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أثر مخططات مفاهيم تعليمية في التحصيل المعرفي ومستوى اداء مهارة التمرير
من االعلى ومن االسفل بالكرة الطائرة لطالب الدراسة اإلعدادية

م.م تحرير سوري محمد

أ.د سندس محمد سعيد

كمية التربية الرياضية – جامعة االنبار

مستخلص البحث

هد ا البحددث الىاع د ا هاجدداج ميمعهددو عمددط اتددل هاططددات اله دداهعم لهجددا ة المه ع د هددن
االعمط اهن االس ل بالك ة الطائ ة اكذلك اع ا ابادا هيعدال لممحلدعل الهي تدو بدالك ة الطدائ ة .
االمي ا عمط اث هاططات ه اهعم ميمعهعة تو المحلعل الهي تو اهسماى اال ا لهجا ة المه ع

هددن االعمددط اه ددن االس د ل ب ددالك ة الطددائ ة لط د ب ال اس ددة االع ا عددة ااس ددما م الباحددث اله دداج
المج عبو اه ئهمه اطبعية الهشكمة مهثمدت ععادة البحدث هدن طد ب اللدا الاداهل االعد ا

تددو اع ا عددة عب د ال بددن الهبددا ك لمباددعن ابم د ع د هم  )62طالبددا امددم ميسددعهجم الددط هجهدداعمعن

ض ددابطة امج عبع ددة  ،ااس ددما هت الاس ددائل االحل ددائعة اله ئه ددة لهيالج ددة البعاا ددات اه ددن اد د ل
إن اسدما ام هاططدات اله داهعم بشدكمجا الج هدو االياكبدامو لجدا
الامائ المو حلل العجا اسمام
ّ
مدديثع اعجددابو عمددط هسددماى اال ا الح كددو ا الهي تددو .اكددذلك لجددا مدديثع اعجددابو لمهد ل عمددط
الهسددماى الهي تددو االهجددا

تددو ميمددعم هجددا ة المه ع د هددن االعمددط اهددن االس د ل .عالددو الباحددث

بيه ددل ا ات م عبع ددة لمي ع ددا اله س ددعن االطد د ب عم ددط هاطط ددات اله دداهعم اكع ع ددة مل ددهعهجا
ااسما اهجا تو الهجال ال عاضو اكذلك اسدما اهجا تدو اليداب اتيالعدات عاضدعة ااد ى اان ميدام

ا از ة الم بعة بإضاتة هاططات اله اهعم ضهن لعل ه ل الم بعة ال عاضعة .
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The effect of educational concepts schemes in cognitive achievement
and level of performance of the skill of scrolling from the top and
bottom of the volleyball to the students of the preparatory school
Search made by the
Prof. Dr. SundusMuhammedSaeed ALShikhliTahreerSuriMuhammed
ABSTRACT
The study aimed to prepare an educational curriculum according to
the concepts of the skill of scrolling from the top and bottom of the
volleyball as well as the preparation and construction of a standard of
knowledge collection volleyball. The researcher used the experimental
method and its suitability and the nature of the problem. The sample of
the research consisted of the students of the fifth grade preparatory level
in the middle school of Abdullah bin Mubarak for boys and they
numbered (26) ). Students were divided into two experimental and
experimental groups, and the appropriate statistical means were used to
process the data, and through the results obtained, he concluded that the
use of conceptual schemes in their hierarchical and syntactic form had a
positive effect on the level of motor performance The Gnostic. As well as
it has a positive effect on teacher knowledge and skills level in the
education of the scroll from the top and bottom skill. The researcher
recommends the creation of training courses to familiarize teachers and
students with the concepts, design and use of them in the field of sports as
well as their use in games and other sporting events..
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الباب األول

-1التعريف بالبحث :

1-1مقدمة البحث وأهميته:
عشج الي ن الحالو مي هاً كبع ا اهمسا عاً تو الهيا ا االيمام كاتة اعي هذا هؤش اً به ى

االهمهام الكبع هن قبل الهاملعن االباحثعن تو مطاع اليهمعة الميمعهعة بلا ة هسمه ة هن

اجل تع الهسماى ال عاضو امحيعل االاجاز .تجو اسعمة لماجاض باألهم امسيط الط اع ا ال
اللالح اع ا ا همكاه همزااً لعكان ااتيا لا سه اهجمهيه سيع ا تو حعامه .

