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برنامج تعليمي باستخدام خرائط المفاهيم علي مستوي االنجاز الرقمي لرمي القرص لتلميذات تأثير 

 المرحلة االعدادية الرياضية 

  *1مها محمد عبدالوهاب االمامأ . م . د/ 
 اوال : تقديم :

ا لعاااالبووهاااامواوقااااالي لتوالقماااادانو القمااااقلرووو هااااموتموا لعاااالبو  اااار سود راتالعاااالبوال اااا  و
فم االوالقتالفااا نوقاانوواوالقتاارواو تااااملوالااال ,واو متعااددا  لقيماا,واواا االورملماا,وقاكقاا,وماسق االو ماالسو

 هااموتاالرم وواليشاار و اااالنوالااموااادوا اااالزواوفم االوقااات  وا اااالزوالااذ وا  اا واو  اادو  االالااااامنو
ملربوفمو ققوالتلرم وقاذويدءوالخلم ,وألا لواهموا  لوااراءوالتاالربو الياا ثويضارحوتا امموا ر المو

 لاذاوسالنولزاقاالولتا ماقو تا امموا ر الموال ملااام,وانوووا رتفال و–الاازقنوو–ال ملاام,والقتقللا,وفامواوالقاالف,و
ياادا و الااتخل وقاانوا اااللمبو ال اارقوالت لمدماا,وات ااا والااموا اااللمبو الت اماالتوالتااموتااات دلوالتفسماارو ا 

التااموبلاابو لم االوالتل اامنو ا اااتك لرو ا هتقاالمويلتياال واااادثوااااللمبوالتعلااممو التاادرمبولتا مااقو ت اا مرو
وفموا فلقوبدا.و ا داءوالارسمو ال ق حوالقاش دوالم مو الضد

لادملا,وفاموسا نوال للابوقاا رو تعدوخاراط والقفالهمموت اما,وتري ما,وادمادةوتاااامو قع مالتوالتريما,وا
علمقماا,و  االابوالااد روالرطماااموفاامو قلماا,وتعلقاا واوامااثواساادتويااا ثوتري ماا,و دماادةو لااموانوتالعقلماا,وال

,وللتفسمااروالال اادو ا ياادا مواو اليااالءو لم االواو اا االواداةوهلقااوخااراط والقفاالهممواداةوفل لاا,وفااموتقلماالوالقعرفاا,
تعلموالا م اموالاذ ومراا ولاد والقاتعلموقا االكوللتفسماروالقااكمو تال دوفموتا ماقوالاتعلموذ والقعاامو ها والا

ووو229:و6مت اءموقعو يمع,والع روا

ترتمابوالقفالهممو العا التوفمقالويما الوفاموا الرو اما و ي ا رةوهرقما,وقانو ت  موهذهوالخراط و لامو
عا التوفمقالو قعرفا,والو دوال اابو لاموف اموهاذهوالقفالهمموا سلرو ق قم,والموا  الو ق قما,وياماثوتاال

ووو.22يما لوا
الاموانوخاراط والقفالهمموتاال دوالقعلاموفاموتادرمسوالقالدةوالعلقما,وم(1999جابر عبدالحميدد مماملو

قاانوخااالواعاالوالخ اا,والتاكمقماا,وللاادرسوا ماا و اعاالو قلماا,والتاادرمسو قلماا,وفعللاا و اانو رمااقوتتااليعو
وو626:وو7ا فسلرو تالال لوفموالتدرمسواو

الاموف اطادوخاراط والقفالهمموفاموم( 2003وجيد  اامدم ومحمدد عبددا   ممملوفموهذاوال ددو ووووو
 اااداثوالاتعلموذ وواو ريا والتعلامموالااليقوياللااقاواا موفاموايارازوالياما,والقفلهمقما,وموقلالقلدةوالتعلمقم,و

                                                           
*
 كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق –استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  
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و22او قعللا,والقفالهمموالخل طا,و تشاامعوالاا ارو القال شا,او ا اتفلكويللقعرف,واو ليلتوالتعلمواوالقعامو
ووو26:و

ووووو وليالءوم( joseph novak   1995جوزيف نوفاك مشمر و امل, وتعد والقفلهمم وخراط  وان الم
التفسمرو ذلكو نو رمقوا  تالءويلختملروالقفلهمموا الام,و التموتعتيرواالسوالخرم ,والقعرفم,واوف مو

قتراي ,و يالءوا فتراملتوتعقلو لموقال دةوالقتعلقمنو لموانوميال اوفمويامت موالقعرفم,و نوقفلهممو
فمواختملروالسلقلتوالراي ,و الامدةوويمنوالقفلهمموالقع لةول مو القفلهمموالتمومعرف ا لو ذلكويقال دت م

وو226:وو26 القالاي,و ادراكوانوالقفلهمموالرطمام,ومقسنوانوتدخلوفمواليام,وال رقم,وللخرم ,وا
م(, ممطان  اامم 2006خميل ابراهيم شبر   م( ,1999جابر عبدالحميد جابر   متفقوسلوقنووووو

 لموانواهقم,وخراط والقفلهمموتتقللوم(2003م( , وجية بن اامم ومحمد بن عبدا   2005الفمج  
وفموالتللمو:

وتلخم والقات و وفم وتالهم واا ل والتعلمموا وري  و يللتللم ويلل دمق, والادمدة والقفلهمم وري  و لم والقعرفم  
والاليقويللااقو.

وتعقلو لموالتقممزويمنوالقفلهمموالقتشلي ,و ادراكوالشي و ا ختالوفمقلويما لو الموالقال دةوويلإلملف,ا
 لموتاقم,والتا ملوالدراامولد والتعلمواو ت  مق وويشسلوا م موم م وامنو  لوالقتعلمويللفعلواو

والقفل وتلك والعا لتويمن و لموادراك و قال دت  ولدم, والقفلهمم وسقم, وسلاتوهذهوامثوتيمن واذا و قل و همم
والعا لتو اما,وا وخل ط,وقعوامملحولق معوالخ أو.

وللقفلهممو قرااع,و و ق افل وذ والقعامو تال دوفموانومس نوقاكقل وتال دو لموتا ملواد ثوالتعلم ا
والقلدةوالدراام,ويشسلوقرسزواوققلومال دهويللتللمو لموتأدم,وا ختيلراتويشسلومال دو لمواالا وفم لو.

اوتال دوالقعلمو لموتدرمسوالقلدةوالعلقم,وقنوخالواعلوالخ ,والتاكمقم,وللدرسواوا م و اعلو قلم,و
والتدرمسو قلم وفعلل و نو رمقوتتليعوا فسلرو تالال لوفموالتدرمسو

وو22وا209:و22ووا77:وو22ووا228:وو9واو662:وو7ا

وااتراتماملتو  رقوتدرمسوادووووووو وقنوااتخدام و يد وقرشداولذلكوسلن والقعلم وفم ل ومس ن و فعلل  مل,
وااتخدا و سمفم, والقعرف, وف م و لم ولل لي, و قال دا و ق ا ل والعقلم, والاملة وفم و ت كمف ل  اتا تووق ل

 قنوهذهوا اتراتماملتووموالقفلهممو تس ما لولد وال لي,وا يالثواا واات  لءوااتراتماملتو االلمبوتعل
و و" والقفلهمم وخراط  وا  والقفلهمم وقاك ق, وااتراتمام, والتري  وو" والقالل وفم وقرة و وااتخدقتوأل ل  التم

و و يل وقن وتعلمقم, و2992اوjoseph novakجوزيف نوفاكسلاتراتمام, واشسللومو و ن و يلرة  هم
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م لوسلقلتوتاقموسلقلتوتخ م م,وتري والقفلهمموييعم لواليعحو نو رمقوخ   وا واا مومستبو ل
والري ولت مم والعا ,ويمنوسلوقف  مو اخرو.

وو222:وو26او

 يللتللموفإنوخراط والقفلهمموتال دوسلوقنوالقعلمو القتعلموفمو معوت  رو ام و قاددوللقلدةوووووووو
والعلقم,وق م  والدراا,و.

 -مشكلة البحث :ثانيا : 

ال ر وقنوقالي لتوالقمدانواوسقلواا لوقنوالقالي لتوالفردم,والقتقمزةو التموتاتلجوالموو معدورقمووووووو
وفمو والموالا  لو لموافملو الطلوالتعلمم و م دلوالقتاليقوفم ل وا وفموققلرام ل ق ا فلتوخل ,

لقالي ,وا داءول لو للا  لو لمواسيروازاا,وققسا ولألداءو درواات ل ت ود نوقخللف,ولل  اامنوالقاكق,ول
اوسقلوانوالتعلممو التدرمبوالامدومؤدملنوالمواداءوافملواوامثوانوال دلوالرطماموللتعلممو التدرمبوه و

و ذلوال ر والموا  موقالف,وققسا,و.

وو68:وو2وواو67:و20او

دم,وللتعلموامثوتاعلوالقتعلمواش لو م  مويعقلواط والقفلهمموتعدوقنوا اللمبوالا اكراو نوخروووووووو
ةوقعرفم,وا ل,والف موسقلوتال دو لموار ,وقرااع,والقلدةوالدراام,ويشسلوقرسزوققلومال دوالقتعلمو ل د

القفلهمموالقعرفم,وذاتوو تاقم,والتا ملوالدراامو لموتأدم,وا ختيلراتويشسلوافملو تعقلو لموتاقم,و
التموتاعلوالقتعلموفمووالفعلل,العا لتوال رقم,و الر اي وذاتوالقعامويما مو هموقنوااللمبوالتدرمسو

والل,وتفسمروقاتقرو تاانوا تالهوا ماليمولد والقتعلقمنو

وو22:وو8ا

قنوالدراالتوالقراعم,وفموقاللوا ال بوالتعلمقمويلاتخداموخراط والقفلهمموو وقنوخالوقلوت دموووو
و وقن وساك ودراا, وقا ل  ( ودرامة نجالء ابو زيد17م( 2012محمد مالم حمين درويش   التم

وخراط و( 18م( 2014  ويلاتخدام والتعلمقم ولليرالقج وا ماليم والدراالتوالتألمر ول ذه والاتلطج سلاتواهم
والقفلهممو لموالتجوالتعلمو قات  وا داءوالق لرىوفموالعلبوال   و التا ملوالقعرفمو.

دادم,والرملمم,و قنوخالوقتليع,والق ا لتو القعلقلتو القدريمنوالذمنومعقل نوفموالقدرا,وا  وووووووو
ولليالتو قنوخالوخيرةواليلال,وسقشرف,وفموقاللوالتدرمبوالقمداامو اكتوانوهالكوسلمراوقنوالتلقمذات

ا  داد و ومات عنواداءو ذلوال ر ويلل رم ,وال اما,والالءو قلم,والتعلمواو تعز ووا  لفموال لو
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و اختم وتا   و دم و ن والتج والتعلم و لم وال درة و دم وان وااللاليلال, والقرال,ولر ول ذه و قاطق  مبوقالاي,
فموالق  لوولتلقمذاتقشلرس,واوالشرحو الاق ذجووود ناوالقتيع,ووتو لموااتخداموال رم ,والت لمدم,لليلا و

وم اا التعلمقمواوا قروالذ و وترا موفم والقعلق,والفر قوالفردم,ويما نواو  دومتليعواليعحوالشرحوا و
و والارسموالالمم واال بو تالالوا داء وفموف م ووالالاب ع ي, ي رم ,و اما,وا ل,والقعرفموللق لرة

قنو ومات عنورؤم,والاق ذجويشسلو ام و  ام و يللتللمووالتلقمذاتلنوهالكوقنو قيا ,واوسقلوس
وتاخفحولدم نوالدافعم,و ا للرةوللتعلموققلومؤلرو لمواداط نوالارسمو.

