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 البحث ملخص
التعرف الى  الدراسة    تعلم   في   النفس  فحص   بإسلوب   المفاهيم   خرائط  إستراتيجية  أثر  على  هدفت 

الصدرية المناولة  مع    لمالئمته   وذلك  تينالمجموع  ت ذا  التجريبي  المنهج  الباحث   أستخدم  السلة  بكرة  مهارة 
 إعداديه   في   علمي  الخامس  طالب   من  طالبا  (  107)  من  مكونة  عينة  على  التجربة  أجريت   فقد ,  البحث   طبيعة

  بالطريقة   طالب (  22)  اختيار  وتم  (  2016-2015)  الدراسي  للعام  /الكرخ/    بغداد   /للبنين  النموذجية  المنصور
  عينة   أصبحت   حيث   الرئيسة  البحث   عينة  من   أستبعادهم   وتم   األستطالعية،   التجربة  إجراء  لغرض   العشوائية؛

 البحث   عينة  قسمت   وقد   األصل  مجتمع  من%(  33.33)  نسبة  وتمثل  طالبا  (  74)   من  تتكون   الرئيسة  البحث 
  األولى   المجوعة  تمثل  حيث   القرعة  بطريقة   قسمت   وقد   طالب،(  37)   من  مكونة  مجموعة   كل  مجموعتين  إلى

  نية الثا  والمجموعة   ،  النفس  فحص   بأسلوب  المفاهيم  خرائط   إستراتيجية  تطّبق  والتي  األولى  التجريبية  المجموعة
  تكافؤ   من  التحقق  تم  وبعدها  القبلية  االختبارات   إجراء  وتم    ،  المتبع  األسلوب   تطبق   والتي  الضابطة  وهي

  المنهج   تطبيق  َتم    وبعدها  ،(  الصدرية  والمناولة)  البحث   تناولها  التي  الرئيسة  المتغيرات   في  البحث   تينمجموع
  المعالجات   إجراء  وتم   البعدية  األختبارات   إجراء   َتم    كما   منهاج،  لكل  تعليمية   وحدة(  24)  وبواقع  التعليمي

 . بالبحث  عالقة  لها التي اإلحصائية

Concept maps strategic manner of self-examination to learn the handling 

thoracic basketball skill 

ABSTRACTE 

The study aimed to identify the impact of concept maps strategic manner of 

self-examination to learn the handling thoracic skill basketball researcher 

used the experimental approach of the two groups as it suits the nature of the 

research, the experiment was conducted on a sample of 107 students from the 

fifth student science in junior high Mansour typical Boys / Baghdad / Karkh / 

academic year (2015-2016) were selected (22) students randomly; for the 

purpose of conducting exploratory experiment, were excluded from the 

research sample the main terms of becoming a sample search key is made up 

of 74 students and represents the percentage (33.33%) of the original 
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community has research sample was divided into two groups, each made up a 

group of 37 students, were divided by lot, where the first ABG represents the 

first experimental group and applied concepts maps strategy in a manner of 

self-examination, and the second group, a control group, which applied the 

method, has been conducting tests tribal and then verified the equivalence of 

the two research in key variables that addressed research (and handling 

pectoral), and later was applied curriculum and by (24) educational unit for 

each platform, has also been testing a posteriori were conducted statistical 

treatments that have to do research . 

 الباب االول 
 التعريف بالبحث  - 1
 مقدمة البحث وأهميته . 1ـ 1

يشههههد العهههالم اليهههوم تطهههورا  وتقهههدما  ههههائال  يمتهههاد بسهههرعة التغيهههر والتجهههدد وأددادت  يهههه المعهههارف  
إضههافات وعلههى البنههاء والمعلومههات والمفههاهيم العلميههة الحداثههة بمهها اتوافههق مههع مههايطرأ علههى المعرفههة مههن 

األجتمههاعي مههن تغيههرات أضههعاف ماهانههت عليههه فههي القههرون الماضههية ممهها جعههل األلمههام بجميههع ج ي ههات 
ههه ا المعههارف والمعلومههات والمفههاهيم العلميههة الحداثههة أمههرا  يصههعب علههى الطههالب، األمههر الهه   أد  إلههى 

وتأثير في المهتعلم وتلبهي مسهتل مات  ضرورة التركي  على إيجاد إستراتيجيات تعليمية جدادة أهثر فعالية
المجتمع ومتطلباته المتنامية فالعلوم اليوم تتطور بشكل كبيهر وعلهى المهتعلم أن اواههب هه ا التطهور وأن 
يكهههون ناجحههها  وفعهههاال  فهههي الوصهههوط إلهههى الههههدف المطلهههوب ، وعليهههه أن يطلهههع ويكتسهههب كهههم كبيهههر مهههن 

بهههنفس الوقهههت عليهههه أن اهههتعلم كي يهههة إهتسهههاب المعلومهههات المتجهههددة التهههي تخصهههه فهههي مجهههاط دراسهههته و 
 المعلومة ويدركها وبتالي يحولها إلى معرفة.

أن درس التربيهههة الرياضهههية فهههي الوقهههت الحاضهههر قهههد طهههرأ عليهههة الكثيهههر مهههن التغيهههرات والتطهههورات 
اله   مهمل مجهاالت الحيهاة  يالسريعة في أسس أخراجه وه ا التطورات جاءت نتيجهة التطهور التكنولهوج

 هعلميههة والتعليمههة بشههكل عههام وعلههى وجههه الخصههوا درس التربيههة الرياضههية وذلههك لمهها تمتههاد بهههافههة ال
عملية التعلم في ه ا المجاط من ممي ات تختلف عن بقية المجاالت بسهبب خصوصهية الهدرس نفسهه إذ 

وط الواقع على كاهل مدرس التربيهة الرياضهية بشهكال  كبيهر كونهه المسهؤ  ةداد ه ا األختالف من المسؤولي
األوط عههن إخههراج درس تطبيقههي نههاجد وفههق أحههدا اإلسههتراتيجيات واألسههاليب التههي تواهههب ههه ا التطههور 

 ل لك البد من أن يكون على إطالع دائم ومستمر حوط أحدا اإلستراتيجيات واألساليب .
وإن إسهههتراتيجية خهههرائط المفهههاهيم واحهههدة مهههن هههه ا اإلسهههتراتيجيات التهههي  تعهههد تقنيهههة تربويهههة جداهههدة 

جم مع معطيات التربية الحداثة في كون الطالب محمور العملية التعليميهة وصهاحب الهدور الرئيسهي تنس
هتساب المفاهيم بصورة مترابطة إتساعد المتعلم على  في عملية التعلم، وتعد من الوسائل التعليمية التي  