االب هن االهمهام بيسم امعجعات اط ائل اأسالعب الم عل الح عثة تو الم بعة ال عاضعة

المو مزع هن محيعل األه اا الم باعة االميمعهعة االمو مثع

اتيعة الهميمهعن اممعح لجم ال لة

السما ام اسائل اهاا ميمعهعة اذ ااجا مي األسماب ال ئعسو تو أح اث الميمم  .اعي الهع ان

ال عاضو اليبة الك ة الطائ ة هو إح ى الهعا عن المو مجمم باسميهال االسم امعجعات الح عثة لها
لجا هن اههعة تو س عة الميمم اتو اسمثها الجج الهبذال تو الاقت الهح

اان اعمها ممك

االسم امعجعات كهحا اسال تو الميمم عؤهل الط ب لهها سة اميمم الهجا ات االساسعة هن
هبا ئ اقااع اقاااعن .لذلك لم مي أسالعب الميمم الميمع عة المو عكان تعجا اله ل ها الهل

الاحع لمهيماهات االطالب همميو

بل البح ه جام اليهمعة الميمعهعة ع كز عمط أسالعب

ااسم امعجعات ح عثة اهمطا ة ماميل تعجا اليهمعة الميمعهعة هن الهيمم الط الهميمم اعكان ا

الهيمم ها الماجعه ااال شا بحعث عاجه اشاط ط به ماجعجا عهكاجم هن ان عميمهاا بيا سجم
امسجعل عهمعة الميمم اميمعل هن زهن الميمم هن ا ل جيل الهميمم عال ا حعاعا اتياال هها
عؤ

الط زعا ه الك اعة تو الميمم ل عه ثم ميثع ذلك تو هسماى اال ا  .الذلك سيط الباحث

السما ام هاططات اله اهعم كط عية ح عثة لمميمم تو هجال الم بعة ال عاضعة حعث مي هن
االسالعب ح عثة اليج تو هجال الم بعة ال عاضعة اال ااجا اسما هت هن قبل تو كثع هن الهاا

ال اسعة االا ى تي اسما هت تو اليمام االجا سة اعمم الا اثة ااالحعا االكعهعا
جاب عب الحهع

اعؤك

 " )9999ان ا ائط اله اهعم مساع الهيمم تو م عل الها ة اليمهعة هن

ا ل جيل الاطة الميمعهعة ااضح اجيل عهمعة الم عل تيالة عن ط عل ممابع االتكا
امسمسمجا تو الم عل "

)9

)(9جاب عب الحهع جاب :استراتيجيات التدريس والتعميم
. 662
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" امي ا ائط اله اهعم هن االسالعب الح عثة لمميمم حعث مجيل الهميمم اشطاً اعيام بيهل قاع ة
هي تعة سجمة ال جم كها مساع عمط س عة ه اجية الها ة ال اسعة بشكل ه كز هها عساع

الطالب عمط مي عة االامبا ات بشكل اتضل اميهل عمط مطاع المحلعل الهي تو اهو هن
اسالعب الم عل ال يالة المو مجيل الهميمم تو حالة م كع هسمه امحسن االمجاه االعجابو ل ى

الهميمهعن "

)9

كها ان هاططات اله اهعم مجيل الهيااو االي قة بعاجها اكث حسعة اعسجل

ا اكجا هن الهميمم اماهو عا الطمبة هجا ة المحمعل االم هعز كها ااجا مساع الطمبة عمط ماظعم

الهي تة .
اعشع

هحه حسن ع ا

اكساب ال

 )9991الط "ان الهيا ا االهيماهات ميمب ذات اههعة كب ى تو

الملا ات ال زهة لؤل ا امحمعل الهااقا الهامم ة لميب ااامعا ااسب الحمال

ال زهة لهجابجة هذه الهااقا"

)6

 2-1مشكمة البحث :

.