ااد وقالي لتوالرقموال لق,وفموالعلبوال   و تات  و لموقراالولتالالووال ر ورقمو اكراو نوووووو
ا داءوالارسمو التموتختللوفمو يمع,واداط لو فمودرا,و ع يت لو نوقالي لتواخر ولذ وسلنو امالو

 ما قوار ,والتعلمو ا االزوودو لموا ت لدم,وفموال  تو الا دوالالا,والمواال بوتعلموقالابومال 
وايقوسلنوت ا و و قنوخالوقل وا والقاش دة وا هدالو وال ام والذ وما قوسلف, يلل   لوالموا داء

و واليتواالاوالتعلمقموألال بلاليلال, والذ  والقفلهمم ووةقتعددولتخراط  فموو ربي,فمورململتواخر 
و وا ال بوالتعلمقم وت يمقوهذا واليلال, و يل وقن وقالل والدورقمفم وسلن والقا لق وهذا افعوال ر و قن
برنامج تعميمي بامتخدام خرائط المفاهيم عمي ممتوي تأثير و,ويعا انو"لليلال,والموااراءودراا,و لقم

 . " االنجاز الرامي لرمي القرص لتمميذات المرحمة االعدادية الرياضية

 ثالثا : هدف البحث :

وضع برنامج تعميمي مقترح بامتخدام خرائط تعمم رمي القرص عن طريق لبحث الي يهدف هذا ا
 : كاًل من المفاهيم وذلك لمتعرف عمي

وال ر واقات  وا االزوالر قموو.ورقماوتألمروااتخداموخراط والقفلهممو لموتعلمو

والقعرفمو.والالاباوتألمروااتخداموخراط والقفلهممو لمو

و
 فروض البحث : :رابعا 

وت ادوفر قوذاتود ويمنا ات  والقعرفمو قوالالابفموو, اليعدمو,ملال يولتقت ا موال ملاو ل واا لطمل
و.تارميم,القاق  ,والل لل وال ملسواليعد ولد وال ر وولرقما االزوالر قمو

وت ادوفر قوذاتود القعرفمو قات  ووالالابوفمو, اليعدمو,ال يلمولت ل واا لطم,ويمنوقت ا موال ملاا
و.وملي ,لسواليعد ولد والقاق  ,والال ر و ل لل وال مولرقما االزوالر قمو
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وفر و وت اد وال ملاا ويمن واا لطمل والر قموولالابفمواو,اليعدمولتقوذاتود ل  القعرفمو قات  وا االز
 . لقاق  ,والتارميم,ال لل والقاق  تمنوالتارميم,و الملي ,ووال ر ولد ورقمل

 خامسا : المصطلحات المستخدمة في البحث :

 خرائط المفاهيم :

ويامثوتيدتو     ودراام, وا و ادة وق رروقل وا  وفموقاللوقعرفموقل والقفلهمم هموشسلوتخ م مولتاكمم
ولقات ملت لو متموذلكويت مم و يللقف  موالعلموفمو ق,والخرم ,ومتيع لواا وال ل دةوالقفلهمموالفر م,وتيعل

وو2226:وو2العا لتويمنوالقفلهمموفموا تالهمنوالرتامو ا ف مو.او

 المعرفي : الجانب

قتو ادهلوقنوخالوتعلموالق م  لتوالدراام,وايت لوالقتعلق,وا والق لرةوالتموا"وه والقعل قلتوالتمواست
ووو62:و2اختيلراتوالتا ملوالقعرفمو.وااو الذ وم لسويللدرا,والتموتا لو لم لوالقتعلق,وفمواادو

 : الدراسات المرجعية

 درامات مرجعية تناولت خرائط المفاهيم : –أ 

دراا,وي دلوالتعرلو لموتألمروااتخداموخراط وووو27ام(2012محمد مالم حمين درويش  اار و -1
والقاق  تمنو والتارميمواكلم واليلاثوالقا ج وااتخدم و  د وفموالعلبوال   وا والتعلم و لموا اتج القفلهمم

والياثو و ما, و  ام و يلغ و التارميم, واليملالت272االملي , واد اتواقع و سلاتواهم وا و لليل اليرالقجووو
التعلمقمويلاتخداموخراط والقفلهممو اختيلراتوقات  وا داءوالق لر وفموالعلبوال   واو ا اتجوالتعلمواو

و والاتلطج واهم وسلات ووسقل والقفلهمم وخراط  و اتخدام وا ماليم والتألمر وسلف, والياثو لم و مد القتضمرات
و والتارميم, وللتللقاق  , لقالي لتوالعلبوال   وللقاق  ,ووالق لرى ملوالقعرفمو ا داءوا ا اتجوالتعلم

والتارميم,و نوالقاق  ,والملي ,والتموااتخدقتوال رم ,والت لمدم,وفمودراا,وافسوالقا جو مدوالياثو.

ااتخداموخراط والقفلهمموفمووتعرلو لموتألمردراا,وي دلوالوو28ام(2014نجالء ابو زيد  اارتوو–و2
و وق لراتودفع والقا جووالال,تعلم واليلال, وااتخدقت و  د وا وا الام والتعلمم وقن والللام, والال , لتلقمذات

التارميمويت قمموالقاق  تمنوالملي ,و التارميم,واو يلغو  اموالعما,والتموتمواختملرهلويلل رم ,والعقدم,و
 اختيلرووالال,د اتواقعواليملالتويرالقجوااتخداموخراط والقفلهممولتعلممودفعواووو للي و سلاتواهم82ا

والاتلطجوالتألمروا ماليمو ودفعووألال بالتا ملوالقعرفمواو سلاتواهم خراط والقفلهممو لموتعلموق لرة
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ثواو التا ملوالقعرفمواو سلنوالتقمزوللقاق  ,والتارميم,و نوالقاق  ,والملي ,وفمواتلطجوالياوالال,
وامثوامللواال بوالخراط وتعزمزولعقلم,والتعلمو القال دةوللتلقمذاتو لموالف مو القتليع,و.

 القرص: رميدرامات مرجعية تناولت  –ب 

ويعحو( 20م(  2008هاني الدمواي ابراهيم الدمواي    لمو - 1 وااتخدام و"فل لم, ويعا ان يدراا,
 دافعم,وا االزو القات  والر قمولد و ابوسلم,والتريم,وااللمبوالتدرمسوفموتعلموقالي ,و ذلوال ر و

الرملمم,وي ال"او ذلكوي دلوالتعرلو لىوفل لم,وااتخدامويعحوااللمبوالتدرمسوفموتعلموقالي ,و ذلو
وا االز والياثوال ر و دافعم, و ما, ولد  والر قم و تموو القات   والتارميم والقا ج واليلاث  ااتخدم

وو لليلوقنوالفر ,والللام,ويسلم,والتريم,والرملمم,وي الاو سلاتواد اتواقعو22اااتخدامو ما,و ش اطم,وقنو
دافعوو–دافعوا االزوو–اليملالتوااتخدامواختيلراتويدام,او اختيلرودافعم,وا االزاولا و ملسوادافعوال درةو

اال بوالتعلمودافعوالفشلواو سلاتواهموالاتلطجوانوافملوااللمبولتعلموقالي ,و ذلوال ر وه وو–الاالحو
 يت ام وا  را وملم وا ستشللوالق ا ولمواال بوالعرحوالت ممام.

يإاراءودراا,واات دفتوالتعرلو لىوتألمروتال بو( 4م( 2015نة عبدالخالق إبراهيم  بثي لقتو - 2
والق و األداء والقعرفم والتا مل وفم والتالفام وال ر التعلم ورقم ولفل لم, و ا االز وااتخدقتوو لرى   د

وتارميم,واليل وااداهقل وقاق  تمن وااتخدام و تم والعقدم, ويلل رم , والعما, واختملر والتارميمو تم والقا ج ال,
وسلوقا ما و  ام وتال بو22 األخرىوملي , ويلاتخدام واليملالتويرالقج وتد اتواقع و سلاتواهم و للي, و

ل ر و سلاتواهموالتعلموالتالفامو اختيلروالتا ملوالقعرفمول ذلوال ر و اختيلراتوق لرم,وفمورقموا
الاتلطجوالتف قوللقاق  ,والتارميم,وفموال ملسواليعد و نوالقاق  ,والملي ,وفموال ملسواليعد و ذلكو
فموالقتضمراتو مدوالدراا,وققلومعاموالتألمرواإلماليموألال بوالتعلموالتالفامو اهقم,والتا ملوالقعرفمو

 . فموتاامنواألداءو ا االزولق لرةورقموال ر 

فل لم,وااتخدامو"ودراا,ويعا انوويإاراء (19 م(2017ت الباحثة نورا عمران ابراهيم عمران  اجر  – 3
التعلموالقدقجو لمواستالبويعحوال دراتواليدام,و تعلمموقالي ,و ذلوال ر ولتلقمذاتوالقرال,والقت ا ,و

قنوتلقمذاتوالقرال,و  دوااتخدقتواليلال,والقا جوالتارميمو تمواختملرو ما والياثويلل رم ,والعقدم,و" 
وا و  اق ل و يلغ واابوا20القت ا , وتم وتلقمذة والتلقمذاتو20و ويل م و  اقت واات ا م, وسعما, وقا ل و

ووتلقمذةواو سلاتواهمواد اتو22ووتلقمذةوالموقاق  تمنويللتال  وتارميم,و ملي ,و  اموسلوقا لوا60الاا
وال دراتواليدام,والخل ,و قات  وتعلم عرفمواو ملوالقمو ذلوال ر و اختيلروالتااقعواليملالتواختيلرا

 سلاتواهموالاتلطجوتف قوالقاق  ,والتارميم,وفموال ملسواليعد وللتعلمموالقدقجول ذلوال ر ووcd  قلو
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والقدقجو والتعلم وليرالقج وا ماليم وللتألمر و ذلك والياث و مد والقتضمرات وفم واليعد  وفم والملي ,  ن
 .  ,والملي ,والعرحو نوالقاقوcdللقاق  ,والتارميم,و 

 دد مدي االمتفادة من الدرامات المرجعية :

 واد وضحت الباحثة االمتفادة المرجعية فيما يمي :وووو

 العلقموالد مقو.ويلألال بتادمدوقشسل,والياثو  ملبت لو 

 يمع,وهذهوالدراا,و.قعوومتاءملو تالؤ توالياثويقلواهداتادمدو  

 دو ادتواليلال,وانوا ال بوالقااموال  فموه وواختملروالقا جوالقالابول يمع,وهذاوالياث  
 اسلروالقالهجوقاطق,ول يمع,والياثو.

 .ت يمقوالقعلقاتوالعلقم,و التموا  تودرا,و للم,وقنوالليلتو ال دقو 

 .تادمدوالقال روالتمو دوتؤلروفموتادمدو ا عوققلرا,والتريم,واليدام,وللتلقمذاتو مدوالياث 

 روقنوقعاموا وهدلو اادوفموم ءواهموقكلهروقشساتوالتلقمذاتواختيلرو يلراتو وتاقلواسل
  مدوالياثو.

 والتريم,و وققلرا, و ا ع وفموااتيملن والعلقم, و والخ  اتوا اراطم, واتيل وسلف, وألهقم, واليلال, تف م
 اليدام,ولتلقمذاتوالقرال,والللا م,ويد ل,والس متو.

 قال شت لو تالمل لتادمدوا ال بوا ا لطمولقعللا,واليملالتوالقاتخل ,و  . 