عن تنشيط المادة الدراسية وتساعد على إفهام الطلبة فهما  أعمق للمحتو  المعرفي للمادة الدراسية فظال  
بإستمرار وتسهل من عملية التعلم والتعليم في أن واحد وهوالتعلم الحقيقي اله   نبتييهه نمطها  مهن أنمها  
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التعلم المدرسي  يه تقرب الفكرة للمتعلم من جهه وتجعلة قادرا  علهى إسهتيعاب المهادة التعليميهة مهن جههه 
لمفههاهيم بنحههو جيههد. وكمهها أنههها تقههود المههتعلم إلههى المشههاركة أخههر  وت يههد الفههرا المتاحههة للطلبههة لههتعلم ا

الفعليههة فههي تكههوين بنيههة فكريههة ومعر يههة متماسههكة ومتكاملههة مرتبطههة بمفهههوم أساسههي والسههيما تههوفر منههاخ 
تعليمههي جمههاعي. وأن الهههم الشههايل الهه   يشههغل بههاط أيلههب مدرسههي التربيههة البدنيههة وعلههوم الرياضههه فههي 

إلى أنسب اإلستراتيجيات والطرق واألسهاليب التهي تسههل عمليهة الهتعلم مهع الوقت الحاضر هو الوصوط 
األخههه  بنظهههر األعتبهههار التطهههور الحهههداث الههه   تشههههدا طرائهههق التهههدريس فهههي العهههالم. ونتيجهههة األخهههتالف 
الواضد بين األفراد بسبب الفروق الفردية فأنه التوجد إستراتيجية واحدة  معينه أوطريقة واحدة معينه أو 

 واحد انفع الجميع للوصوط بهم إلى مستو  واحد من التعلم .أسلوب  
هو أسلوب   مهارة المناولة الصدريةولعله من بين أبرد األساليب التدريسية التي أستخدمت في تعلم    

فحص النفس والتي حاوط الباحث دمجها مع إستراتيجية خرائط المفاهيم للتعرف على مد  مالئمتها  
ذ إن أسلوب فحص النفس  يعطي فرصة للمتعلم باألعتماد على نفسه عند  , إدمالمستخ  سلوب مع األ

أثناء   األخطاء  والمهارات عن طريق تصحيد  بالقدرات  ويتقدم  أدائه  من  ليحسن  للتمرينات  أداءا  تقيم 
التوجيه والتقويم  بنفسه عن طريق أستخدام ورقة المعيار)المقارنة ( ومن   ت العمل من خالط إتخاذ قرارا

 .ط على التغ ية الراجعة في األداءات الالحقة ومحاولة المتعلم تحسين أداءاثم الحصو 
أن لعبة كرة السلة واحدة من األلعاب الجماعية التي نالت أهتمام الكثير من الهواة ونالت الصدارة    

األساسية   المهارات  أللعبة على  ه ا  تعتمد  إذ   ، العالم  دوط  كثير من  األنتشار في  كقاعدة  من حيث 
الخطوة   يعد  إتقانها  إن  إذ  كافة  مهارتها  وإتقان  وجب ضبط  أللعبة  ه ا  في  ولتقدم  إليها  تستند  مهمة 
األولى نحو األرتقاء للوصوط إلى مستو  عالي في التعلم، ل ا فمن المهم جدا  توجيه االهتمام األوط  

قطبي من  كل  لدن  من  المالئم  الجهد  ب ط  خالط  من  المهارات  ه ا  تعلم  )    نحو  التعليمية  العملية 
 المدرس( في سبيل إتقانها.  –الطالب 

ل لك ار  الباحث إن توظيف إستراتيجية خرائط المفهاهيم بأسهلوبي فحهص الهنفس يمكهن أن يسههم 
بكههرة السههلة بطريقههة جداههدة ومبتكههرة وعلههى حههدعلم الباحههث فأنههه لههم يجههد  مهههرة المناولههة الصههدريةفههي تعلههم 

في كرة السلة تحدادا  وهنا  مهارة المناولة الصدريةتعلم  لوب في ا األسبحوا وظفت خرائط المفاهيم به
 تكمن أهمية البحث .

 مشكلة البحث . 2ـ 1
 

أطالعههه علههى كي يههة إخههراج درس التربيههة الرياضههية لعههدد و المتواضههعة الباحههث ومههن خههالط خبههرة 
هنههات تبههاان فههي تعلههم بعهه  هبيههر مههن المدرسههين فههي عههدد مههن المؤوسسههات التعليميههة الحهه  الباحههث أن 

المهارات األساسية بكرة السلة وه ا يعود إلى عهدم التنويهع والتجداهد فهي أسهتخدام األسهتراتيجيات الحداثهة 
واألساليب التدريسية المناسبة له ا األستراتيجيات والتي تحاهي وتعمل على أمغاط فكهر المهتعلم وتدفعهه 

تتميه  بإختفهاء  )التقليديهة(أن أسهتخدام الطريقهة األعتياديةإلى التفكير للوصوط إلى المعلومهة الصهحيحة و 
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التحث الطلبة على ممارسهة عمليهاتهم العقليهة عنصر التفاعل الحقيقي بين المدرس والطالب اال ماندر و 
وأتخههاذ القههرار. ممههادفع الباحههث علههى أسههتخدام األسههتراتيجيات واألسههاليب التدريسههية الحداثههة التههي تههدعم 

ة الحداثهة التهي تؤكهد علهى دور المهتعلم والتهي مهن خاللهها نصهل إلهى تطهوير وتقهدم فهي التوجهات التربويه
مسههتو  للمهههتعلم وبتهههالي تطههور مسهههتو  أدائهههه والتسههريع فهههي أهتسهههاب األداء الصههحيد مهههع األقتصهههاد فهههي 
الوقت والجهد ل لك أراد الباحث إدخاط إسهتراتيجية جداهدة قائمهة علهى المفهاهيم ومحاههاة العقهل وبأسهلوب 

 . تعلم بع  مهارات كرة السلة في دريسي اتالئم مع األستراتيجية ت
 هدف البحث . 3ـ 1

مهههارة المناولههة  تعلههمالتعههرف علههى أثههر إسههتراتيجية خههرائط المفههاهيم بإسههلوب فحههص الههنفس فههي  .1
 بكرة السلة . الصدرية

 فرض البحث . 4ـ 1

التجريبيهههة  ةالبعديهههة بهههين للمجموعهههالقبليهههة و . التوجههد فهههروق ذات داللهههة إحصهههائية بهههين األختبهههارات 1
 بكرة السلة. مهارة المناولة الصدرية والضابطة في تعلم 

 مجاالت البحث : 5ـ 1
 

 

 _بغهههداد  _ طهههالب الخهههامس علمهههي إعداديهههة المنصهههور النموذجيهههة للبنهههين المجـــال البشـــر : 1 - 5 -1
 الكرخ. 