عمط ال غم هن الججا الهبذالة تو اليهمعة الميمعهعة إالَّ أن الميمعم هازال عااجه ع ً ا هن
الهشك ت هاجا ع م ه اعاة ال ال ال عة بعن الهميمهعن ابالمالو عؤ الط ااا اض هسماى

المحلعل الهي تو تو بيض اله احل الميمعهعة اان ضيا المحلعل عي هشكمة ميمعهعة اا سعة
لمطالب اظ ا لآلثا الضا ة المو عم كجا عمعه هثل الشيا باإلحباط ااضياا ال اتيعة لمميمم

اهن ا ل عهل الباحث كه ل م بعة عاضعة الحظ ان بيض الط ب مايلجم ال اتيعة االهعل

اال غبة مجاه م اعمجم هع ااشطة
لمهجا ات االه الذ

تاعمعة

ل الم بعة ال عاضعة هها عؤث عمط أسماب ا ائجم ااكمسابجم

تع الباحث الط الم كع تو اح ى االسم امعجعات الم عسعة الح عثة لزعا ة

ل الم بعة ال عاضعة ااكساب الهي تة االهجا ات الميمعهعة الهاججعة بلا ة اتضل

لذا

ااما الباحث اسم امعجعة محما عمط اسالعب ميمعهعة هامم ة ح عثة ميمه عمط اشم اك الهميمم
بلا ة اعجابعة اتيالة تو عهمعة الميمم بحعث مهكاه هن اكمساب الهيماهات ااالحم اظ بجا

اميهل هذه االسم امعجعة لممغمب عمط هياقات الم عل االا اج هن الشكل الميمع

 3-1أهداف البحث:

 .9اع ا هاجاج ميمعهو عمط اتل هاططات اله اهعم لهجا ة المه ع
االس ل بالك ة الطائ ة لط ب ال اسة االع ا عة .

لم ل .

هن االعمط اهن

) ( 9جعجان هحه ا لمعثو  :تاعمعة ب ااه ميمعهو بيسما ام الا ائط الذهاعة االهي تعة ااالام ات عمط كل هن
المحلعل ااالمجاه احا ها ة مكاالاجعا الميمعم بحث هاشا تو الهؤمه ال الو ال ابع كمعة الم بعة ال عاضعة
جاهية اسعاط  6009ص. 9

)(6هحه حسن ع ا :عمم النفس الرياضي ط9

ا الهيا ا الياه ة  9991ص. 677-672

321

بحث أ.د سندس محمد سعيد – م.م  .تحرير سوري محمد -الصفحات من ص ( )321الى ()311

مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الرابع – العدد السادس عشر()8302/6/03

 .6اع ا اباا هيعال لممحلعل الهي تو بالك ة الطائ ة لط ب ال اسة االع ا عة .

 .6المي ا عمط اث هاططات ه اهعم ميمعهعة تو المحلعل الهي تو اهسماى ا ا هجا ة
المه ع هن االعمط اهن االس ل بالك ة الطائ ة لط ب ال اسة االع ا عة .

 4-1فروض البحث

 .9ماج ت ال ذات اللة احلائعة بعن امائ االامبا ات اليبمعة االبي عة تو هسماى ا ا

هجا ة المه ع هن االعمط اهن االس ل بالك ة الطائ ة لهجهاعمو البحث المج عبعة

االضابطة اللالح امائ االامبا ات البي عة .

 .6ماج ت ال ذات اللة احلائعة بعن امائ االامبا ات البي عة تو المحلعل الهي تو
لهجهاعمو البحث المج عبعة االضابطة اللالح امائ الهجهاعة المج عبعة .

 .6ماج ت ال ذات اللة احلائعة بعن امائ االامبا ات البي عة تو هسماى ا ا هجا ة
المه ع هن االعمط اهن االس ل بالك ة الطائ ة لهجهاعمو البحث المج عبعة
االضابطة اللالح امائ الهجهاعة المج عبعة .

5-1مجاالت البحث :

1-5-1المجال البشري :ط ب اللا الااهل االع ا

لميام ال اسو ) 6097-6092

اع ا عة عب ال بن الهبا ك لمباعن – قضا هعت – هحاتظة االابا االبال ع هم )990
طالباً.

 2-5-1المجال الزماني :لمه ة هن  6092/ 99 /66الط . 6092 / 96 / 96

 3-5-1المجال المكاني  :هحاتظة االابا – قضا هعت  -اع ا عة عب ال بن الهبا ك

لمباعن.