 

 

و-:واجراءات البحث

 اوال : منهج البحث:

علي  ةالبعدي ةالقبلي اتالمنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي ذو القياس الباحثةاستخدمت ووو

 ضابطة وذلك لمناسبته لطبيعة البحث  واألخرى تجريبيةمجموعتين احداهما 

 ثانيا : مجتمع وعينة البحث :

مدرسة االعدادية الرياضية اللفصلين دراسين ب تلميذه( 55) فصلين قوامهمابلغ قوام مجتمع البحث     

بالطريقة العمدية من الفصلين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية , وقد قامت الباحثة باختيار عينة البحث 

عشوائية  تم سحب عينة حيثبالمدرسة االعدادية الرياضية   ولة من الصف االتلميذ( 45)وعددها 
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( 35حث االساسية)الدراسة االستطالعية وبذلك تصبح عينة الب ألجراء تلميذات( 15عمدية عددها )

 تلميذه( 15ابطة قوام كل منها )ض واألخرىن الي مجموعتين متساويتين احدها تجريبية تم تقسيمه تلميذه

ظروف صحية , تلميذات ل( 5عدم مواظبة و) تلميذات( 5منهن ) تلميذات( 15, وقد تم استبعاد )

 ( تصنيف عينة البحث 1الجدول ) ويوضح

 (1جدول  
 تصنيف عينة البحث

 المتغٌرات 
 

 مجتمع البحث

 العٌنة االساسٌة
عٌنة 

 استطالعٌة

 الطالبات المستبعدات

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجرٌبٌة

 عدم مواظبة
ظروف 
 صحٌة

 تلمٌذة( 00)
(20 )

 تلمٌذة
 تلمٌذة( 20)

(20 )
 تلمٌذات

(0 )
 تلمٌذات

(0 )
 تلمٌذات

200% 00% 00% 10% 20% 20% 

 

 تجانس مجتمع وعينة البحث :

حرصت الباحثة علي التأكد من خالل العينة من عيوب التوزيعات غير االعتدالية وقامت بجمع     

البيانات الخاصة بأفراد عينة البحث وعينات المتوسط  الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعال 

 –الطول  –) السن  االلتواء للمتغيرات قيد البحث إليجاد التجانس الالزم ألفراد عينه البحث في قياسات

 ( يوضح ذلك .2الوزن ( والذكاء , والجدول )

 

 

 (1جدول )

 المتوسط الحسابً والوسٌط واالنحراف المعٌاري ومعامل االلتواء

 45ن =                               للمتغٌرات قٌد البحث ) التجانس ( 

 وحدة القياس المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

مو
لن
 ا
ت

ال
عد

م
 

 0.800 0.100 21.000 21.222 سنة السن

 5.145 5.758 148.555 149.855 سم الطول

 5.145 5.758 47.555 46.855 كجم الوزن

 1.581 1.533 8.555 9.855 درجة المعرفي الجانب
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واو واد ل وقن و2متم  و مق, وااا رتويمن وا لت اء وقعلقل و مق, وان والقتضمراتو"و6ا±و وقن وسل وفم و
ووو2.78و–و0.222القعرفمواوامثوااا رتو مق,وقعلقلوا لت اءوقلويمنواوالالابقعد توالاق واو و

وققلومدلو لموانوقاتقعوالياثومتيعوت زمعلو يمعملوفموهذهوالقتضمراتو مدوالياثو.
 مجموعتي البحث التجريبية والضابطة :بين  التكافؤ

 (0جدول )

 للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  ةالقبلٌ اتالقٌاس اتبٌن متوسط دالله الفروق

 فً المتغٌرات قٌد البحث) التكافؤ(

 15=2= ن 1ن

 وحدة القياس المتغيرات
قيمة " ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 2ع 2س 1ع 1س "

معدالت 
 النمو

 1.363 5.156 12.113 5.133 12.173 سنة السن

 5.295 5.611 149.867 5.667 148.533 سم الطول

 5.615 5.584 47.567 5.584 46.833 كجم الوزن

المستوي الرقمي 
 القرص رميل

 5.82 5.576 15.395 5.613 15.365 متر

 5.521 5.676 9.955 5.724 9.667 درجة المعرفي الجانب

 2.549( = 5.55,  29*قيمة "ت" الجدولية عند)

واوووووو واد ل وقن وفوو6متم  و ا د وقت ا لت دم ويمن واا لطم, ود ل  وذات و,ال يلمولتال ملاور ق
ال ر واوورقمر قمولقالي ,وللقاق  تمنوالتارميم,و الملي ,وفموالقتضمراتواوقعد توالاق اوالقات  وال

والقاق  تمنوفموهذهوالقتضمراتو مدوالياثو.يمنوتسلفؤووالالقعرفموووققلومدلو لمووالالاب

و

 وات جمع البيانات:ثالثًا: ومائل وأد
 األجهزة واألدوات الممتخدمة: –1و

ووترو.ل ملسوال  لوايللااتمقور:جهاز الرمتامي -
وول ملسوال زنوايللسمل ارامو.وميزان طبي: -
ول ملسوالقالفلتوايللااتمقترو.وشريط اياس: -

وال ر وت م واوتالالوقراالوا داءوالارسموولرقماورا مو   روت ممام,و
و.سراتوا مارم,وو–سراتو يم,وو–ق  عوللرقموو–ال ر وورقمداطرةوو-

والشطمنوو–اوقاق  ,وقنو ر وقختللوا  زانو ا   لرواولل ضلرو
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وا  اقويااتمكو.و–ق ل دوا مدم,وو–اوا قل و
وال ر و   ل والرقموورقماوقمدانوي وداطرةو

 قذف القرص:ل الممتوي الرامياختبار  -1
قعتقدمنوقنووو2قلاقاواسلموالعلبو   ولال,الر قمويل اتعلا,ويالسوالقات  وي موالباحثة لقتوو

ال لا اموالقعتقدويإاتلدوومدانال ر ويللقورقما تالدوالق ر وأللعلبوال   ويت يمقوال  ا دوال لا ام,وفمو
والقع,والز لزمق.

 في: االختبار المعر و-و2
وو والوالباحثة لقت واختيلر ووالابيت يمق وولرقمالقعرفم و وا داد نورا ابراهيم عمران ال ر 

وو6قلاقالقم,واوال دقوالليلتوووالقعلقاتوالع م(2017 

و لقتووووو واليرالقجوالزقامووالباحثة  د تعلمقمويلاتخدامو  ملالتوالياثولليرالقجوالوإلاراءاتيت قمم
وو7اد لواال ر وامثوم م وذلكوورقمتعلمموفموخراط والقفلهممو

 

 

 

 

 

 

 

 (7جدول )

 القرص  رمًسات البحث للبرنامج التعلٌمً لالبرنامج الزمنً إلجراءات وقٌا

 باستخدام خرائط المفاهٌم

 الفترة الزمنية القيامات ايد البحث م

 الدرامة االمتطالعية االولي 1
 م22/10/2017االحد  التأكد من صالحية األدوات واألجهزة وتدريب المماعدين

 م22/10/2017من االحد  الثبات ( –المعامالت العممية   الصدق  2
 29/10/2017الي االحد 
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3 
 الدرامة االمتطالعية الثانية
 تطبيق وحدة تعميمية 

 القرص بامتخدام خرائط المفاهيم ( رمي 
 م30/5/2017االثنين 

 م31/10/2017يوم الثالثاء  القياس القبمي لمتغيرات البحث 4
 م1/11/2017 يوم االربعاءو 

القرص بامتخدام  البرنامج التعميمي لتعمم رميتطبيق وتنفيذ  5
 خرائط المفاهيم

 م5/11/2017من االحد 
 م13/12/2017الي االربعاء 

 م7/12/2017الخميس  القياس البعدي  6
 م16/12/2017المبت و 

 ثانيا : الدراسات االستطالعية :

 الدراسة االستطالعية االولي :

للعما,وا ات ا م,و التمووتلقمذاتوو20يإاراءودراا,واات ا م,و لمو ما,و  اق لواوالباحثة لقتوووو   
و والق افق وا اد والياثو ذلكوم م وقاتقع وقن ولسا ل وا الام, والعما, وي دلو22/20/2027قنوخلرج م

والتعرلو لمو:
و ما,والياثو.وللتلقمذاترفموالقعواوقد وقاطق,واختيلروالالاب

وقنو اام,وا ا زةو ا د اتوالقاتخدق,وفموالياثو.اوالتأسدو
والتأسدوقنوقالاي,وال م حوفموالرا مو ال  روالت ممام,و ال ر و مدوالياثوفموقراالوتالالوولرقما

وا داءوالارسمو.
 فقو  ا دوال لا نوالد لموأللعلبووالعلبوال   وال ر و   ل والرقمويقمدانوطرةورقمداوالتأسدوقنوانواو

و.وال   
ول اايلت مو. ف ق موالاسلمو القال دمنووت افرواو

و ال  رووووووو والرا م و  م ح و ت افر والقاتخدق, و ا ا زة وا د ات وقاطق, و ن والاتلطج واافرت و  د
ال ر و تف موالاسلمو القال دمنوولقراالوتالالوا داءوالارسمولرقموال ر و  لا ام,وداطرةو   ل ورقم

والليلتووولاختيلراتو مدوالياث.و–لقعلقاتوالعلقم,واوال دقولق لق مو  اايلت مواو ااراءوا
وقنوووووووو والفترة وفم والقعرفم والتا مل و ختيلر والليلت وقعلقل واالب ويإاراء واليلال, و لقت سقل
ومو.29/20/2027موالمو22/20/2027
 حماب معامل الثبات إلختبار "التحصيل المعرفى" ايد البحث:  -أ 



-54- 
 

 تأثير برناهج تعليوي باستخذام خرائط الوفاهين علي هستوي االنجاز الرقوي لرهي القرص لتلويذات الورحلة االعذادية الرياضية 

 

 م1028-لألبحاث العلمٌة  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعة الزقازٌق  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  –مجلة بحوث التربٌة الشاملة 

 

وإلختيلروالتا ملوالقعرفىو مدوالياثوي رم تىوقختلفتمنوهقل:تمواالبوالليلتوو
و رم ,وتالملوالتيلمنواتلفلوسر ايلخو.و-
و رم ,والتازط,والا فم,واايمرقلنويرا ناواتقلنو.و-

 و.2اد لواوم م وذلكسقلوو
 

 (0جدول )
 المعرفى" بطرٌقتى جانبختبار "الفً ااب معامل الثبات حس

 10ن =              النصفٌة لسبٌرمان، جتمان()ألفا كرونباخ، التجزئة 

 ألفا كرونباخ المحاور
 التجزئة النصفٌة

 جتمان براون –سبٌرمان 

 09808 09889 09090 تارٌخ ألعاب القوى

 09700 09800 09082 القانون

 09089 09820 09010 المحتوى المهارى

 0,687* ايمة ألفا كرونباخ الجدولية = 

ويلأليعلد2اومتم وقنواد ل  وتنوقعلقاتوالليلتوللعيلراتوالخل , وإلختيلرووو والقس ا, اللال,
القعرفىو دوا  تو مموقرتفع,وفىواقمعوتيعلدواإلختيلروامثوترا اتوي رم ,وتلفلوسر ايلخوقلويمنووالابال
و02226ا وقنو02682ا وسل وفى واإلختيلر ويأيعلد والخل , والليلت وقعلقات وقتا  وت لرب ول اك وسقل وا

وو فىو02889او02822يرا نوقلويمنواو–يرا ناواتقلن"وامثوترا اتوفىوايمرقلنوو–"ايمرقلنوو رم تى
وو.02808او02289اتقلنوقلويمنوا

 يق لرا,و مموتلفلوسر ايلخوالقاا ي,ويلل مموالاد لم,ومتم وتنو مموتلفلوسر ايلخوالخل ,ويلأليعلدوو
و لويدرا,و للم,وقنوالليلت.اللال,وسلاتوت لوقنوال مموالاد لم,اوققلومدلو لىوتقتع