 

 . إعدادية المنصور النموذجية للبنينملعب كرة السلة في  المجـــال المكـــاني: 2ـ   5ـ  1
 

 

 .2016/ 1/  11إلى    2015/ 8/  24للمدة من   المجــال الـــزمانـي : 3ـ  5ـ  1
 

 المصطلحات . تحديد   6 -1

مخططات وأمهكاط منظمهة ثنائيهة البعهد ، تسهتعمل كهأداة لتطهوير التفكيهر والهتعلم هي    "  :  خرائط المفاهيم ▪
العميق للمحتو  ، إذ يسهتعملها المهتعلم للتفكيهر فهي موضهوع ذ  محتهو  تعليمهي مقهرر مهن اإلجابهة عهن 

تخههاذ القههرار، والمشههاركة فههي أ ، والتأمههلستقصههاء ، تسههاتالت مرتبطههة بههالمحتو  تثيههر عنههدا القههدرة علههى األ
 .(1)" حل المشكالت 

وهو أحد األسهاليب التدريسهية المبامهرة  اله   اه ود المهتعلم : "   أسلوب فحص النفس )التطبيق الذاتي ( ▪
ء العمل من خالط أستخدام ورقهة بالخبرات التعليمية ويعطي الفرصة للمتعلم لألعتماد على نفسه عند أدا

المعيار كمحك ليحسن من أدائه حيث يقارن أداءا بورقة المعيار لتصحيد األخطاء أو لألحتفاظ باألداء 
 . (2)"أو االنتقاط لعمل جداد 

 
 . 178ا (2014)بغداد، مكتب نور الحسن،1ج، الموسوعة التعليمية المعاصرة :خرون أسعد علي داار و   - 1
 طرررت تردريس التربيررة الرياضررية اظسررس النطريررة والتلبيقررات العمليررة  :عمر،يهادة جههالط عبهد الحكههيمدينهب علههي   -2
 .128( ا2008)القاهرة، دار الفكر العربي ،1 
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 الباب الثاني 

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية . -2

 منهج البحث وتصميمه التجريبي: 1 -2
 

إن تحداهد المهنهج المسهتخدم فهي البحهث اهتم علهى أسههاس طبيعيهة المشهكلة وكي يهة حلهها، له ا فقهد تههم     
مهها ،  ة  دثههاتغييههر متعمههد ومضههبو  للشههرو  المحههددة لح" أسههتخدام المههنهج التجريبههي والهه   يهعههرف بإنههه 

 .(1) " وتفسيرها هاذات في الحادثة مالحظة التغييرات الناتجةو 

المتكاف ههههة عشههههوائية األختيههههار ذات الضههههبط  تينأختيههههار التصههههميم التجريبههههي ذ  المجمههههوعهمههها وتههههم     
المحكم باألختبارين القبلي والبعد  ، إذ أن بعد األختبار القبلي اتم تطبيق المتغير التجريبهي للمجموعهة 

أمهها المجموعههة  ( ،فحررص الررنفس إسررتراتيجية خرررائط المفرراهيم ب سررلوبالتجريبيههة األولههى المتمثههل بههههه )
ة هههي مجموعههة ضههابطة بحسههب األسههلوب المتبههع مههن قبههل المههدرس ، ثههم إجههراء األختبههار البعههد  نيههالثا

، ويههههتم حسههههاب الفههههروق بههههين نتههههائج األختبههههارات القبليههههة والبعديههههة لكههههل مجموعههههة ، وبههههين  تينللمجمههههوع
 (5البعدية وكما مبين في الجدوط )المجموعات الثالا في األختبارات 

 صميم التجريبي يبين الت
 اظختبار البعدي المتغيران المستقالن والمتبع اظختبار القبلي  المجموعات 

 المجموعة التجريبية اظولى 
 

 في المتغيرات 
 قيد الدراسة 

فحص  خرائط المفاهيم بإسلوب 
 النفس

 في المتغيرات 
 قيد الدراسة 

 في المتغيرات  المجموعة الضابلة 
 قيد الدراسة 

 في المتغيرات  )المتبع(اظسلوب  
 قيد الدراسة 

 
 

 

 مجتمع  البحث  وعينة: 2-2
 

ختيههارا  صهههحيحا  يعنههي تمثيهههل المجتمههع تمثهههيال  صههادقا  وحقيقيههها  إذ تههرتبط العينهههة أختيههار العينهههة أإن      
بالطريقههة الباحههث مجتمههع البحههث  ختههارعليههه أو  ،ها جهه ءا  منههه وممثلههة عنهههد عههيرتباطهها  وثيقهها  بههالمجتمع أ

العمدية من طالب مرحلة الصف الخامس علمهي فهي إعدايهة المنصهور النموذجيهة للبنهين/ بغهداد/ الكهرخ 
( طالب مقسمين إلى سهبع مهعب ، تهم أختيهار 260( ، والبالغ عددهم ) 2016_ 2015للعام الدراسي )

( طالهههب مهههنهم إلجهههراء التجهههارب 22)( تهههم أسهههتبعاد 107( مهههنهم إذ بلهههغ عهههدد الطهههالب فيهههها )مهههعبتين)
( طالب منهم بسهبب 2( طالب منهم بسبب الرسوب وتم أستبعاد )7األستطالعية ، وك لك تم أستبعاد )

( طالههب مههنهم بسههبب  يههابهم المتكههرر ، وبهه لك 2عههدم ممارسههة الرياضههة ألسههباب صههحية وتههم أسههتبعاد )
%( مههن المجتمههع األصههل قسههموا 34.666( طالبهها  يمثلههون نسههبة )74أصههبحت عينههة البحههث مؤلفههة مههن )

تجريبيههة أولههى بشههكل عشههوائي لكههل مههن األسههلوب قيههد البحههث ومجموعههة ضههابطة وبهه لك  تينإلههى مجمههوع
 

 .171ا  (  2008عمان ، دار دجلة ، )، مقدمة في منهج البحث العلمي  :رحيم اونس كرو   -1
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، إذ كانت المجموعة التجريبيهة األولهى ( أ، ب )الشعب  على ( طالبا  مودعين37تضمنت كل مجموعة )
 الضابطة.الثانية ( والمجموعة فحص النفس )إستراتيجية خرائط المفاهيم باسلوب 

 

 تكافؤ مجموعات البحث : 3 -2
 

بحسههب متطلبههات التصههميم التجريبههي للدراسههة مههن األمههور الهامههة والدقههة فههي الحكههم علههى إعهه اء 
البحهث  تين الفروق إلى العاملين التجريبين البد من التعرف علهى خهط الشهروع وذلهك بهأن تكهون مجمهوع