 6-1تحديد المصطمحات:

 1-6-1خ ر ار ط المفرراهيم  " :عبددا ة عددن اشددكال ماطعطعددة م د بط اله دداهعم ببيضددجا الددبيض عددن
ط عل اطاط اا اسجم عكمب عمعجا كمهات مسهط كمهات ال بط لماضعح الي قة بعن ه جام اااد

كهددا ااجددا مهثددل باعددة ه هعددة همسمسددمة ماضددح تعجددا اله دداهعم االكث د عهاهعددة اشددهالعة عا د قه دة

الا عطة االه اهعم االكث مح ع اً عا قاع ة الا عطة "

)(9قلو هحه الساه ائو

عهان  6091ص . 16

)9

ائ ا عل الا اجو :االتجاهات الحديثة في ط ار ق التدريس ط9
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 2-6-1التحصيل المعرفري  ":هدو الهيماهدات المدو اكمسدبجا الهدميمم اا الهجدا ة المدو اهدت عاد ه
هن ا ل ميمم الهاضاعات ال اسعة االذ عيال بال جة المو عحلل عمعجا الهميمم تو اح ى

االامبا ات "

)9

 3-6-1االداء الحركي  ":ها الشكل الظاه

)6

هن الميمم الح كو "

الباب الثاني

 -2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:

 1-2منهج البحث :

اسما م الباحث الهاج المج عبو بيسماب الهجهاعمعن الهمكاتئمعن المج عبعة ا الضابطة)

له ئهمه اطبعية الهشكمة .

 2-2مجتمع البحث وعينته :
تو

مم اامعا هجمهع البحث بالط عية اليه عة إذ مهثّمت بط ب اللا الااهل االع ا
ّ
اع ا عة عب ال بن الهبا ك لمباعن  -قضا هعت  -هحاتظة االابا البال ع هم  )990طالباً
اها ععاة البحث تي اامع ت عشاائعاً اذ مهثمت الهجهاعة

لميام ال اسو )6097-6092

المج عبعة بط ب اللا الااهل اال بو شيبة ج) البال ع هم

 ) 60طالبا

ضابطة مهثمت بط ب اللا الااهل اال بو شيبة ب) البال ع هم

ااا ى

 ) 66طالبا امم

اسمبيا  )7طالبا هن الهجهاعة المج عبعة ا  ) 9طالبا هن الهجهاعة الضابطة االبح ع

اليعاة  ) 96طالبا لكل هجهاعة  .ابذا مكان الاسبة الهئاعة ليعاة البحث هو

) % 66.26

هن هجمهع البحث .اكها هاضح تو الج ال . )9
جدول ()1

يبين اعداد مجتمع وعينة البحث
الاسبة الهئاعة
هجمهع البحث
هجمهع
البحث

ع ط ب
هجمهع
البحث

الهجهاعة الضابطة
ع
الط ب
قبل

االسمبيا

ع
الط ب

الهسمبي عن

الهجهاعة المج عبعة
ع

ع
الط ب
بي

االسمبيا

الط ب
قبل

االسمبيا

ع
الط ب

الهسمبي عن

ليعاة البحث
ع
الط ب
بي

%66.26

االسمبيا

)(9احه حساعن الجهل :معجم المصطمحات التربوية المعرفية عالم الكماب الياه ة  9992ص . 21
)(6عي ب اعان :التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق ط6
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اع ا عة
عب ال بن

990

9

66

60

96

96

7

الهبا ك

 3-2اجهزة وادوات البحث ووسا ل جمع المعمومات:
حاساب شالو ااع  ) DELLحاسبة ع اعة ااع  ) CASIOكاه ا ت عاعة عابااعة ااع
 )SONYع

 )6ساعة الكم ااعة هميب الك ة الطائ ة قااااو ك ات طائ ة ع

)90

لات ة ااع  )ACMEسبا ة اسمها ة لمسجعل ام ع البعااات ش عط قعال هعزان طبو
الي بعة ااألجابعة)

الهلا

 4 -2التجربة االستطالعية :
لغ ض المي ا عمط السمبعات المو ق مااجه الباحث تو أثاا أج ا االامبا ات اهن اجدل

الحلال عمط امائ هاثال بجا قام الباحث بإج ا المج بة االسمط ععة عدام اال بيدا الهااتدل
6092/99/92عمط  )8طالدب هدن هجمهدع البحدث األلدمو ام ّدم اسدمبيا هم هدن ععادة البحدث
اكان الج ا هن إج ا المج بة االسمط ععة ها عيمو :
ابهساع ة ت عل اليهل الهساع
 المي ا عمط االاطا المو ق ملاحب الباحث اثاا مطبعل االامبا .
 المي ا عمط الزهن الهسمغ ل اثاا اج ا اامبا المحلعل الهي تو .
 المي ا عمط ع اك ا ة ت عل اليهل الهساع ألج ا المج بة .
 5-2تكافؤ مجموعتي البحث :
لغ ض إ جداع ال د ال المدو مطد أ عمدط همغعد ات البحدث المابيدة إلدط الهمغعد الهسدميل كدان