 المعرفى" ايد البحث: لجانبحماب معامل الصدق ا  -ب 

اإلختيلراتوالتىوإلمالدوقعلقلوال دقولإلختيلراتوالقاتخدق,وفىوالياثاو لقتواليلال,ويت يمقوو
وال والدراا,واإلاوالابت مسو" والياثو لىو ما, و مد واالقعرفى" واليللغو ددهل قنووتلقمذاتوو20ت ا م,
ووقنوقاتقعوالياثو يخالوالعما,واألالام,وا ما,وققمزةواولمو لاال لوا ا  دادم,والرملمم,القرال,و
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قنو لقتويت يمقوافسواإلختيلراتو يافسوالكر لو لىو ما,وقنوتلقمذاتوال لوالالدسواإليتداطىو
 ذلكووووتلقمذات20 ددهلوااقاق  ,وبمروققمزةوو التىوميلغوقدرا,والال رم,وا يتداطم,ويقدما,والز لزمق

 رم ,و دقوويلاتخداموا ختيلراتاولمويعدوذلكوتمواالبو دقومو29/20/2027م موا ادوالق افقو
ومتم وو–التقلمزو نو رمقوإمالدوقعا م,والفر قويمنوالقاق  تمنواالققمزةو وفمبمروالققمزةواو ه وقل

وو.6اد لوا

 (6جدول  

 المجموعتين  المميزة وغير المميزة(داللة الفروق بين متومط درجات 
 المعرفى" ايد البحث الجانباختبار فى 

و10=  2= ن 1ن

وحدة  المتغيرات
 القياس

 ايمة مجموعة غير مميزة مجموعة مميزة
 ع س   ع س   "ت"

و**92699و22776و92200و22292و262600ودرا,والقعرفىوالالاب
            2,878( = 0,01, 18** ايمة "ت" الجدولية عند  

واو واد ل وقن وا6متم  وقعا م, وقات ى و اد وإا لطملك ودال, وا هرم, وفر ق و ا د ويمنو0202و و
و وفى والققمزة و بمر والققمزة والقاق  تمن ول لل ووالالابواختيلرقت ا ى و ذلك والياث و مد القعرفى"

و.والقاق  ,والققمزة
 المفاهيم :اعداد خرائط 

م  دويللت قمموالتعلمقمويأا و لموم لوا اراءاتوالازق,ولتاكمموالتعلممو تالمل و ت  مرهو تافمذهو      
وووووووو.22:وو6 ت  مق وقنواالوتا مقواهدالوتعلمقم,وقعما,واو ه وت يمقوالاكرم,ولخلقوالتعلمموالفعللوا

 مدوويل  ا و لموالقرااعوالعلقم,و ا يالثو الدراالتوالقراعم,وفموالعلبوال   والباحثة  لقتوووووووو
اوسقلو( 18م( 2014( ونجالء ابو زيد  17م( 2012درامة كل من محمد مالم حمين  قا لوالياثو

( 20  م(2008الدمواي  هاني ا لعتو لمودراالتواخر وفموتعلممورقموال ر و قا لودراا,وسلوقنو
والقتعل ,وو(19م( 2017  ( ونورا عمران4م( 2015  لخالقوبثينة عبدا والعلقم, والقلدة يضرحو مع

ولرقمالقعرفمووالالابال ر واوالقات  والر قمووو وورقمال ر واو مدوالياثووو التموتال لتوتعلمموويرقم
وال ر ويضرحوت قمموخراط والقفلهمموقنوخالو:
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 ( 5 ممحقمراحل اعداد البرنامج : 

وقرال,والع لوالذهامو.و: المرحمة االولي

وقرال,والتاكممو.والمرحمة الثانية :

ويالءوا  لراتوالقالاي,وا لوالقفلهممو ا فسلرو.والمرحمة الثالثة :

وقرال,والري ويمنوالقفلهممو.والمرحمة الرابعة :

وال ملب,و ا خراجو.والمرحمة الخاممة :

و رحوخراط والقفلهممو لموالقخت منو.والمرحمة المادمة :

والتعدملويالءو لمواداءوالقاسقمنولموا خراجوالا لطمو.والمرحمة المابعة :

وال   لوللشسلوالا لطمولخراط والقفلهممولل اداتو ت يم  لو.والمرحمة الثامنة :

وووووووو و لقت وللخ لط والفام,ووالباحثة  د والقفلهمم و خراط  وا والقفلهمم وخراط  وقراال يعرحوا داد
ارسمول ذلوال ر و لموالخيراءوفموالعلبوال   و  رقوالتدرمسوقنوا ملءو خ  اتوتالالوا داءوال

وواو  دوتموفموالق لياتوالشخ م,والعرحو2اولاقتوالتريم,والرملمم,والقختلف,وقهمطلتوالتدرمسويسلمل
العرحوالللامواو  دواليلال,ويإاراط لوفموالقيدطمواو تموتااملويعحوالقااكلتوالفام,واو التمو لقتو

ووولألهدالو مدوالياث.6اولاقوواو سذلكوق2اولاقيلألاقل و لموقلوتمو رم وفموقوالق اف ,تقتو

و:خرائط المفاهيممراحل بناء البرنامج التعميمي المقترح بامتخدام 

 أواًل: تحديد األهداف العامة لمبرنامج التعميمي:  
 الهدف العام لمبرنامج: -1   

وم دلواليرا  والز لزمقوو لال لوا وتلقمذاتلقجوالىوتعلمم ويقدما, والرملمم, وا  دادم, يللقدرا,
يقالفك,والشر م,ولتعلممواألداءوال ام ولقالي ,و ذلوال ر ويللد رانويلإلملف,والىوالقفلهممو الا لطقو
واهدالو ي لو ولليرالقجوالىولال, ويت اممواألهدالوالعلق, وي لاوامثو لقتواليلال,  القعل قلتوالقرتي ,

ولمو تتقللوفمقلوملم:ولا اابوالتع

 هدف عام معرفي:  -
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وال  ويللت  رووتلقمذاتاستالب وقرتي , و ا لطق وقفلهمم و ن واألالام, والقعل قلت والياث  ما,
وللد رانفام,وا اتعدادوللد رانوالتلرمخمو القات  والفتمولقراالواألداءوا  ف,وا اتعدادو اقلوال ر و يد

و الرقمو افكوا تزانو التض م,وو سذلكويعحوالا اابوال لا ام,والخل ,وويتعلمموقالي ,و ذلوال ر .

 هدف عام مهاري: - 

ال ر ويللد رانويد ,و ت  متوالممو ار ,وولرقمسمفم,وتداءوالخ  اتوالفام,ووتلقمذاتاستالبوال 
و ال   لولإلاالسوالارسمو ا تزانوقنوخالوالت افقوالعملموالع يم.

يللقدرا,وا  دادم,والرملمم,ولليالتويقدما,والز لزمقويقالفك,والشر م,وقالي ,وو لال لوا وتلقمذاتتعلممو
و ذلوال ر و التا ملوالقعرفمو.

 هدف عام وجداني:  - 

ال ر ويللد رانوقنوخالواليرالقجوالتعلمقموورقماتالهلتوإماليم,واا وتعلمووتلقمذاتالاستالبو 
و.و2ال  رو الرا موالق ما,وقلاقاالقتيعو يرو

 أغراض البرنامج:  -2

 يهدف البرنامج الى تحقيق األغراض التالية: 

األداءوالفامووقراال مو ااتمعلبوال ر ويللد رانو مدوالياثو فولرقمللقراالوالفام,ووتلقمذةادراكوالو-
و.ول ذلوال ر 

ف مو ات لنوالخ  اتوالتعلمقم,وقنوتقرمالتوتق مدم,و االام,و لىوتعلمو ات لنو رم ,واألداءول ذهوو-
والقالي ,.و

الامدول يمع,والقالروالارسموألداءووم لىوت ام وتخ لءواألداءو الذ ومايعوقنوالف وتلقمذة درةوالو-
والرقمو الدفع.

وال ر ويللد رانويشسلو ام وقنوالالام,والفام,.ورقمق لرةووتلقمذةتداءوالو-

والقعل قلتو القعلرلوالقرتي ,ويللق لرةو مدوالياث.ووتلقمذاتاستالبوالو-

 أمس بناء البرنامج: -3   
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 مدووالعقرم,القرال,وو انومتالابوالتالالوالقا  مولقات ملتواليرالقجوقعوتهداف و قعوخ لط و-
والياث.و

و.تلقمذاتلفردم,و مس نوقاتمو دراتوالقرا لةواليرالقجوالفر قواو-

 الااق,وارالو لموت فمروا قسلالتوالازق,و القالاي,ولتافمذواليرالقجوقعوا هتقلمويع اقلوا قنوو-
و.تلقمذاتااق,وال

وواليرالقج.قرا لةوالتا  وفمو رحوالقلدةوالتعلمقم,وقيدتوالتدرجوقنوالا لوالموال عبو قر ا,وو-

وقرا لةوانومتمو رحواقمعوالرا مو ال  روالت ممام,ويالابوالا والقعرفمو.و-

وانوت  موالقعلق,ويل  ا و لموالرا مو ال  روالت ممام,و ا ختملروقنو لطق,والقات ملتوداخلو ا
واليرالقجوافا ويقلومتالابوقعوقات  والتعلمموالق ل بوتا م  و.

والشع رويللاعلدةو التش قو الار ر.اوقرا لةوانوما قواليرالقجو

ويقلوماق ويلاتللرةودافعمت مولتا مقوالعلطدوالتعلمقم.وتلقمذاتقات ملتواليرالقجو دراتوالواوانوتتاد 

وانوتتم والقشلرس,و   لملووو قا والتفسمرو ا يدا وو–ق لرملوو–ي درات نوالقختلف,واويداملووللتلقمذاتا
و التقمزو.

 تحديد محتوي البرنامج :

والتعلمقموووووووووو وقات  واليرالقج وتادمد و ال اداام,وتم و ا هدالوالقعرفم, وال دلوالعلم فموم ء
والرملمم,و2قلاقوا وا  دادم, ويللقدرا, والدراام, ولرقموال ر و الق ررةومقنوالخ , والقاددة و

 ذلكويعدوتادمدوالااي,والقط م,ووقدما,والز لزمقويقالفك,والشر م,ولليالتولل لوا  لوا  داد وي
والتعلمقمو ولليرالقج والتعلمقم, وال ادات وقس الت و لم و القات   والزقام والت زمع وفم والخيراء آلراء

و.وو2الق ترحوقلاقوا
 وقد تمثل هذا المحتوي فٌما ٌلً :

وااوتعلمموالقيلدئوا الام,ولرقموال ر و.

وو6ااوقراالوتالالوا داءوالارسمولرقموال ر وقلاقوا

وا قسلالتوالازق,ولتافمذواليرالقجو:
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وااو  ل ورقمولل ر ويفالءوالقدرا,و.

وااوا را وللتلقمذاتواوقالاي,وللقرال,والعقرم,ووو.

وااو اقلتوارشلدم,و.

وااوشرم و ملسو.

وااورا مو   رو ت ممام,ولرقموال ر و لسلوقرال,وقنوقراالوتالالوا داءوالارسم.