نتائج أختبار )ال كاء( بأعتبارِا متغيهر دخيهل اهؤثر علهى نتهائج الدراسهة والضابطة( متكاف ة في  ة)التجريبي
ومهههن الواجهههب السهههيطرة عليهههه وضهههبطه بهههالطرائق األحصهههائية فهههي خهههط الشهههروع فقهههط وههههو لهههيس ضهههمن 
المتغيههرات التابعههة المبحوثههة، فضههال  عههن التكههافؤ فههي نتههائج األختبههارات القبليههة لمتغيههرات البحههث التابعههة 

 . (8اسة وهي القدرات العقلية والمهارات األساسية بكرة السلة وكما مبين في الجدوط )المحددة قيد الدر 
 (8الجدول )

 يبين تكافؤ مجموعات البحث الثالث

رات 
تغي

الم
 

مجموع   مصدر التباين  ن
 المربعات 

 درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

 قيمة)ف( 
 المحسوبة

 درجة
(Sig) 

 الداللة 

 75 الذكاء 
 39.773 2 79.547 المجموعات بين 

2.879 0.063 
غير 
 دال

 13.814 72 994.64 داخل المجموعات 

 3.859 72 277.84 داخل المجموعات 

المناولة 
 75 الصدرية

 1.46 2 2.92 بين المجموعات 

1.455 0.24 
غير 
 دال

 1.003 72 72.238 داخل المجموعات 

 2.146 72 154.525 داخل المجموعات 

 وحدة القياس )الدرجة((     0.05( في كل مجموعة    مستوى الداللة )25ن= )
 

 ةالتجريبههههه ةالمجموعههههه)ا البحهههههث  عتينمهههههو ( لمجSig)درجهههههات ن قهههههيم أ( 8اتضهههههد مهههههن الجهههههدوط )
مستو   ( عند 0.05في المتغيرات المشار إليها في الجدوط جميعها كانت أهبر من )  الضابطة(المجموعة  و 

فهي كهل متغيهر  خهط مهروع واحهد تكافؤها وإنها علهى ( مما ادط على 72و  2حرية ) تي( ودرج0.05داللة )
  من المتغيرات المبحوثة.

 األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات:  4 -2
 األجهزة المستخدمة في البحث : 1 -4 -2
 

( يابانيههههة الصههههنع أسههههتخدمت لتصههههوير األختبههههارات القبليههههة 2( )عههههدد Sonyفههههداو ) اهههههامير  ▪
 والبعدية وتصوير الوحدات التعليمية.
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 ( صينية الصنع.1حاسبة الكترونية  عدد ) ▪
  .الصنع( ألماني 4) عدد ( FUJITSUحاسبة الكترونية البتوب) ▪
  . ياباني الصنع( 1عدد ) (Diamond)نوع  جهاد قياس الطوط والودن . ▪
 .يابانية الصنع( 3عدد ) لقياس ال منساعة توقيت  ▪

 أدوات البحث : 2 -4 -2

 (.20مواخص عدد ) ▪
 ( .4صافرة حكام عدد ) ▪
 وتههههم أفقههههي بشههههكل م3×2 وبأبعههههاد  عليههههها المفههههاهيم الخههههرائط رسههههم تههههم فلههههيكس لوحههههات  ▪

التعليميهة  الوحهدات  خهالط أسهتخدامها للعهرض   عمليهة  وتمهت   لهدن الباحهث   مهن  تصميمها
 (.10)الملحق في مبينة كما (7)

 ( سم.5مريط الصق ملون بعرض ) ▪
 مريط قياس متر  . ▪
 ( .20هرات سلة عدد ) ▪
 ملعب كرة سلة .  ▪
 حائط أملس + طبامير . ▪
 المفاهيم عليها خالط الوحدات التعليمية.سبورا أستخدمت لعرض خرائط  ▪
 .ستخدمت عند تنفي  األختبارات والوحدات التعليميةأ(  2مسطبة حدادية عدد ) ▪

 وسائل جمع المعلومات : 3 -4 -2
 

 المصادر العربية واألجنبية . ▪
 المقابالت الشخصية . ▪
 أستمارات أستبانه .  ▪

 

 إجراءات البحث الميدانية: 2-5
 

 تحديد أختبار الذكاء : 2-5-1

يعد ال كاء متغير دخيل كما تم ذكهرا ومهن الواجهب السهيطرا عليهه بهالطرائق األحصهائية المه كورة إذ      
أن أختبههار الهه كاء المحصههلة العامههة لجميههع القههدرات العقليههة والمعر يههة فههي جميههع الظههروف التههي يقيسههها 

البحهههث الههه   أعهههدا ( أذ أسهههتعان الباحهههث بأختبهههار المصهههفوفات المتتابعهههة لقيهههاس ذكهههاء عينهههة 1الههه كاء )

 

ا     (، 1999،)ودارة التعلههيم العههالي والبحههث العلمههي ، الموصههل ن التربرروي علررم الررنفس جههاو  :  ديههراألل ضههفا -1
213. 
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(Raven()لمها يمتلكهه مهن صهدق وثبهات ومتخطهي 1( وتم تعداله من قبل الباحثه )ههد  عبهد السهميع )
لعقبه اللغة وسهل التطبيق وال يجلب األرهاق إذ أنهه مقهنن علهى البي هة العراقيهة  وصهالد لألسهتعماط مهع 

ج ، د ، ه( وفهي كهل مجموعهه  ف ات عمرية مختلفة أذ اتكون األختبار من خمسهة مجموعهات )أ، ب ،
( مصهفوفات صهغيرة ويهتم أختيهار واحهدة لتصهبد مكملهة للمصهفوفات 8مصفوفات تحتو  بأسهفلها علهى )

األخريههات ومصههمم بههألوان مختلفههة تسههتطيع مههن جهه ب أنتبههاا العينههة بههأهبر قههدر ممكههن بههدال  مههن تشههتت 
ى الحاسههبة األهترونيههة )الالبتههوب( أنتباهههه فههي أمههياء أخههر  ، أذ قههام الباحههث بأعههداد ههه ا األختبههار علهه

 (6وأجراء األختبار لكل طالب للحصوط على نسبة ال كاء الصحيحة كما موضد في الشكل )
 

 
 (6شكل )

 (Raven)يوضح نموذج أختبار
 

 .   (1) أختبار المناولة الصدرية 6 -2
 :أسم اظختبار ▪

 (م  2,70أختبار مناولة الكرة وأستالمها نحو الحائط من مسافة )           
  : الغرض من اظختبار ▪

 .  قياس سرعة مناولة الكرة ) الصدرية المبامرة ( وأستالمها          
 :  دوات الالزمةاأل ▪

 -طبامههير  -الكترونيههة سههاعة توقيههت  -( قانونيههة 2كههرة سههلة عههدد ) -حههائط أملههس ، مههريط قيههاس  -
 عطاء إمارة البداية و النهاية . صافرة إل

 