الب د َّ لمباحددث أن عضددع أت د ا الهجهدداعمعن الضددابطة االمج عبعددة عمددط اددط ش د اع ااح د ههددا ح د ا
بالباحث إلط إعجا امحيعل مكاتؤ هجهاعمو البحث تو همغع ات البحدث المابيدة اكهدا تدو الجد ال
. )6

جدول ()2

التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات التابعة
الهيالم

اإلحلائعة

االامبا ات

اح ة
اليعال

هجا ة المه ع هن األعمط

جة

هجا ة المه ع هن االس ل

جة

الهجهاعة الضابطة
ل
1.129
1.607

الهجهاعة المج عبو

ع

ل

0.816

1.290

0.201

1.906

321

ع
0.180
0.229

قعهة )t

الهحسابة

اللة

ال ال*
0.00

0.009

غع

الة

0.209

غع

الة
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* قيمة ( )tالجدولية ( )2.064أمام درجة الحرية ()24=2-13+13

 6-2إجراءات البحث الميدانية :
 1-6-2االختبار القبمي :

قددام الباحث دان بما عددذ االامبددا ات اليبمعددة عمددط طد ب الهجهاعددة الضددابطة تددو عددام االح د

الهااتل  6092/ 99 / 60اعمط الهجهاعدة المج عبعدة عدام االثادعن الهااتدل  6092/99/69تدو
سدداحة اله سددة السدداعة الماسددية لددباحاً اذلددك لمحلددال عمددط البعااددات امد اعاجا ضدهن اسددمها ات

االة مهجع اً لهيالجمجا إحلائعاً .
 2-6-2تجربة البحث الر يسة :

بي االامجا هن المج بة االسمط ععة ااج ا االامبا ات لهسماى اال ا الح كو لهجا ة

المه ع هن االعمط اهن االس ل بالك ة الطائ ة قام الباحث بالب

بمطبعل المج بة ال ئعسة بي

اعطا اح ة مي ع عة عن االسماب الم عسو الج ع هاططات اله اهعم) االمو مم هن ا لجا
ماضعح كع عة اسما ام هذا االسماب لمه ل اكذلك لمهميمهعن حعث بعن الباحث لمهميمهعن

هاهو هاططات اله اهعم اكع عة ملهعهجا اباائجا هع اعطا اهثمة لك

الشكمعن الج هو

االياكبامو هع الميكع عمط ااه ساا عمم مكمعا الهميمهعن بالااجب البعمو ال

االجهاعو

بي ها ا ذت المج بة ال ئعسة االمو ممهثل بإ اال هاططات اله اهعم عمط شكل هاج ميمعهو

عمكان هن  )8اح ات ميمعهعة ابااقع اح معن تو األسباع ه ة كل اح ة ميمعهعة  )10قعية

عمط الهجهاعة المج عبعة اق ب أ مطبعل الهاجاج تو عام الث ثا بما عخ ، )6092/99/66
حعث قام الباحث بإع ا هاططات اله اهعم امضهات الهيماهات الاالة بالهجا ات ابيض
تي ات اليااان امم اسما ام شكمعن هن هاططات اله اهعم هو الشكل الج هو حعث مضهن هذا

الشكل اضع هحا اله جام ك أل ه م اماح

محمه اله اهعم االا ى

اها الشكل االا اها

الشكل الياكبامو اعمضهن هذا الشكل اضع هحا اله جام تو الاسط كه كز لما عطة امم ع
هاه اله اهعم االا ى هن جهعع الججات

عمها ان هن عيام بما عذ هذه الهاططات ها ه ل

الها ة  .ابي االامجا هن الاح ة الميمعهعة عيام اله ل بمكمعا الط ب بالااجب البعمو .

 3-6-2االختبار البعدي :

بي ان مم اكهال ما عذ الهاجاج الميمعهو اتل هاططات اله اهعم االهمضهن  )8اح ات
ميمعهعة عمط أت ا الهجهاعة المج عبعة  .قام الباحثان بإج ا االامبا البي

عمط ط ب

الهجهاعة الضابطة عام الث ثا الهااتل  6092 /96/96االمج عبعة عام اال بيا الهااتل

 6092/96/91حعث مضهات االامبا ات ملاع هسماى اال ا الح كو لمهميمهعن لهجا ة

المه ع هن االعمط اهن االس ل

تو ساحة اله سة الساعة الماسية لباحاً
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الاهعل الهااتل  6092/96/90مم اج ا اامبا المحلعل الهي تو لمهجهاعمعن الضابطة
االمج عبعة لمحلال عمط البعااات ام اعاجا ضهن اسمها ات االةً لهيالجمجا إحلائعاً .