 .  ااوخراط والقفلهممولرقموال رو

 

 

 تصميم الخرائط التعميمية :
و ت  مرهو و تالمل  والتعلمم و ولتاكمم والازق, وم لوا اراءات و لم ويأا  والتعلمقم ويللت قمم م  د

و22:وو6 تافمذهو ت  مق وقنواالوتا مقواهدالوتعلمقم,وقعما,و ه وت يمقوالاكرم,ولخلقوالتعلمموالفعللوا
وو

  دو لقتواليلال,ويتاكمموقات  واليرالقجو يلواليدءوفموالت قممويامثواشتقلو لمواقعوالخراط وووووو
والتعلمقم,ولقراالواداءورقموال ر و مدوالياثو اشتقلتوالخرم ,وال اادةو لمو:

 .رحوال دلو  

 .رحوالخ لط والفام,و  

 .رحوالتالالوالارسمو  

 .رحوالتدرميلتوالت يم م,و  

 في االداء من خالل :شرح المرحمة 

 .قف  ق لو 

 .ااتخداقلت لو 

 .رم ,وا داءو تالالوا داءو تراي  و  
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 واد راعت الباحثة في الخريطة ما يمي :

 .اقسلام,وا  ا و لموالرا مو ال  رويا  ل,و ا شسللولعال روالخرم ,و 

 .قالاي,والخلفم,وقنوامثوالل نو الشسلولعال روالخرم ,و 

 وي رم ,وقش  ,و قتالا ,و. رحوالا والقعرفمو

و:وتادمدوا ال بوالتعلمقموالقاتخدموفموالتدرمسو

 المجموعة التجريبية : –أ 

القاق  ,والتارميم,وخراط والقفلهمموالتموتمو رم لو نو رمقوالرا مو ال  رووتلقمذاتااتخدقتووووو
و وتشقل و التم وا وورقمالت ممام, وتدرا ل والدرااموالتلقمذاتال ر والتم والقا ج وامثووفم الق ررا

وال وتؤد ووتلقمذاتااتخدقتوسل ولم وا والت ممام, و ال  ر و وللرا م ورقمالقشلهدة ال ر والتمووق لرة
وااتلاتولذلكواوامثوتموتخ م وقسلنواقنو واخر و سلقل و الرا  ولذلكوقرة فالءوالقدرا,وشلهدت ل

 الباحثة ال ر و ذلكوتاتواشرالو ت ام ووملرقللرقمويللقدرا,و الذ ومتموفم والت يمقوالعقلمووس  ل و
و.و7قلاقواو يقال دةوالقعلق,والقخت ,ول ذهوالقرال,

 المجموعة الضابطة : –ب 

القاق  ,والملي ,ووتلقمذاتاوالشرحواللفكمو اداءوالاق ذجوالعقلموووفموتعلمموواال بتموااتخدامووووووو
و.

ورا تووووووووو و داووالباحثة   د وللقاق  تمن والقع لة و التدرميلت والتعلمقم, وال ادات وقمق ن ت امد
والم مو وداخل والتدرمسوللقاق  تمن وتم وسقل وا والرطمام والازء وفم والتارميم, وللقاق  , والتارميم القتضمر

والدرااموقع وقرا لةوالتيدملويمنوالقاق  تمنو.

 د الخطة الزمنية لتطبيق البرنامج التعميمي :

والتعلمقموالق ترحو الذ وتمقنواووو واليرالقج ويإ داد وتعلمقمتمنو6 لقتواليلال, وي ا عو ادتمن وااليمع و
ووقواو يلغوااقللموال اداتوالتعلمقم,ويلليرالقجوالتعلمقموالق ترحو22ااي  ملواوزقنوسلو ادةوتعلمقم,وا

الزقامو لمواازاءوسلوووالت زمعو7وواوسقلوم م والاد لوا7وو ادةوتعلمقم,واوق ما,ويقلاقوا22ا
و ادةوتعلمقم,واودرسوووللقاق  تمنوالتارميم,و الملي ,.
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 (7جدول  

 التوزيع الزمني عمي اجزاء الدرس لممجموعتين التجريبية والضابطة
والزقنوالقاق  ,والملي ,والزقنوالقاق  ,والتارميم,واازاءوالدرس

د 
ق م
والت
ازء

ال
و

و
 وو
ممر

لتا
اوا

و

وووق2اوا اقلءوووق20اوالقفلهممو قال شت لقشلهدةوخرم ,و
وووق2اوا اقلء

وووق20اووا دادويدام
وووق20اوا دادويدام

زءو
الا

ام
لرطم
ا

و
الت يمقوالعقلموألداءوألداءوتعلمو
والقالي ,وقعوقشلهدةوالخرم ,

وووق22ا
شرحوالقالي ,والتعلمقم,ويلاتخدامو

وووق22اوالشرحو اداءوالاق ذج
وللقالي ,والاشل والت يم م

زءو
الا

قم
ختل
ال

و

تقرمالتوالت دط,و ا اتشفلءو الع دةو
وللالل,وال يمعم,

وووق2اوتقرمالتوالت دط,و ا اترخلءوووق2ا

وووق22اوالزقنوا اقللموووق22اوالزقنوا اقللم
وو
ي معوالت زمعوالزقامولت يمقوال اداتوالتعلمقم,وفمواليرالقجوالتعلمقموالق ترحووالباحثة لقتووقد ووووووو

والق وخراط  ويلاتخدام وذلك و م م  وا والياث و مد و8اواد لفلهمم و لقت والت زمعووالباحثةواسقل يت مم 
و ذلو وقالي , وفموتعلمم وا اي  م,ويلاتخداموخراط والقفلهمم الزقامولقات  وقس التوال اداتوالتعلمقم,

وذلكوقول ر ا و م م  والياثوا و لقتو2اولاق مد وسقل وقنووالباحثةو وتعلمقم, ول ادة يت مم واق ذج
 (8في جدول ) خراط والقفلهممولألاي  وا  لوللقاق  ,والتارميم,
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 (   8)   جدول

التوزٌع الزمنً لتطبٌق الوحدات التعلٌمٌة فً البرنامج التعلٌمً المقترح باستخدام خرائط 

 القرص قٌد البحث رمًالمفاهٌم لتعلٌم 

 االربعاء االحد االسبوع

 م8/22/1027 م0/22/1027 االول

 م20/22/1027 م21/22/1027 الثانً

 م11/22/1027 م29/22/1027 الثالث

 م19/22/1027 م10/22/1027 الرابع

 م0/21/1027 م0/21/1027 الخامس

 م20/21/1027 20/21/1027 السادس
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 (9جدول )

 موذج لوحدة تعلٌمٌة اسبوعٌة باستخدام خرائط المفاهٌم ) االسبوع االول (ن

 لصحيحة مع مراعاة وضع الجسم االعدادي الرياضي                                                                االهداف النفس حركية : ان تقف وقفة االستعداد ا االولالفصل: 

  ي ) مقدمة ( االستعداد ومسك القرصرفي : تعلم الخطوة االولالقرص                                                                     الهدف المع رميعنوان الدرس : 

 بالدرس موضوع الدرس : الخطوة االولي ) مقدمة (                                                    الهدف الوجداني : ان تشعر باالستمتاع 

 م  9/11/2517,  5التاريخ : 

 الهدف منه اجراءات الدرس الزمن )ق( اجزاء الدرس
األدوات 
 المستخدمة

 التوضٌح

النشاط التعلٌمً مشاهدة 
 خرٌطة المفاهٌم

مشاهدة الخرٌطة الخاصة بمرحلة المسك للقرص ووقفة  ( ق15)
االستعداد ) رسوم وصور توضٌحٌة ( وحوار بٌن المعلمة 

 والمتعلمات حول المرحلة االولً ) مسك وحمل القرص 

مشاهدة 
 المرحلة

  

 الوقوف : الجري حول الملعب  ( ق5) االحماء
 الوقوف : الجري حول الملعب مع تبادل رفع الركبتٌن عالٌا

الوقوف : الجري حول الملعب مع تبادل دوران الذراعٌن اماما 
 وخلفا 

تنشيط الدورة 
 الدموية

 

 العمل فً المحطات : ( ق15) االعداد البدنً الخاص

 م من البدء العالً 00الوقوف : العدو لمسافة  – 2

 ( مرات بالتبادل 2الوقوف : ثنً الجذع جانبا والضغط ) – 1

 م(20الوقوف : الجري الزجزاجً حول االقماع مسافة ) – 0
 الوقوف : الحجل بقدم واحدة لألمام  – 2

 الوقوف : همل مٌزان خلفً  – 0

وقوف : تبادل دفع كرة طبٌة مصغرة بالٌد الٌمنً والٌسرى  – 0
 ألعلً 

سرعة مرونة 
 رشاقة

 قوة
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 (9تابع جدول )

 تابع نموذج لوحدة تعلٌمٌة اسبوعٌة باستخدام خرائط المفاهٌم ) االسبوع االول (

 اجزاء الدرس 
الزمن 

 )ق(
 الهدف منه اجراءات الدرس

األدوات 
 المستخدمة

 التوضٌح

 الخطوة االولً : ) تقدٌم ( مسك وحمل القرص ( ق15) التطبٌقًالنشاط 

  التعرف علً االداة ومسكة القرص ووسائل االمان 

  دحرجة القرص علً االرض لزمٌل ، التخلص من
 القرص باستخدام اصبح السبابة 

  قم بتغٌٌر الدحرجة الً قذف القرص فً الهواء 

االهداف : استخدم القرص وتعلم لف القرص باألصبع 
 بطرٌقة صحٌحة  

 حمل ومسك القرص:

االهداف : حمل القرص بأحكام لزٌادة السرعة وتحقٌق 
 دوران صحٌح عند الرمً .

 الخصائص الفنٌة :

 (2حمل القرص علً المفاصل االخٌر لألصابع ) 

  تنتشر االصابع علً حافة القرص 

 (1علً استقامته )ٌكون الرسغ مسترخٌا و 

 ( 1ٌستند القرص علً قاعدة رسغ الٌد) 

 ( 0ٌستند االبهام علً القرص ) 

مشاهدة 
 المرحلة

 

 

 

تهدئه واسترخاء ) مشً / هرولة جري متنوع/  ( ق5) النشاط الختامً
 مرجحات متنوعة

 للحالةالعودة 
 الطبيعية
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 (2) ملحق المساعدين :

تمواختملرهنوقنوقعلقلتووو2قلاقواوو6يتافمذواليرالقجو سلنو ددوالقال داتواوالباحثة لقتو    
تريم,ورملمم,واوسقلو لقتواليلال,ويت يمقواليرالقجوالتعلمقموالقتيعوقعوالقاق  ,والملي ,وتاتو

 . افسوالكر لو الشر  والقتيع,وقعوالقاق  ,والتارميم,

 :ــ الدراسة الستطالعية الثانية 

تموااراءوهذهوالدراا,و لموالعما,وا ات ا م,ويللقدرا,وا  دادم,والرملمم,ويالتويللز لزمقو    
وموي دلو:و60/20/2027ولامنم موا 

و.و  ل ورقموال ر ويفالءوالقدرا,واوالتأسدوقنوقالاي,و قاطق,و
و والتأسدوقنوخل وخراط والقفلهمموقنوا واخ لءوفموقراالواليرالقجو قد وقالايت ل وللتلقمذاتا

و ما,والياثوقنوامثوال م حو الف مو ا دراكو ا اتمعلبو.
وااوالتأسدوقنوقالاي,و  توا ختيلراتو.