 -13ساسهية بهالكرة الطهائرة لالعبهي )األهد  عبد السميع : أثر إستراتيجية التفكير السابر في تعليم بع  المههارات   -1
 .2015( الرياضة للبناتهلية التربية البدنية وعلوم ) ،جامعة بغداد ( سنة، أطروحة دكتوراا ،14

 .177،ا ( 2004) جامعة القادسية ، ، اظختبارات والقياس واظحصاء في المجال الرياضيعلي سلوم جواد الحكيم:  (1)
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 ( 8أنظر الشكل):  اظجراءات ▪
 ( سم  من سطد األرض . 90رسم خط على الحائط األملس وعلى بعد ) -

  ( م منه.2,70رسم خط البدء بصورة موادية للحائط على األرض وعلى بعد ) -

  :وصف اظداء  ▪
 مبامرة وهو ممسك بيدا الكرة .يقف الالعب خلف خط البدء  -

إعطههاء إمههارة البههدء لالعههب الهه   يقههوم بمناولهههة الكههرة ) مناولههة صههدرية ( بسههرعة نحههو الحهههائط  -
 األملس واستالمها بعد ارتدادها . 

 ( مناوالت متتالية . 10يستمر الالعب في تكرار ه ا األداء ) -

 يجب عدم لمس الكرة األرض خالط المناوالت العشرة .  -

 داء . عدم تجاود الالعب خط البدء أثناء األ -

 . مسموح بمالمسة الكرة للحائط األملس عند أرتفاع فوق الخط المرسوم عليه -
 

 :    أحتساب الدرجات ▪
تحتسههب وتسههجل لالعههب الهه من الهه   أسههتغرقه فههي أداء األختبههار منهه  لحظههة مالمسههة الكههرة للحههائط فههي 

 ة .المناولة األولى الناجحة حتى مالمسة الكرة للحائط حتى المناولة العامرة الناجح
  :  الثانيةوحدة القياس ▪

 إعداد وتصميم خرائط المفاهيم : 2-7

بعههد الرجههوع إلههى المصههادر العلميههة والبحههوا والدراسههات بطرائههق وأسههاليب التههدريس والههتعلم الحركههي       
بمههههارة فهههي التربيهههة البدنيهههة وعلهههوم الرياضهههة المتاحهههة . قهههام الباحهههث بتصهههميم خهههرائط المفهههاهيم المتعلقهههة 

كهههون المفهههاهيم بكهههرة السهههلة حيهههث وضهههعت المفهههاهيم بشهههكل هرمهههي بالخريطهههة بحيهههث ت المناولهههة الصهههدرية
األهثر عموميها ومهموليا فهي قمهة الخريطهة تليهها المفهاهيم األقهل عموميهة ومهمولية والبهدء باقامهة الهروابط 
بين المفاهيم بحيهث توضهد العالقهة بهين تفاصهيل وأجه اء المههارة المهراد تعليمهها للطهالب وأختيهار بعه  

الوصههل بههين ههه ا المفههاهيم المختلفههة المفههاهيم الفرعيههة ووضههعها تحههت كههل مفهههوم مههن المفههاهيم العامههة و 
بإسههتخدام أدوات الههربط بحههث تحههدد العالقههة بينهمهها تحداههدا دقيقهها وتوضههد معنههى ههه ا المفههاهيم كمهها مبههين 

(  وأسههتخدمت خههرائط المفههاهيم مههع األسههاليب المبامههرة والمتمثلههة بإسههلوب فحههص الههنفس 10فههي ملحههق )
فهي  الخهرائطثم قهام الباحهث بعهرض هه ا يد الدراسة و وبعد أهماط متطلبات أعداد ه ا الخرائط للمهارات ق

(  فهي مجهاط طرائهق التهدريس فهي مجهاط 8)ملحق  كما مبين في  ستبانه خاصة على السادة المختصينأ
( متههر بشههكل أفقهههي 3 ×2وتههم طباعههة ههه ا الخههرائط علهههى لوحههات فلههيكس الخاصههة وبابعههاد ) هههرة السههلة

أسههتخدمها الباحههث للعههرض فههي الوحههدات التعليميههة بج ئههها الههرئيس للمنهههاجين التعليميههين وتودعههت علههى 
 .للمهارةسبع أمكاط 
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 إعداد ورقة المعيار )المقارنة( : 2-8
 

بعهههد الرجهههوع إلهههى بعههه  المصهههادر العلميهههة والبحهههوا والدراسهههات بطرائهههق وأسهههاليب التهههدريس فهههي        
التربيههة البدنيهههة وعلهههوم الرياضهههة المتاحهههة . قهههام الباحههث بتصهههميم ورقهههة المعيار)المقارنهههة( كمههها مبهههين فهههي 

والمرحلهة ( الخاصة بأسلوب )فحص النفس( إذ أحتوت الورقة فهي مقهدمتها علهى أسهم الطالهب 11ملحق)
الدراسههية ودمههن النشهها  التطبيقههي فههي درس التربيههة البدنيههة وعلههوم الرياضههة ، وعلههى التمرينههات الخاصههة 
بالمههههارة وعلهههى أمهههكاط هههه ا التمهههارين ثهههم أحتهههوت أيضههها  علهههى ثهههالا جهههداوط األوط يحتهههو  علهههى التقهههيم 

وم بتنفيه ها الطالهب تحهت رقهم المتوسط والثاني على التقيم الجيد والثالث علهى التقهيم الجيهد جهدا  التهي يقه
الفقرة في التقيم المناسب ثم قام الباحث بعرض ه ا الورقهة فهي أسهتبانه خاصهة علهى السهادة المختصهين 

(  في مجاط طرائق التدريس والتعلم الحركي والتدريب الرياضي والقيهاس والتقهيم 8هما مبين في ملحق )
لمثلى للورقة لتحقيق األهداف التي أستخدمت من في مجاط كرة السلة ،في سبيل الوصوط إلى الصورة ا

أجلههها. وبعههد األخهه  بههأراء ومالحظههات وتوجيهههات السههادة المختصههين المهه كورين أصههبحت الورقههة جههاه ة 
لألستخدام إن ورقة المعيار )المقارنة( يمكن أستخدامها من قبل الطالب وحسهب طريقهة التنفيه  بعهد أداء 

إذ يعطى للطالهب دمهن للقيهام بمراجعهة الورقهة والتأمهير علهى الفقهرات هل تمرين أو بعد أداء كل محاولة 
التههي تحتويههها فههي سههبيل التعههرف علههى أخطائههه ومحاولههة تصههحيحها فههي التمههرين الثههاني واألنتقههاط إلههى 

 .حالة إهماط التمرين في المحطة األولى  يالمحطة التالية ف
 
 التجارب األستطالعية: 9 -2
 

التجربة األستطالعية هي "عبهارة عهن دراسهة تجريبيهة أوليهة يقهوم بهها الباحهث علهى عينهة صهغيرة       
 .(1) "قبل قيامه ببحثه بهدف اختيار أساليب البحث وأدواته