 7-2الوسا ل اإلحصا ية  :إسما م الباحثان الاسائل اإلحلائعة اآلمعة:
 الاسط الحسابو .
 االاح اا الهيعا

.

 قااان  )tلميعاات اله مبطة .
 قااان  )tلميعاات غع اله مبطة .

الباب الثالث

 -3عرض النتا ج وتحميمها ومناقشتها :
1-3عرض النتا ج وتحميمها :

 1-1-3عرض نتا ج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية.
جدول ()3

األوساط الحسابية لمفروق واالنحرافات المعيارية لها وقيم ( )tالمحسوبة والداللة لالختبارات القبمية والبعدية
لممجموعة التجريبية في متغيرات البحث

الهيالم

اح ة

اإلحلائعة

اليعال

الهمغع ات

االامبا اليبمو
ل

االامبا البي
ل

ع

ع

لا

عا

قعهة )t

ال اللة

الهحسابة

0.00

المه ع هن األعمط

جة

97.990 0.889 1.660 0.229 8.812 0.180 1.290

الة

المه ع ة هن األس ل

جة

92.220 9.006 1.290 0.292 8.729 0.229 1.906

الة

*

قيمة ( )tالجدولية ( )2.171ح= ()12=1-13

أن قعم  )tالهحسابة لهمغع ات البحث المابية المه ع هن
عمضح هن الج ال ّ )6
األعمط المه ع هن االس ل لمهجهاعة المج عبعة ق بمغت  )92.220 97.990عمط الماالو
اعا هيا امجا باليعهة الج العة  )6.979أهام

جة ح عة  )96=9-96اهسماى اللة

ألاجا أكب هن اليعهة الج العة .
)0.00اج ّأاجا ت ال الة؛ ّ
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2 -1-3عرض نتا ج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة .
جدول ()4

يبين األوساط الحسابية لمفروق واالنحرافات المعيارية لها وقيم ( )tالمحسوبة والداللة لالختبارات القبمية
والبعدية لممجموعة الضابطة في متغيرات البحث

الهيالم إلحلائعة

اح ة
اليعال

الهمغع ات
المه ع هن األعمط

جة

المه ع ة هن األس ل

جة

* قيمة ( )tالجدولية ()2.171

االامبا اليبمو
ل
1.12

االامبا البي
ل

ع

2.906 0.81

9

6

1.60

0.20

7

1

لا

ع
0.72

0.76 9.296

8
0.966

عا

قعهة )t

*

الهحسا

ال اللة

بة

0.00
الة

8.12

9

0.86

0.76 9.290

8

7.992

الة

7

ح= ()12=1-13

أن قعم  )tالهحسابة لهمغع ات البحث المابية المه ع هن
عمبعن هن الج ال ّ )1
األعمط ,المه ع هن االس ل لمهجهاعة الضابطة ق بمغت  )7.992 8.12عمط الماالو اعا
هيا امجا باليعهة الج العة  )6.979أهام جة ح عة  )96=9-96اهسماى اللة  )0.00اج

ّأاجا ت ال الة؛ ألاّجا أكب هن اليعهة الج العة .
 3-1-3عرض نتا ج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة:
جدول ()5

يبيناألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ( )tالمحسوبة وداللة الفروق بين االختبارات البعدية
لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات البحث

الهيالم اإلحلائعة
الهمغع ات

اح ة
اليعال

الهجهاع المج عبعة

الهجهاعة الضابطة

t

ال اللة

+ع

الهحسابة

0.00

المه ع هن األعمط

جة

8.812

0.229

2.906

0.728

9.601

الة

المه ع هن االس ل

جة

8.729

0.292

0.966

0.868

9.909

الة

ل

+ع

ل

* ح= ( )24=2-13+13الجدولية ()2.064

أن قعهة ) (tالهحسابة بعن الهجهاعة الضابطة االهجهاعة المج عبعة
عمبعن هن الج ال ّ )0
تو هجا ة المه ع هن األعمط االمه ع هن األس ل كاات  )9.909 9.601اعمط الماالو