و.و ر و لموالتلقمذاتالورقماوتاري,و ادةوتعلمقم,ولخراط والقفلهمموفمو
دواليلال,وقنوقلوايقواو ا ياتوسلوا اراءاتو ال ملالتوقعدةو لمواسقلو ا و  دوتموتأسوووو

وللدراا,و مدوالياثو.وللت يمق
  الدراسة االساسيةخامسا : 

 :ةالقبلٌ اتالقٌاس
وال ملاو وااراء و,ال يلمولتتم و و62/20/2027واللاللءوم مو مو2/22/2027وا ريعلءم

 . ال ر و رقموال ر والقعرفمالالابوللقاق  تمنوالتارميم,و الملي ,وفمو

 الدراسة األساسٌة: تطبٌق

قدرا,وا  دادم,والرملمم,وللتموت يمقوتاري,والياثواألالام,و لىوالعما,و مدوالياثويو
و وا اد وقن والفترة وفم والشر م, ويقالفك, والز لزمق واألريعلءو2/22/2027يقدما, و اتم م

وا26/22/2027 وتاليمعو اشتقلتو لىوا6مو لقدة وتعلمقم,و22و والتعلمقم,وووو ادة زقنوال ادة
واليرالقجو2ي ا عواووقو22ا وتموتافمذ و األريعلءوقنوسلوتاي  او  د وا ادو وتملم وتاي  مل وو ادة

قعوافرادوالقاق  ,والتارميم,اوسقلوتموااتخداموال رم ,والقتيع,ووخراط والقفلهممالتعلمقمويلاتخدامو
وقعوالقاق  ,والملي ,.وووالت لمدم,واوال رم ,تدرمسوفموال

و

و
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  :ةالبعدٌ اتالقٌاس 
ووتموااراءوال ملالتووخراط والقفلهمميعدوا ات لءوقنوت يمقواليرالقجوالتعلمقموالق ترحواوو
و واليعدم, وم م و22/22/2027الخقمس والايتم والتارميم,و26/22/2027و م م وللقاق  تمن م

و.وال ر وولرقمالق لرم,و القعرفم,و الملي ,وفموالقتضمراتو

 سادساً: المعالجات اإلحصائٌة:

تموااتخداموالقعللالتواإلا لطم,والقالاي,ول يمع,والياثو ذلكويلاتخدامويرالقجوالازموو
وووألاراءوالعقلملتوالااليم,وو ا ا لطم,وللياث:وSPSSاإلا لطم,وا

وا اارالوالقعملر .ووووووووووووالقت ا والااليم.ووو
وقعلقلوا لت اء.ووووووووووووووووووووووال ام .ووو
وقعلقلوا رتيل واليام .وووووووووووووووالااي,والقط م,.ووو
و رم ,والتازط,والا فم,واوايمرقلنويرا نواواتقلنوووتالملوالتيلمنواوالفلسر ايلخووووو
واابوالتاان.وووووووووووووووووواختيلرواتو.ووو

 النتائج ومناقشة عرض

 نتائج الفرض األول: ومنااشة عرض  د
 (10جدول  

فى الممتوى  لممجموعة التجريبية ات القيامات القبمية والبعديةداللة الفروق بين متومط
 القرص ايد البحث لرميالمعرفى الجانب الرامى و 

 15ن = 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 ايمة القياس البعدى القياس القبمى
 2ع± 2س   1ع± 1س   "ت"

و**282622و02260و222626و02626و202660وقتروالقات ىوالر قىول ذلوال ر 
و**222286و22929و222266و02722و82667ودرا,والقعرفىوالالاب

            2,977( = 0,01, 14** ايمة "ت" الجدولية عند  

واو واد ل وقن و20متم  وقعا م,و وقات ى و اد وإا لطملك ودال, وا هرم, وفر ق وت اد وتا 
والالاب وفىواقمعوالقتضمراتو"والقات ىوالر قىوولتوال ملالتوال يلم,و اليعدم,وويمنوقت ا 0202ا

والقاق  ,والتارميم,و مدوالياث.ووكول لل وال ملسواليعدىولدىو لليلتال ر "و ذلولرقمالقعرفىو
 
 (11جدول  
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لممجموعة التجريبية فى  التغير الحادث بين متومطات القيامات القبمية والبعدية ُمعدل
 القرص( ايد البحث لرميالمعرفى  الجانب الممتوى الرامى و 

 15ن = 

وحدة  المتغيرات
 القياس

الفرق بين  القياس البعدى القياس القبمى
 المتومطين

ُمعدل التغير 
 2س   1س   الحادث %

و%68222و6299و222626و202660وقتروال ر والقات ىوالر قىولرقم
و%79222و6287و222266و82667ودرا,والقعرفىوالالاب

ووتا وم ادوُقعدلوتضمروالدثويمنوقت ا وال ملامنوال يلىو اليعدىو22متم وقنواد لواو
القاق  ,و لليلتوال ر وولدىوولرقمالقعرفىووالالابفىواقمعوالقتضمراتواالقات ىوالر قىاو

و وُقعدل وتسير وسلن وامث واليعدىا وال ملس ول لل  و ذلك وإختيلروالتارميم, وفى وفى والدث تضمر
%وو68.22%واويماقلويلغوت لوُقعدلوتضمروالدثوا79222القعرفى"ويُقعدلوتضمروميلغواوالالاب"

و.ال ر ولرقم ذلكوفىوالقات  والر قمو
وووووو ويلاتخدامووالباحثة تعز  والتعلمقم واليرالقج وقن وال اداتوالتعلمقم, وتألمر والم والاتلطج هذه

ويل و القتقمز والقفلهمم وتتقلشموخراط  و التم والادمل, والتعلم و االلمب و رق و قيلدئ و  ا د تيل 
 تتالابوقعو يمعم,و ما,والدراا,و  يمع,والقرال,والعقرم,وققلوا قوتسلقلو شق لوفمواليرالقجو

املف,ولتشلي  وو ول دراتوال لليلتواوقعوا هتقلموال ام ويللقات  وفمو اداتواليرالقجو تالاي
و مد والق لرة وتداء و يمع, و القاق  لتووقع والقختلف, والاام وألازاء والتقرمالت و شق ل الياث

وخراط و وان وتتم  وسقل وا والياث و مد والق لرى وا داء وقالرات وفم و العقل والقاتخدق, العملم,
وا وت اا القفلهمم وسلات و ع يلت ووزال  ووالتلقمذات والق لرة وهذه ووسرقمفم  املفتووال ر 
ويللققلوللتلقمذات والشع ر و  دم والترسمز وال لليلتووزملدة واهتقلم واللر و لم و  قلت وا  السأي,

و اهتقلق نو اقلا نو زملدةواماليمت نو يللتللموادتوالموي لءوقلوتعلقنو.
انوااتخداموالرا مو ال  رولتالالوا داءوالارسمول ذلوال ر و ارسلتووالباحثة تمملوووووو

ال ر واد والترسمزو لموا ازاءوالق ق,وفموتالالوا داءوورقماازاءوالااموالقختلف,والالءواداءو
الارسمو زملدةوتعققو ااتمعلبوال لليلتول ذهوالقراالو العقلو لمو  لوهذهوالقالي ,وسسلو لذاو

وال ر و تا مقوقات  ور قموقلا ك.ورقموالتلقمذاتسلنوالتألمروا ماليمو الفعللو لموتعلمو
م,والرا مو ال  روفموري والرا مو ال  رويللتضذم,والرااع,وانوت م واهقوالباحثة  ومف تووووو

وققلواد والموخلقوت ا لويمنوالقتعلق,و خراط والقفلهممو.
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انوااتخداموال  رو الرا مومعقلو( 12م( 2000عبدالحميد مشرف  فموهذاوال ددومذسرووووو
 التعلموققلواد والمو لموتز مدوالقتعلقلتويعقلملتوتضذم,ورااع,وتفمدوفموتاامنو قلملتوالتعلممو

وتاانوا داء.
ال ر وللقاق  ,والتارميم,وورقمفمووللتلقمذاتالتف قوفموالتا ملوالقعرفمووالباحثة تعز ووووو

وتدرمامو وقعرفم وهمسل ويالء و لم وتعقل والتم والقفلهمم وخراط  وان والم ومع د وال ملسواليعد  فم
والقعل قلتوي  رةوقا  م,و قالال وقنوا لعلموالموالخل و قنوالقفلهمموللقعل قلتوتتدرجوفم ل

ا سلرو ق قم,و شق لم,والموقفلهمموا لو ق قم,و شق لم,و    وللقفلهمموا سلروتادمداوامثو دو
خل تويمط,وقش  ,وللتعلممو التعلمو ت  دوال للي,والموات لنوقلوتتعلق وققلومزمدوقنوفل لم,والتعلممواو

قعوالخراط ولمووالتلقمذاتزوذلكوالموتفل لوالقعرفمولدم نواو  زووالالاب قنولموتاامنوقات  و
اتلا,والفر ,ول نوللتاسموفموالقعل قلتو  دوالهموذلكوفموزملدةوسمو ا  والقعل قلتو القعرف,و

والموتموتا مل لوقنو يلوال لليلتو.
والاتلطجوقعواتلطجودراالتوسلوقنووووو ( ودرامة 17م( 2012محمد مالم درويش  تتفقوهذه

وامثوم فروو(18م( 2014نجالء ابو اليزيد  والقفلهمم واال بوخراط  واهقم,  التمواسدتو لم
وقنوخالوالت  ممواو يذلكومتمو التضذم,والرااع,و التموتال دو لموتشخم وا خ لءو قعللات ل

وتمامروا اتفلكويللقعل قلتوفموالذاسرةو  مل,والقد و تاكموااترال وهذهوالقعل قلت.
التعلممويقال دةوالرا مو ال  روم فرو( ان 22( م2001وفيقة مصطفي مالم    تمملووووو

وخالو وقن وامد وتألمرا وذ  والاكلم و هذا و ال  ر و الرا م والقتعلم ويمن واتالهمن وذ  وات لل اكلم
 قلملتوالتفل لواوا قروالذ وماعلوالقتعلموق ياكو لموالتعلمود نوخ لوا وترددوقنوقعرف,واادو

ولقات اهوالعلقمو.
انواهموقلومقمزوالتعلممويقال دةوالرا مو( 16م( 2002كمال عبدالحميد زيتون   ممملووووووو

و الطلواخر و و للم,وقنوالتفل لوالذ وتفت ده و متمقنودرا, ومتقرسزوا لوالقتعلم  ال  رواا 
و دمدة.
انوتا معوااللمبوالتعزمزو( 3م( 2005الغريب زاهر , اابال بهبهاني   ممملوساوقنووووووووو

متوا اتاليلتوال اما,و ذلكومؤد والموتأسمدوالتعلمواو ماتخدموفموذلكويفل لم,وتؤد والموتلي
سيمرةوالرا مو ال  روامثوتتعرلوال للي,وقنوخال و لموقد و ا,وااليت وف روا ات لءوقا لوو

و م دمول والتعزمزوا ماليمول لوا والتعزمزوالاليمولمال دهلو لموت ام وااليت لو.
و وال دد وا داءو( 13م( 2009بدالرحمن زاهر ع ممملوفموهذا اهقم,و رحوتالالوقراال

وقتقمزو وسأال بوتعلمقم والقفلهمم ويخراط  وارتي تواماليمل و ذلوال ر و الذ  ولقالي , الارسم
 القعرفمو.والالاب ذلكوفموال   لوللتقمزوفموالقات  والر قمول ذلوال ر و و
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لذي ينص عمي " "توجد فروق ومن خالل العرض المابق يتضح تحقيق صحة الفرض االول وا
لممجموعة التجريبية  مجموعة خرائط  ةوالبعدي ةالقبمي اتال  احصائيًا بين متومطي القيامد

المعرفي لصالح متومط القياس البعدي "  الجانب القرص وممتوي  رميالمفاهيم ( في كال من 
. 
 نتائج الفرض الثاني:ومناقشة عرض  -2

 (12جدول  
لممجموعة الضابطة فى الممتوى  ات القيامات القبمية والبعديةمتومطداللة الفروق بين 

 القرص ايد البحث لرميالمعرفى  الجانبالرامى و 
 15ن = 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 ايمة القياس البعدى القياس القبمى
 2ع 2س   1ع 1س   "ت"

و**62662و02226و222867و02276و202680وقتروال ر ولرقمالقات ىوالر قىو
و**202228و02922و222266و02676و82800ودرا,والقعرفىالالابو

            2,977( = 0,01, 14** ايمة "ت" الجدولية عند  
واو واد ل وقن و22متم  وقعا م,وو وقات ى و اد وإا لطملك ودال, وا هرم, وفر ق وت اد تا 

والالابوالر قىالقات ىوافىواقمعوالقتضمراتوولتوال ملالتوال يلم,و اليعدم,وويمنوقت ا 0202ا
و وال ملا ذلووال ر "ولرقمالقعرفى و مدووتلقمذاتلدىوولتواليعدم,كول لل  والملي , القاق  ,
والياث.