لغههرض التعههرف علههى المعوقههات كافههة التههي مههن الممكههن أن تصههادف الباحههث عنههد تنفيهه  التجربههة      
 ل لكة ما أمكن يها الشرو  نفسها والظروف التي تكون فيها التجربة الرئيسالرئيسة، ويجب أن تتوافر في

عينهههة البحهههث األساسهههية  قهههام الباحهههث بهههإجراء التجهههارب األسهههتطالعية علهههى مجموعهههة مسهههتبعدة مهههن ييهههر
الخههامس علمههي فههي  الصههف الب عشههوائيا ، وبطريقههة القرعههة مههن طهه مختيههارهأ( طالههب، تههم 22) موعههدده

 وكانت التجارب األستطالعية على النحو األتي: الكرخ./بغداد المنصور النموذجية/  مدرسة إعدادية
 

  : بأختبار مهارة المناوله الصدريةالتجربة األستطالعية األولى الخاصة  2-9-1

المختههارة وتههم إعطههاء عينههة للقههدرات والمهههارات ختبههارات سههتطالعية لألأقههام الباحههث بههإجراء تجربههة       
التجربههة األسههتطالعية فكههرة تعري يههة قبههل تنفيهه  األختبههارات وذلههك لغههرض توضههيد األختبههارات وعرضههها 

 

)مركهه  الكتههاب للنشههر، القههاهرة،  2،  اظسس العلمية لكرة اللائرة وطررت القيراسمحمد صبحي حسانين وحمد  عبد المههنعم:   -1
 .204( ا1997
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( طهههالب فهههي اهههومي األحهههد 22وبلهههغ عهههددهم )، وتهههم تنفيههه  التجربهههة األسهههتطالعية لهههه ا األختبهههارات ملهههه
 أتي:وذلك لغرض التعرف على ما ي( 5/10/2015-4واألثنين الموافقين )

 

 التعرف على الصعوبات والمشاهل التي قد تواجه الباحث . .1

 معرفة مد  مالئمة األختبار واألجه ة واألداوت المستخدمة بالبحث . .2

 معرفة الوقت الالدم لتنفي  األختبارات . .3

 .  األختبارات  بإجراء المتعلقة واألرمادات  التعليمات  وتوضيد المساعد  الفريق عمل تنظيم .4

 ختبارات المستخدمة.األسس العلمية لألالتعرف على  .5

 :التجربة هذه نتائج من وكانت
 وكي يههة العمههل طبيعههة عههن الباحههث  لههد  واضههحة صههورة وتكههوين وضههعت  التههي األهههداف تحقيههق ▪

 . التطبيق

  وموضوعية . وثبات  صدق من لألختبارات  العلمية األسس إيجاد  ▪
 

 

 :للمهارةاألختبارات القبلية  10 -2

الباحههث وفريههق العمههل المسههاعد بإعطههاء وحههدة  عمههد بعههد تحداههد األختبههارات المسههتعملة فههي البحههث     
ة األختبههارات المهاريههة مههن التعههرف علههى كي يههة تأديهه الب تعري يههة لجميههع أفههراد العينههة لغههرض تمكههين الطهه

قيهد  للمههارةضابطة األولى والثانية المجموعة ال ةتم إجراء األختبارات القبلية للمجموعتين التجريبي  بعدها
/ 19/10-18وفههي اههومين متتههاليين وهههي اههومي األحههد واألثنههين المههوافقين ) (المناولههة الصههدرية)الدراسههة 
( ، للتعههرف علههى خههط الشههروع بحسههب متطلبههات الدراسههة الحاليههة فههي التصههميم التجريبههي ، وتههم 2015

 توثيق الظروف بيية إعادتها وتثبيتها في األختبارات البعدية .
 

 التجربة الرئيسية : 11 -2

قبههل البدايههة فههي تطبيههق دروس التربيههة الرياضههية الخاصههة بالمهههارات قيههد البحههث قههام الباحههث بههإجراء     
حصتين تدريسيتين تعريفيتين لتعريف الطلبة على إستراتيجية خرائط المفاهيم بإسلوب فحص النفس من 

م الباحث بالبدء بتطبيق التجربة الرئيسية ( قا2015/ 20/10قبل المدرس وفي اوم الثالثاء المصادف )
( وحدة تعليمية لكل منهاج ثم إدخاط إستراتيجية خرائط المفهاهيم األسهلوب 24حيث أمتمل المنهج على)

قيد الدراسة على ه ا الوحدات في الج ء التعليمي من القسم الرئيسي من الوحهدة التعليميهة حيهث أمهتمل 
( أسهههبوع وقهههد جهههر  تطبيهههق المنههههاجين فهههي مالعهههب إعداديهههة 12)األسهههبوع الواحهههد علهههى وحهههدتين وبواقهههع

المناولهههة الصهههدرية المنصهههور النموذجيهههة للبنهههين وقهههد تهههم توديهههع عهههدد الوحهههدات بخصهههوا تهههدريس مههههارة 
بإسلوب فحص النفس بأستخدام خرائط المفاهيم أما المجموعة الضابطة فكانت تعلم المهارات بأستخدام 

. إذ تعطههى أربعههة تمههارين مهاريههة فههي كههل وحههدة تعليميههة وتطبههق فههي  األسههلوب المتبههع مههن قبههل المههدرس
( دقيقههة وههههو دمههن النشههها  التطبيقههي مهههن الهههدرس 20القسههم الرئيسهههي مههن الهههدرس ومههدة هههه ا التمرينهههات )
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وحيههث راعههى الباحههث التههدرج فههي أعطههاء التمرينههات فههي خطههط الههدروس مههن السهههل إلههى الصههعب وفههي 
هارة في التمرين الواحد ل يادة صعوبة أداء التمرين . أمها بخصهوا الدروس األخيرة تم ربط أهثر من م

المجموعهههة التجريبيهههة  بعهههد مهههرح المههههارة المهههراد تعلمهههها وعرضهههها مهههن قبهههل المهههدرس وبإسهههتخدام أسهههلوب 
ومرح ورقة المعيار وكي ية أستخدام الطالب الورقة  فحص النفس على ضوء إستراتيجية خرائط المفاهيم

قارنههههة( وكي يههههة الحصههههوط علههههى التغ يههههة الراجعههههة منههههها وكي يههههة أداء التمرينههههات بههههه ا وتقههههيم مسههههتواا )الم
األسلوب وكي ية إجراء المقارنهة بهين األداء وورقهة المعيار)المقارنهة( فهي سهبيل القيهام بتصهحيد األخطهاء 