اعا هيا امجا بيعهة ) (tالج العة المو كاات  )6.021محت هسماى اللة  )0.00اب جة

هها ع ل عمط ال ال بعن الهجهاعمعن اللالح امائ اامبا ات
ح عة  )61اج ّأاجا أكب ّ
الهجهاعة المج عبعة.
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 4-1-3عرض نتا ج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة لمتحصيل

المعرفي:

جدول ()6

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ( )tالمحسوبة وداللة الفروق بين االختبارات البعدية
لممجموعتين التجريبية والضابطة لمتحصيل المعرفي

الهيالم اإلحلائعة
الهمغع ات

اح ة
اليعال
جة

المحلعل الهي تو

الهجهاع المج عبعة
ل
66.966

+ع
6.097

الهجهاعة الضابطة
ل
90.966

ال اللة

t

+ع

الهحسابة

0.00

6.729

98.286

الة

أن قعهة ) (tالهحسابة بعن الهجهاعة الضابطة االهجهاعة المج عبعة تو
ّ
عمبعن هن الج ال ّ ) 2
المحلعل الهي تو  )98.286اعا هيا امجا بيعهة ) (tالج العة المو كاات  )6.021محت
هها ع ل عمط ال ال بعن الهجهاعمعن
هسماى اللة  )0.00اب جة ح عة )61اج ّأاجا أكب ّ
اللالح امائ اامبا ات الهجهاعة المج عبعة .

 2-3مناقشة النتا ج:

 1-2-3مناقشة نتا ج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية لمهارة التمرير من

االعمى ومن االسفل:

أن قعم  )tالهحسابة اكب هن قعهة  )tالج العة اهذا ع ل عمط اجا
عبعن الج ال ّ )6
ت ال الة احلائعي اللالح الهجهاعة المج عبعة اعيزا الباحث هذه ال ال لمهجهاعة
المج عبعة لهجا ة المه ع هن األعمط ؛المه ع هن االس ل) الط الهاج الهي هن قبل الباحث
االذ كان له االث

ال يال تو اعجا ال ال بعن االامبا اليبمو االبي

اللالح البي

حعث

ان الهاج الهي هن قبل الباحث كان عمضهن هاططات ه اهعم ميمعهعة االذ عيهل عمط زعا ة
اتيعة الهميمم امشاعل الط ب اجذب اامباهجم احا ال ل امي عب ه ا ال ل الط هسماى

ا اكجم امحسعن امجاهجم احا الها ة الميمعهعة

كها ااجا مساع عمط ميمعم اتضل لمهميمهعن

عمط هامما اعها هم اهسماعامجم الييمعة امات الجج تو الم عل اما ا اليب عن كاهل

اله ل كها ااجا مسجم تو تع هسماى اليهمعة الميمعهعة .
اهذا

ها

عؤك ه

ع GurselBayinder

عه

ب عاجانOmer Beydogan

اجعا سل

باعن

 ) 6090الط ان " اسما ام ا ائط اله اهعم اال ال ل عجيل
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ال ل هشاقا اعجذب االامباه اعااع ها بعن الحاال تو الميمم "

)9

كهان ان هاططات

اله اهعم ميهل عمط تع هسماى المذك االم كعز ل ى الهميمم امي ااع هن ااااع الميمم المياااو
حعث ان اسما ام االشكال الهمااة االلا تو عهمعة مي عم الها ة

ا ل الاح ة الميمعهعة

الميمعهة مساع عمط س عة اكمساب الهيماهة اسجالة ماظعهجا اازاجا تو الذاك ة ابالمالو سجالة

اس عة اسم جاعجا  .اعشع

ماهال ااا ان  " ) 6000، Thomas, L,et,alان اسما ام

اللا تو الميمعم عجيل الميمعم االميمم اسجل ااتضل ااس ع حعث ان اشم اك اكث هن حاسة

اثاا الميمم ع مح اتال ج ع ة لمميمم " .)6

 2-2-3مناقشة نتا ج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة لمهارة التمرير من

االعمى ومن االسفل:

أن هااك ت اقاً الة إحلائعاً ل امبا ات اليبمعة االبي عة لمهجهاعة
ّ
عبعن الج ال ّ )1
الضابطة تو هجا ة المه ع هن األعمط المه ع هن األس ل) اللالح امائ االامبا البي
اعيزا الباحث هذه ال ال إلط الاح ات االهاجاج الميمعهو المو كاات ميطط لمهميمهعن االمو