 (13جدول  
المتغيرات  فيلممجموعة الضابطة  والبعدي القبميُمعدل التغير الحادث بين متومط القيامين 

 15=  ن    القرص( ايد البحث لرمي المعرفي الجانب , الرامي الممتوى 

وحدة  المتغيرات
 القياس

ات القيام
 القبمية

ات القيام
الفرق بين  البعدية

 المتومطين
ُمعدل التغير 
 2س   1س   الحادث %

و%22266و2229و222867و202680وقتروال ر والقات ىوالر قىولرقم
و%67288و6266و222266و82800ودرا,والقعرفىوالالاب

 و

وا           واد ل وقن و26متم  وال ملامن وقت ا  ويمن والدث وتضمر وُقعدل وم اد وتا  وال يلمو
القاق  ,ووتلقمذاتال ر وولدىوولرقموالقعرفموالالاباوالر قمالقتضمراتواالقات ىووفمو اليعد 
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واماليعد الملي ,و ذلكول لل وال ملسو واختيلروالالابوثوسلنوتسيروُقعدلوتضمروالدثوفما
وفم%وو ذلكو22.66%واويماقلويلغوت لوُقعدلوتضمروالدثوا67288يُقعدلوتضمروميلغواوالقعرفم

و.ال ر لرقموالقات  والر قمو

القاق  ,ووتلقمذاتعدم,و نوال ملالتوال يلم,ولالايبوفموتاانوال ملالتواليوالباحثة تراعووووووو
مدم,و ومقسنوابفلل لوال ر وا مدوالياثوووالموانوال رم ,والت لورقمالملي ,وفموقات  وتعلمو

وت دمموولرقم التموتعتقدو لموالشرحواللفكمو اداءوالاق ذجوالعقلمو ولم ال ر والق ل بوتعلق ل
والقرسبو ققلرا,و والم واليام  وال عبو قن والم والا ل وقن والقتدرا, والتدرميلت وقن قاق  ,

الالءوذلكواووال ر وقنوال لليلتو ت ام وا خ لءو ت ام  موقنو يلوالقعلق,ورقم تسرارواداءو
ققلواد والموالتعلموي  رةوالمق,وق لي ,ولألداءوالفاموللق لرةواو قنولموالرتوهذهوال رم ,وتألمراو

و.والقتضمراتو مدوالياثاماليملوفمو
الموانواالسوا ال بوالت لمد وه وو(14م( 1994تشير عفاف عبدالكريم   فموهذاوال ددوووو

 ااتالي,والقتعلق,واوفإشلرةوا قروقنو يلوالقعلق,وتايقوالعا ,والقيلشرةويمنوتايم لتوالقعلق,و
ارس,وقنو يلوالقتعلق,و تؤد والارس,واابوالاق ذجوالذ وم دق والقعلق,واو يذلكوتتخذوالقعلق,و
والقخ  ,و اقمعوال راراتوو نوالقسلنو ا  مل والارسم,و اليدءو الت  متو   تواات لءوالفترة

وللتعلمو الراا,و.

انوهذهوالاتما,و دوتراعوامملوالموانوالقعلق,وال لطق,و لموالعقلم,والتعلمقم,ووةالباحث تر ووووو
و يللتللموتع دتو والاق ذجوالعقلموفموتدرما م و لموالشرحواللفكمو اداء و التموتعتقد يللقدرا,

وال لليلتو لموهذهوال رم ,وفموتعلموالسلمروقنوالق لراتوفموقعكموالق ادوالدراام,واألخرىو.
وتوووووو وسقل والباحثة م  واللروو واقل م ويشسل والتعلم وان والم وا داء وقات   وفم والت دم هذا

و ومؤدمن واعل ن وققل واألخرىوا و لم وقا ن وتف قوسل وإليراز ويما ن وللتالفسوفمقل ورقمدافعمت ن
وال ر ويأفملوشسلوققسنو.

القاق  ,ووتلقمذاتاليعدم,و نوال ملالتوال يلم,ولوالايبوفموتاانوال ملالتوالباحثة  تراعووو
وال وفم و اداءووالابالملي , واللفكم والشرح وا والت لمدم, وال رم , وفم والقعلق, وان والم القعرفم

و وتلرم  وا ل و القتا  , والادمدة والقعل قلت وقن والقزمد وت دقن وو والعقلم وال ر الاق ذج ورقم
 ما,ووتلقمذاتلواوهذاويلإلملف,والموانوالال ر و مدوالياثو قراالواداط ورقم ال لا نوالد لمول
 لمل,و قاد دةوفأ وقعل قلتوت دمول نوا لوتز دووقموال ر لتو قعرفت نويروالياثوقنوالقيتدط
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و, اليعدمو,ال يلمولتلفرقوالسيمرويمنوقت ا موال ملاقنوا ملت نوالقعرفم,واو هذاومااكوقنوا
و مدوالياثو.

و وقن ودراالتوسل واتلطج وقع وذلك عبدالخالق نة بثي و( 20م(  2008هاني الدمواي   متفق
وال رم ,و( 19م( 2017ونورا عمران  و(4م( 2015ابراهيم   وااتخدام وان والم وتشمر  التم

الت لمدم,وفموالتعلممو التموتعتقدو لموالشرحواللفكمو اداءوالاق ذجوالرتوتألمراواماليملوفموساوقنو
تا مل مو قات  وال ر و قراالواداءوالتالالوالارسموورقملا داءوالر قموللقتعلقلتوقات  و

و.وفموالالابوالقعرفم
" توجد  قنوخالوالعرحوالاليقومتم وتا قوفرحوالياثوالللاموسلملكو الذ وما و لموووو

لممجموعة الضابطة   مجموعة  ةوالبعدي ةالقبمي اتدال  احصائيا بين متومطي القيامفروق 
البحث , وممتوي القرص ايد  رميالطريقة التقميدية ( في كال من الممتوي الرامي وتعمم 

والمعرفي لصالح متومط القياس البعدي " . جانب ال
 نتائج الفرض الثالث:ومناقشة عرض  -3

 (14جدول  
لممجموعتين التجريبية والضابطة فى  ات البعديةالقيام اتداللة الفروق بين متومط

 القرص( ايد البحث المعرفى لرمي الجانب المتغيرات الممتوى الرامى,
 15=  2= ن 1ن

وحدة  المتغيرات
 القياس

 ايمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 2ع± 2س   1ع± 1س   "ت"

و**262022و02226و222867و02260و222626وقتروال ر والقات ىوالر قىولرقم
و**62089و02922و222266و22929و222266ودرا,والقعرفىوالالاب

 2,048( = 0,05, 28* ايمة "ت" الجدولية عند  

واو واد ل وقن وقات ىوقعا م,و22متم  و اد وإا لطملك ودال, وفر قوا هرم, وت اد وتا  و و
وقت ا 0202ا ويمن والقتضمراتووم,اليعدولتال ملاولتو وفم و الملي , والتارميم, للقاق  تمن

و والر قماالقات ى وال ملاورقملوالقعرفموالالابا ول لل  و ذلك للقاق  ,ووم,اليعدولتال ر و
والتارميم,و مدوالياث.و

و

 (15جدول  
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 لممجموعتين التجريبية والضابطة فى البعديُمعدل التغير الحادث بين متومط القياس 
 القرص( ايد البحث لرمي المعرفي الجانب, الرامي الممتوى 

 15=  2= ن 1ن

وحدة  المتغيرات
 القياس

المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
الفرق بين  الضابطة

 المتومطين
ُمعدل التغير 
 2س   1س   الحادث %

و%20292و2229و222867و222626وقتروال ر والر قمولرقموالقات ىو
و%28202و622و222266و222266ودرا,والقعرفموالالاب

وا واد ل وقن و22متم  وال ملس وقت ا  ويمن والدث وتضمر وُقعدل وم اد وتا  واليعد و
ال ر وولرقمووالقعرفموالالاباوالر قمالقتضمراتواالقات ىووفمللقاق  تمنوالتارميم,و الملي ,و

"وواختيلروفموامثوسلنوتسيروُقعدلوتضمروالدثوللقاق  ,والتارميم,اواليعد  ذلكول لل وال ملسو
واوالالاب وميلغ وتضمر ويُقعدل وم مسوالالابوالقعرفم و الذ  وت لو28.02القعرفم ويلغ ويماقل %وا

وال ر .والقات  والر قمولرقموفم%وو ذلكو20.9ُقعدلوتضمروالدثوا

هذهوالفر قوا ا لطم,ويمنوال ملامنواليعدممنوالموانوالقاق  ,والتارميم,ووالباحثةعز و تووووووو
ااتخدقتوخراط والقفلهمموق ما,ويللرا مو ال  روالت ممام,و ا  توالت  رولتالالوا داءو

و و والقاولرقمالارسم وااتخدقت ويماقل وال ر وا والت لمد  وا ال ب و والملي , الشرحواوق  ,
و وتعلم وفم وخراط والقفلهمم وتقمزتوي  ولقل وهلقل و هالكوت ممال واا لوورقم الاق ذجو ال ر وفم

والقتعلقلتو ويمن والفردم, والفر ق والتدرمسووألا ترا م وال عبوتا مع وللاق ذجوو رؤم,قن ال للي,
التقمزو تليمت ووسقلوانووتلقمذةذهنوالماعل لوتتقتعويليلتوا داءو تستابوت  روالمموللق لرةوفمو

وسيمرةووالالابفمو ويدرا, وت تم والتارميم,و نوخراط والقفلهمم القعرفمولل ملسواليعد وللقاق  ,
وت دموتالالووتلقمذات العقلملتوالقعرفم,ولد والويلليام, واا ل  القعل قلتو القفلهمموولألفسلراوسقل

امثوت  مو لموالتاكمموال رقموولوفموالذاسرةوما لواختزاا ولتلقمذةالتمومابوانوتتعرلو لم لوا
وقتيلدل,و و تراي لت ويعا لت واليعح وييعم ل وترتي  وخل , وقفلهمم وتات  وتتدرج و لم لقف  م

و وتعلق ه ولقل وقرسز ويقلخ وتخ م م وللقتعلقلت وللتز مد واملف, و وزملدةو  اما, واد  وققل ا
ويمط و خلق و قتراي , وقتسلقل, وي  رة و الق رر وللقا ج و ف ق ن و تا مل ن وتعلمقم,وااتمعلي ن ,

ال دتو لموزملدةوفل لم,والتعلمواو قنولموتليمتوالقلدةوالعلقم,وفموالذاسرةواو هذاو ومت فروفمو
وال رم ,والت لمدم,و.

ال ر و تا مقوقات  ور قمواماليملومع دوولرقمالتف قوفموا داءوالقتقمزوالباحثة  تعز ووووووو
ورقمل ر و دموالاق ذجولسلوقرال,وفمواورقمالموانوخراط والقفلهممو تالالوا داءوالارسمول
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و وقشلي   واق ذام واداء وقات   و ا لم ويأفمل والتالملوولألداءال ر  ولم ولي ل الاق ذام
القمسلامسم,و الارسمول وفمواداط والقتقمزواو لمومت افروذلكوللقاق  ,والملي ,وفموااتخداق لو

ولل رم ,والت لمدم,و.و

ووووووو والقراعم, والدراالت وقعكم وا مات والقاق  ,و  د وتف ق والقفلهمم وخراط  وقالل فم
التارميم,و لموالقاق  ,والملي ,واو اتف توهذهوالاتلطجو اتلطجواليلال,وامملوقعواتلطجوالدراالتو

ودراا, و قا ل والياث و مد ( ودرامة نجالء ابو 17م 2012محمد مالم درويش والقراعم,
و لموو(18م( 2014اليزيد  وو والقفلهمم وخراط  وا والتارميم, والقاق  , وتف ق واك رت  التم

والقاق  ,والملي ,واال رم ,والت لمدم,وو.

انوالرا مو ال  روتتم والفر ,و( 12م( 2000عبدالحميد شرف   فموهذاوال ددومؤسدوووووو
م للوقنواد ثووا قللولتالالوا داءوالارسموللق لرةوالقرادوتعلق لوققلولألداءللقتعلق,وللقشلهدةو

وا خ لء.