( مجموعههات كههل مجموعههة تحتههو  3لتطههوير تعلههم مسههتو  المهههارات قيههد الدراسههة ثههم تقسههيم الطههالب إلههى)
( طهالب وهه ا المجهاميع تكهون حسهب المسههتو  وبعهد أداء الطالهب للتمهرين يعطهى دمهن لغههرض 7ى )عله

. أمهها بخصههوا المجموعههة الضههابطة  يكههون تعلمههها للمهههارات بإسههلوب المههدرس مراجعههة ورقههة المعيههار
المتبع من قبله. وهك ا أستمر تطبيق هه ا المهنهج وبإمهراف مهن قبهل الباحهث علهى كهل خطهوات التجربهة 

( وكههان هه ا أخههر اههوم 7/1/2016ئيسهية وقههد إنتههى الباحههث مههن تنفيه  المههنهج اههوم الخمهيس الموافههق )الر 
 ومين ألجراء األختبارات البعدية.في التجربة بعدها تم تحداد ا

 رات البعدية للقدرات والمهارات: األختبا 2-12

اوم  ةالتجريبةمن تنفي  تجربة البحث الرئيسة تم إجراء األختبارات البعدية للمجموع  ءبعد األنتها
( في الساعة التاسعة صباحا  تم 11/1/2016( وفي اوم األثنين الموافق )10/1/2016األحد الموافق )

إجههههراء األختبههههارات البعديههههة للمجموعههههة الضههههابطة وبههههنفس الظههههروف والوقههههت الهههه   تههههم إجههههراء أختبههههارات 
مجمههوعتين التجههريبيتين وقههد جههرت األختبههارات لمجههاميع البحههث كلههها علههى إعداديههة المنصههورالنموذجية ال

 (.9مل المساعد كما مبين في ملحق)للبنين من قبل فريق الع
 الوسائل األحصائية : 3-13

،  )24V(األصهههههههههههههدار ( SPSS) األجتماعيههههههههههههة سههههههههههههتخدام نظههههههههههههام الحقيبهههههههههههههة األحصههههههههههههائيةأتههههههههههههم      
(statisticalpackage for social sciences) قيم النسبة الم وية ، والوسط  وتم أليا  حساب كل من

،  (Person)الحسابي ، واألنحراف المعيار  ، والوسيط ، ومعامل األلتواء ، ومعامهل األرتبها  البسهيط 
، وأختبهههار أقهههل فهههرق  ( للعينهههات المترابطهههةt-test( بأتجهههاا واحهههد ، أختبهههار )Fوأختبهههار التحليهههل التبهههاان )

 ( .LSDمعنو  )
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 الباب الثالث 

البحــث  تينبكــرة الســلة القبليـة والبعديــة لمجمــوع مهــارة المناولـه الصــدرية: عـرض نتــائج أختبــار 4-2
 وتحليلها ومناقشتها :

البحـث  تينبكـرة السـلة القبليـة والبعديـة لمجمـوع  مهـرة المناولـه الصـدرية: عرض نتائج أختبار  3-2-1
  وتحليلها:

والمجموعهة  ةبكهرة السهلة القبليهة والبعديهة للمجمهوعتين التجريبيه المناوله الصدرية يما الي عرض لنتائج أختبار  
 ( :20( ومبين في الجدوط )16، 15، 14الضابطة وكما موضد في األمكاط )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14شكل )
 هارة المناولة الصدرية مالبحث ث ب تين يوضح اظوساط الحسابية لألختبارات القبلية والبعدية لمجموع

 (20جدول )
والداللة ظختبار مهارة المناولة الصدرية بكرة  (Sig)ُيبين اظوساط الحسابية واظنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ودرجة 

 السلة القبلية والبعدية لمجموعتين البحث 

 المهارات 

ال
ات

وع
جم

م
 

 اظختبار ألبعدي  اظختبار القبلي
 ع ف ف  

 )ت(  
المحسوب

 ة

 درجة
(Sig)  اللة

الد
 ع+ س   ع+ س   

لة 
ناو

الم
رية

صد
ال

 

 دال 0.000 35.642 0.842 6.002 0.344 12.39 0.835 18.39 1مج ت 
 دال 0.000 15.181 1.199 3.639 0.298 14.29 1.088 17.93 2مج ت 
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 دال 0.000 8.786 1.083 1.903 0.499 16.12 1.063 18.02 مج ض 
 (  وحدة القياس )الث نية(0.05(    مستوى الداللة )1 –( في كل مجموعة      درجة الحرية )ن 25ن= )      
(  قبليههها  خهههرائط المفهههاهيم بإسهههلوب فحهههص الهههنفس)( أن المجموعهههة التجريبيهههة األولهههى 20اتبهههين مهههن الجهههدوط )  
،  3.639وأنحراف الفهروق لألختبهارين )( ، وبلغ متوسط 0.298 +،  14.29( وبعديا  )1.088  +،    17.93)

( عنههد مسههتو  داللههة 0.05) <( Sig( ودرجههة )15.181( بقيمههة )ت( المحسههوبة للعينههات المترابطههة )1.199
( مما يعنهي داللهة الفهرق  يمها بهين نتهائج األختبهارين لصهالد األختبهار البعهد  ، أمها 24( ودرجة حرية )0.05)

 +،  16.12( وبعههديا  )1.063 +،  18.02للمجموعههة الضههابطة قبليهها  )الوسههط الحسههابي واألنحههراف المعيههار  
( بقيمة )ت( المحسهوبة للعينهات 1.083،  1.903( ، وبلغ متوسط وأنحراف الفروق لألختبارين      )0.499

( مما يعني داللهة 24( ودرجة حرية )0.05( عند مستو  داللة )0.05)  <(  Sig( ودرجة )8.786المترابطة )
 ما بين نتائج األختبارين لصالد األختبار البعد  .الفرق  ي

 البحث وتحليلها :  تينبكرة السلة البعدية بين مجموعمهارةالمناولة الصدرية    : عرض نتائج أختبار4-2-2

  .البحث  تينالصدرية بكرة السلة البعدية  يما بين مجموع المناولة مهارة أدناا عرض لنتائج أختبار    
 (:21والمجموعة الضابطة( وكما مبين في الجدوط ) ة)المجموعتين التجريبيت

 ( 21جدول )
 بيةالبحث )المجموعتين التجري تينفيما بين مجموعالبعدية بكرة السلة  مهارة المناولة الصدريهُيبين نتائج تحليل التباين 

 والمجموعة الضابلة(

أختبارات 
مجموع   مصدر التباين  ن المهارات 

 المربعات 

درجا 
 ت 

 الحرية

متوسط 
 المربعات 

 قيمة)ف(  
 المحسوبة

 درجة
(Sig)  اللة

الد
 

المناولة 
 75 الصدرية

 87.1 2 174.2 بين المجموعات 

 0.152 72 10.926 داخل المجموعات  دال 0.000 573.99

 0.602 72 43.328 داخل المجموعات 

  وحدة القياس )الث نية((     0.05مستوى الداللة )( في كل مجموعة           25ن= ) 
      
