي العمميههات المعرفيههة تطبيقههه لمهها ُيعههرض عميههه مههن أن

والمتمثل بخرائط المفاهيم باسموب األكتشاف الموجه التاحة الفرصه له في زيادة حريتهه فهي أتخهاذ 
القرار المتمثل باألستجابة الحركية المحددة بهدف الوحدة التعميمية ولخصوصية مهارات كرة السمة 

حددتها نتائج األختبارات الثالث بكمما قل الزمن كأنت أفضل أي أن تداخل بسرعتها ودقتها والتي 
عامههل السههرعة يزيههد مههن صههعوبة ذلههك الواجههب الحركههي فههي المحافظههة عمههى مسههاراته وعميههه تتطمههب 
هههذم العمميههة مهها يسهههل هههذم الصههعوبة والتههي تمثمههت فههي حسههن أسههتخدام عههدد الوحههدات والتمرينههات 

وأستثمار الحواس والقدرات العقمية والتي كأن لها التاثير الواضح  وتسمسها من السهل إلى الصعب
في نتائج هذم الدراسة كما بينته النتائج . فالمهارات األساسية بكرة السهمة قيهد الدراسهة تحتهاج أثنهاء 
تعممههها إلههى التسمسههل مههن السهههل إلههى الصههعب ومههن العههام إلههى الخههاص وهههذا مههايتالئم مههع خههرائط 

( حيهث يشهر إلهى أن 2114سعد عمي  أخـر ن  ألكتشاف الموجه ويؤكد ذلهك)المغاهيم بأسموب ا
خرائط المفاهيم هي عبارة عن مجموعة من المفاهيم في موضهوع مها يهتم ترتيبهها بطريقهة متسمسهمة 

 ،( 1" )هرميههة بحيههث يوضههح المفهههوم العههام أو الشههامل فههي األعمههى ومههن ثههم األقههل شههمولية بالتههدرج 

عمميههة الههتعمم لممهههارات مههع المتعممههين لههذلك حصههل هنههاك تحسههن فههي أداء مهها يجههب فعمههة فههي  وهههذا
المهارات قيهد الدراسهة وههذا يؤكهد عمهى أهميهة أسهتخدام خهرائط المفهاهيم بأسهموب األكتشهاف الموجهه 

  في تعمم المهارات األساسية بكرة السمة.
سب لكهل أما المجموعة الضابطة فقد كأن اللتزام حضور عدد الوحدات والتخصيص المنا

مهههارة مههن ههههذِم الوحههدات دور فهههي تحسههن تعممهههها األ أن هههذا الهههتعمم لههم يرتقهههي لههتعمم المجمهههوعتين 
 ِم الدراسة .التجريبيتين لعدم تمقي متعمميها إلى العامل التجريبي في هذ

 األصتنتبجبد والتىصيبد:  -8

 األصتنتبجبد:  8-0

ُيحسهههن الهههتعمم المههههاري  بإسهههموب األكتشهههاف الموجههههإسهههتراتيجية خهههرائط المفهههاهيم ن أسهههتخدام إ .1
 . لدى متعمميها لممهارة التصويب السممي بكرة السمة

إسهتراتيجية خهرائط بأسهتخدام   بكهرة السهمةرة التصهويب السهممي إن تحسن التعمم المهاري لممهها .2
 أستخدام األسموب المتبع في الدرسالموجه أفضل من  المفاهيم بإسموب األكتشاف

وتوظيف إستراتيجية خرائط المفاهيم باألساليب التعميمية يعمهل عمهى تسههيل مهمهات ن دمج إ .3
 المتعممين في تعممهم المهاري في مراحل التعمم الخام .
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 ( 99) الى( 83)ص  من الصفحات. إبراهيم يونس وكاع وأ.د. نجالء عباس الزهيري و م.م. أحمد خالد عواد دأ. بحث
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 :التىصيبد 4-2

بالوسهائل  مالعهب كهرة السهمة األخذ بنتائج هذِم الدراسة وتعميمهها والتأكيهد عمهى تجهيهزضرورة  .0
 المهاري. التعمم، لما تحققه من مردود إيجابي في  التي تتطمبها

إسهتراتيجية خهرائط المفهاهيم بإسهموب األكتشهاف  تطبيهق مراعاة األسهس واألسهاليب العمميهة عنهد .2
 .ماهيبطبيعت مدرسي التربية الرياضيةوتعريف 

أن تكهههون  إسهههتراتيجية خهههرائط المفهههاهيم بإسهههموب األكتشهههاف الموجههههأسهههتخدام مهههن المههههم عنهههد  .3
 . وعمر وجنس المتعممين مالئمة لنوع الرياضة التخصصية ئل التعميميةالوسا
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