ووووو وتاكمقكواليمط,وو(9م( 2006خميل شبر   مؤسد  لموانوخراط والقفلهمموتعقلو لموا لدة
ويللقعل قلتو و ري  ل والادمدة والقعرف, و ات يلل وااتعداد والل, وفم و اعل ل وللقتعلق, القعرفم,

والق ا دةوفمواليام,والقعرفم,وللقتعلق,و.
وت ووالباحثة ت م ووووو زق,و هلق,وللق لرةوفرهوخراط والقفلهمموقنوقعل قلتو قفلهممو اهقم,وقل

وال وهذهووتلقمذة تاسم و ادراك ولف م وسلفم و  ت و لم و ا  ل ل وااتمعلي ل و ار , والعرح فم
والقشلرس,و وان وسقل وا ول ل و ومتالال واتمو و الرتلي, و السأي, والقلل وايعد وشم , القعل قلتوي رم ,

تقلتو لم وخراط والقفلهمموف روااليت لو لموا اطل,ويشسلولل لليلتو اللرةود افع نو تش   نواش
 ام واو سذلكوت  مق لو ادوااليت لو لموا اطل,ويشسلوخل ئوققلومعقلو لموتليمتوالقفلهممو

و.وتلقمذاتالقعرفمولد والوالالابو القعل قلتوال اما,واو زملدةوااي,
يأنوالاكرةوال دمق,وفموالتعلمواوال رم ,وو(16م( 2002كمال عبدالحميد زيتون   معمدووووووو

الت لمدم,وووتر والقتعلق,وقاردو  لوت بوفم والقعل قلتوف  و هموقاردوقتل م,واواقلوالاكرم,و
واق هو وسلطنواموقتفل لو بلمت ل وفتاكروللقتعلق,و لمواا ل والذاتموو والتعلم وا الادمل,وفموالتعلم

القتعلموللقعرف,و فقواق وقعللات ول لواوف مو اما و لمسوال دلوه وافكوالقعل قلتويلويالءو
وتعتيرهويأا ولقعرفت و لمسوقات يلواليملول لو.

 قنوخالوالعرحوالاليقومتم واا وتا قو ا,والفرحواللللثو الذ وما و لمو"وووووووووو
توجد فروق دال  احصائيا بين متومطي القيامين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة 
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 اتالمعرفي لصالح متومطي القيام الجانبالقرص ايد البحث وممتوي  رميتعمم في كال من 
ولممجموعة التجريبية " . ةالبعدي

 االستخالصات والتوصيات:

 اوال : االستخالصات :

ت ادوفر قودال واا لطملو قعدلوتضمروالدثويمنوقت ا موال ملامنوال يلمو اليعد وفمواقمعوــ 
ال ر ووو ذلكول لل وال ملسواليعد ووالقعرفمولرقموالالاب وو–القتضمراتواوالقات  والر قمو

ووواوامثوسلنواسيروقعدلوتضمروالدثوفمواختيلرو والتارميم,واوخراط والقفلهمم لد والقاق  ,
ويلغوا لوقعدلوا79.22القعرفمويقعدلوتضمروميلغواوالالاب %ووفموالقات  و68.22%وويماقل

وال ر و.ولرقمالر قمواو الذ وم مسوقات  والتعلمو

و قع واا لطمل ودال  وفر ق وت اد وال ملالتاا وقت ا م ويمن والدث وتضمر فموو, اليعدمو,ال يلمودل
والقات  والر قمو و ذلكول لل وال ملسواليعد ووالالابو–القتضمراتوا القعرفمول ذلوال ر وو

وامثوسلنواسيروقعدلوتضمروالدثوفمواختيلرو وو والت لمدم, وال رم , وا والملي , لد والقاق  ,
%وو ذلكوفمو22.66%وويماقلويلغوا لوقعدلوتضمروا67.88القعرفمويقعدلوتضمرويلغواوالابلا

والقات  والر قموالذ وم مسوقات  والتعلمولقالي ,و ذلوال ر و.

و قع واا لطمل ودال  وفر ق وت اد واليعدم,اا وال ملالت وقت ا م ويمن والدث وتضمر للقاق  تمنوودل
والقات   وفموقتضمراتوا و ذلكووالقعرفمولرقموالالابو–الر قمووالتارميم,و الملي , ال ر وو

واختيلرو وفم والدث وتضمر وقعدل واسير وامثوسلن وا والتارميم, وللقاق  , وال ملسواليعد  ل لل 
ويلغوا لوقعدلوتضمروالدثوا28.02القعرفمويقعدلوتضمروميلغواوالالاب ويماقل %وو20.09%و
اط وا ماليمو اتخدامواال بوخرووالتألمرال ر وووققلوم م ووفمواوالقات  والر قمولرقمو ذلك

وال ر و.والقفلهمموفموتعلممورقم
 ثانيا : التوصيات :

وو-: لتوالياثوت  مواليلال,ويقلوملموفموم ءوقلواافرتو ا وااتخا

والتعلمقمو- واليرالقج وويلاتخداموااتخدام و تاامن و وتعلمم وفم والقفلهمم وا االزوخراط  قات  
فموفموقراالوتعلمقم,وقختلف,واو فمواا ا واخر وقنودفعوالقعرووالالابال ر و ووالر قمولرقمو

و.رقموالرق وووو–ا لا,والق ر ,وو–الال,و

وترتي وو- والتم والادمل, والتعلمم وااللمب وت قمم و لم ويللتدرمب واليدام, والتريم, وقعلقلت   ل
ويتسا ل املوالتعلممو تقا وفر والتفل لويمنوالقتعلق,و القعلق,وفموتعلموق لراتوا اش ,واليدام,و
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 :مدراجعدال
 : المراجع العربية:والً أ
ووم(: 2011ابو النجا احمد عز الدين  -2 و القا ج والتدرمسالقعلم وال رم,وو  رق وقستي, ا

 ا  لقيم,واوالقا  رةوو.

و لموتاامنووم(:2009كي عثمان  احمد ز  -2 وخراط والقفلهمم وااتراتمام, وااتخدام فل لم,
اداءويعحوالق لراتوالارسم,و التا ملوالقعرفموفمودرسوالتريم,والرملمم,واو

 رالل ودست راهواوسلم,والتريم,والرملمم,واوالقع,وياموا ملو.

اوداروالفسرووتسا ل املوالتعلممواورؤم,وقات يلم,وم(:2005ريب زاهر , اابال بهبهاني  الغ -6
 العريمواوال لهرةو.

تألمرواال بوالتعلموالتالفاموفموالتا ملوالقعرفمووم(:2015بثينة عبدالخالق ابراهيم   -2
والخقا نوو والعدد والفت  وقال, وال ر وا ورقم ولفل لم, و ا االز والق لرى  ا داء

 العراقو.و–القع,ودمللموو–لتريم,وا الام,وسلم,وا

و ووم(: 2997بسطوٌسً احمد محمد ) -2 وقالي لتوالقمقلر وتعلمم وا و–تسامكوو–القمدان
 لهرةو.ال و-داروالفسروالعريموووتدرمبو

والتدرمسوم(:2008بممة العريمي   -6 وفم والقفلهمم وخراط  والق اردووااتخدام وتاقم, وداطرة ا
 اليشرم,واو زارةوالتريم,و التعلممواوال ا,و قلنو.

و التعلمموم(:1999جابر عبدالحميد جابر   -7 والتدرمس والعريمووااتراتماملت والفسر ودار وا
 ال لهرةو.

والذهام,ووم(:2009جيهان محمد الميثي   -8 والخراط  ويلاتخدام وتعلمقم ويرالقج فل لم,
سلوقنوالتا ملو ا تالهواا وقلدةوتسا ل املوالتعلممو القعرفم,و ا اتراتو لمو

ولعل مو وا تالهلتوالادمل, والرايعوا والعلقموالد لموا والقؤتقر وياثوقاش روا ا
 الرملم,وفموم ءوا قوالعقلواوسلم,والتريم,والرملمم,واوالقع,واام  .

 اوداروالقالهجواو قلنواوا ردن.واالاملتوالتدرمسوم(:2006خميل ابراهيم شبر  -9

و القمقلروم(:  1998معد الدين الشرنوبي, وعبدالمنعم هريدي  -20 والقمدان وقالي لت
 قستي,وا شعل والفام,واوا اسادرم,و

وتداركووم(:2005ممطانة اامم الفالح  -22 و لم وال درة وتاقم, وفم والقفلهمم وخراط  فل لم,
قالسووقلدةوالعل مواوالقال,والتري م,ووالعا لتو تعدملوالت  راتوالخل ط,وفم

 لاشروالعلقمويللس متو.ا
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اوقرسزوالستلبوللاشرووتسا ل املوالتعلمموفموالتريم,والرملمم,وم(:2000عبدالحميد شرف   -22
 اوال لهرةو.

وقمسلامسم,وتدرمبو تدرمسوقالي لتوالعلبوال   وم(:2009عبدالرحمن عبدالحميد زاهر   -26
 اوقرسزوالستلبوللاشرواوال لهرةو.

ووم(:1994عفاف عبدالكريم   -22 و الرملمم,التدرمس واليدام, والتريم, وفم وقاشأةووللتعلم ا
 القعلرلواوا اسادرم,و.

والتسامكووم(: 2004فراج عبدالحميد توفيق  -22 ولقالي لتوالدفعو الرقموا و–الا ااموالفام,
والعملمو وو–العقل والد لمووو–ا  ليلتوالشلطع, ولل يل ,ووال لا ن وال فلء دار

 ا اسادرم,و.و– الاشرو

والقعل قلتو ا ت ل توم(:2002ون كمال عبدالحميد زيت -26 وفمو  ر والتعلمم وتسا ل امل
  للموالستبواوال لهرةو.

العلبوتألمروخراط والقفلهممو لموا اتجوالتعلموفمووم(:2012محمد مالم حمين درويش  -27
 ال   اورالل,وقلااتمرواوسلم,والتريم,والرملمم,ولليامنواوالقع,وال انو.

والال,ووم(:2014نجالء ابو زيد  -28 وق لراتودفع وتعلم و لم والقفلهمم وخراط  وااتخدام تألمر
والتريم,و وسلم, وقلااتمرا ورالل, وا وا الام والتعلمم وقن والللام, والال , لتلقمذات

 القع,و ا لو.و–الرملمم,و

فل لم,وااتخداموالتعلموالقدقجو لمواستالبويعحووم(:2017نورا عمران ابراهيم عمران   -29
لي ,و ذلوال ر ولتلقمذاتوالقرال,والقت ا ,وورالل,وال دراتواليدام,و تعلمموقا

 قلااتمروقاش رةواوسلم,والتريم,والرملمم,ولليالتواوالقع,والز لزمقو.

و القات  ووم(:2008هاني الدمواي ابراهيم دمواي   -20 وا االز و دافعم, وااتخدام فل لم,
و وي ال والرملمم, والتريم, وقلم, و اب ولد  و فا وو–الر قم وللعل م واام   نوقال,

 القع,واام  و.و–التريم,والرملمم,و

وللتعلممووم(:2003وجية بن اامم , محمد بن عبدا    -22 وااتراتمام, وا والقفلهمم خراط 
 اوالقع,والقلكواع دويللرملحواوالققلس,والعريم,والاع دم,و. التعلمو

والتعلممو التعلموفموالتريم,والرملمم,وم(:2001وفيقة مصطفي مالم   -22 اوقاشأةووتسا ل امل
 لقعلرلواوا اسادرم,و.ا

 ثانيا : المراجع االجنبية :

23- Joseph dr. novak (1995): concept mapping a useful tool for science 

education , journal of research in science  teaching , at 
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24- http://forum.net,edu,sa/forum/shaw thrcad.phpp/ t=3573 

25- http://www.saaid.net/book/9/2559.doc. 
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