كأنهههت قيمهههة )ف( المحسهههوبة  مهرررارة المناولرررة الصررردرية( اتبهههين أن فهههي أختبهههار 21مهههن مراجعهههة الجهههدوط )   

فههي نتههائج األختبههار ألبعههد  والمجموعههة الضههابطة(  ةبههين مجموعههات البحههث )المجمههوعتين التجريبيهه (573.99)
( والتي 72-2( ودرجتي حرية )0.05عند مستو  داللة )  (Sig)هأنت دالة إحصائيا  بالمقارنة مع قيمة درجة  

 مما يعني وجود فروق أحصائيا   يما بين المجموعات في نتائج األختبار( 0.05)  <(0.000بلغت )

 ( ابين ذلك: 22للمقارنة البعدية والجدوط ) (LSD)، أستخدم الباحث أختبارأقل فرق معنو  
 (22جدول )
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 والمجموعة الضابلة( ةالبحث الثالث )المجموعتين التجريببين مجموعات   (LSD)يبين نتائج أختبار

 بكرة السلة  مهارة المناولة الصدريةفي  

 نتائج فروت  اظحتبار والمجموعات 
 اظوساط

 درجة
(Sig) 

 الداللة 

 المناولة الصدرية 
 معنوي لصالح المجموعة اظولى 0.000 *1.908- 2 – 1
 معنوي لصالح المجموعة اظولى 0.000 *3.733- 3 – 1
 معنوي لصالح المجموعة الث نية 0.000 -1.826* 3 – 2

 ( في كل مجموعة25ن = )  وحدة القياس )الث نية((     0.05* الفرت دال عند مستوى داللة )     
 

البحـث   تينبكـرة السـلة القبليـة والبعديـة لمجمـوع  اختبار مهارة المناولة الصدرية: مناقشة نتائج  3-2-3
  والبعدية فيما بينها :

فهههي نتهههائج  تحسهههن الهههتعلم المههههار  لهههد  متعلميهههها( اتبهههين أن مجموعهههات البحهههث قهههد 20مهههن مراجعهههة الجهههدوط )
( اتبههههين أن متعلمههههي المجموعههههة 22( و)21المدروسههههة بكههههرة السههههلة ومههههن مراجعههههة الجههههدولين ) المهههههارةأختبههههار 

)إسترايجية خرائط المفهاهيم باسهتخدام اسهلوب فحهص الهنفس(  يعه و الباحهث هه ا التحسهن فهي   التجريبية األولى
البحههث إلههى فاعليههة األسههلوب التعليمههي فههي ديههادة األعتمههاد علههى الههنفس ا  بالههدور قيههد  ةالههتعلم المهههار  للمهههار 

األهبر للمتعلم عن المعلم والتأثير في قنوات التطهوير والتهي تجلهت واضهحة فهي تحسهن القهدرات العقليهة الهثالا 
ف النههواحي فههي ههه ِا الدراسههة والتههي كههأن الههدور المتكامههل فههي الههدمج  يمهها بههين الخههرائط واألسههلوب فههي أسههتهدا

والمسارات الحركية الواجب التقيد بها على  قيد البحث  ةالمعر ية وتسهيل إدراهها والدراية بها  يما يخص المهار 
الريم من أن طبيعة المههارات مفتوحهة بكهرة السهلة األ أن تعليمهها وأختبارهها يكهون بغلهق هه ِا المههارات وأعطهاء 

بنفسهه مصهحوبة بالتغ يهة الراجعهة عهن مها تهم اداءِا لكهون المههارات  الحرية او الدور للمتعلم فهي اتخهاذ القهرارات 
تتصههف بالسهههرعة والدقهههة ، وقهههد سهههاهم هههه ا الهههدمج المهههدروس بإحكهههام  يمههها االئهههم قابليهههات المتعلمهههين فهههي تفعيهههل 
األسهههلوب التعليمهههي لمههها يحقهههق األههههداف المرجهههوا ، األ أن دور األهتشهههاف كهههأن افضهههل بحسهههب مههها جهههاءت بهههه 

لنوع األس لة المهعدة من قبل المهدرس والتهي تقلهل مهن صهعوبة الموقهف التعليمهي علهى المهتعلم فهي   النتائج وذلك
األعتماد على نفسه بدون اثارة ألفكارا بالتساتالت الموجهه نحو الواجب الحركي وتفعيل نظام المقارنة الخاا 

فسهه وكه لك علهى إعطهاء المعلومهات بالتعلم المهار  . حيث تساعد خرائط المفاهيم المتعلم على تع يه  ثقتهه بن
المفيدة بصورة واضحة ومتسلسلة وبالتالي تجعهل مهن المهتعلم أن يكهون قهادرا  علهى القيهام بعمليهة التقهويم اله اتي 
والتعرف على أماهن الضهعف والخلهل لديهه وهه ا مها اهوفر لهة المعلهم بإسهتخدام خهرائط المفهاهيم بأسهلوب فحهص 

( "أن خههرائط المفههاهيم هههي أمههكاط مههن الخههرائط البصههرية  Darid Hyerleالههنفس حيههث يشههير ديفههد هيههرط )
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هأدوات يستعملها كال  من المعلم والتلمي  للتدريس فهي تحمل في محتواها المحتو  المعرفي وتعكس مسهتويات 
  (1")التفكير وتجعل التلمي  إيجابي وفعاال  في العملية التعليمية من خالط تقيمية لنفسة ومفكرا  جيدا  

التخصهيص المناسهب لكهل مههارة مهن هه ِا أما المجموعهة الضهابطة فقهد كهأن اللته ام حضهور عهدد الوحهدات و    
الوحدات دور في تحسن تعلمها األ أن ه ا التعلم لم ارتقي لهتعلم المجمهوعتين التجهريبيتين لعهدم تلقهي متعلميهها 

 إلى العامل التجريبي في ه ِا الدراسة .
ن ( حيهههث يشهههر إلهههى أن خهههرائط المفهههاهيم ههههي عبهههارة عهههن مجموعهههة مههه2014ويؤكهههد ذلك)سهههعد علهههي وأخهههرون، 

المفاهيم في موضوع ما اتم ترتيبها بطريقة متسلسلة هرمية بحيث اوضد المفهوم العام أو الشامل في األعلهى 
مها يجهب فعلهة فهي عمليهة الهتعلم للمههارات مهع المتعلمهين له لك حصهل  وهه ا(  2" )ومن ثم األقل مهمولية بالتهدرج 

أهمية أستخدام خهرائط المفهاهيم بأسهلوب األهتشهاف هنات تحسن في أداء المهارات قيد الدراسة وه ا اؤكد على 
 الموجه في تعلم المهارات األساسية بكرة السلة .
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