كاات هاظهة بشكل جع حسب االاعات الميبة ااالاعات الهجا ة االمطا الذ

حلل لمهجهاعة

الضابطة عؤك عمط ان الهاج الميمعهو الهمبع كان ه ئهاً لهسماى الط ب ااسمعيابجا
عمط ااه ق باو عمط اسل عمهعة لحعحة اق مم ما عذه بشكل سمعم اهاظم

تض

اعشع ( ساليز واخرون  " )2001 ، Sallis , et ,alالط ان الاشاط ال عاضو

الهها ل بشكل هاظم له اث
الهسماى الب او االهجا

" .)6

ههعز تو اال ميا باب ة ال

الشالعة امهعزها تو محسعن

 3-2-3مناقشة نتا ج االختبارات البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لمهارة

التمرير من االعمى ومن االسفل :

أن هااك ت اقاً الة إحلائعاً ل امبا ات البي عة لمهجهاعمعن المج عبعة
ّ
عبعن الج ال ّ )0
االضابطة تو هجا ة المه ع هن األعمط المه ع هن األس ل) اللالح امائ الهجهاعة

المج عبعة

اعيزا الباحث سبب اجا ت ال الة احلائعاً بعن الهجهاعة الضابطة االمج عبعة

)(1
Omer Beydogan and GurselBayindir : Effect of concept map supported teaching
approaches from rules to sample to grammar teaching , Procedia – Social and Bahavioral
Sciences , Volum2, Issue 2 , Pages 54-64 .
( 2 ) Thomas, L,et,al : Visual evoked potenitials reaction and egedominance in crcketers ,
University of the witheater and Johannesburg , south Africa , Journal of sport medicine and
physical , 2005 . p.31.

(3)Sallis , et ,al : Determination of youth Physical Activity , the cooper
Institute ,Dallas , USA,2001 , p.214.
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اللالح الهجهاعة المج عبعة الط ماثع هاططات اله اهعم الهي ة هن قبل الباحث االمو ساع ت
عمط اثا ة اهمهام الهميمهعن امح عزهم عمط بذل الهزع هن الجج تو الميمم ابالمالو ا ى الط

محسعن هسماى اال ا الح كو حعث كان ا اله ل اال اليهمعة الميمعهعة ها الماجعه
ااال شا املحعح االاطا ااالجابة عمط اسم سا ات الهميمهعن

حعث مم ع ض هحماى الها ة

الميمع هعة اال الاح ات الميمعهعة بط عية سجمة ابسعطة اااضحة عن ط عل الاص الهكماب هع
اللا

كل هذا ساهم تو اكمساب الط ب الي ة عمط الملا الح كو اللحعح ل ا ال او

لمهجا ة ااسم جاعه هن الذاك ة اثاا اال ا اليهمو االهساع ة تو ملحعح االاطا هها ا ى الط
مطا اال ا الح كو لمهجا ات

اعشع

عاسا قطاهو ااا ان  " )6006الط ان ا ائط

اله اهعم هو هن اال اات ال اعمة تو مهثعل الهي تة االباا عمعجا تجو ا اة هاهة لجيل الميمم

الها و عا ة ه ئعاً اهشاه اً ساا لمشاص ا سه اا االا عن  .اهو اسعمة لمم كع
ااالب اعو امساع تو محيعل الميمم ذا الهياط اها الميمم الحيعيو الذ

الميمم اله سو "

)9

الااق

ابمغعه اهطاً هن ااهاط

حعث ان هاططات اله اهعم مساع عمط اش اك اكث هن حاسة تو عهمعة

الميمم اهذا الااع هن الميمم عكان اعجابو تو ط عية اعلال الها ة لمهميمم اسجالة الح ظ

ااالسم جاع  .اعشع

عب الك عم هحسن الزهع

 )6002الط ان " الي ع هن ال اسات اثبمت

ان الطمبة عميمهان حاالو  )%60هها عسهيان ا  )%60هها عشاه ان ا  )%00هها

عسهيان اعشاه ان ا  )%70هها عيهمان اعيالان " .)6

 4-2-3مناقشة نتا ج االختبارات البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لمتحصيل

المعرفي:

أن هااك ت اقاً الة إحلائعاً ل امبا ات البي عة لمهجهاعمعن المج عبعة
ّ
عبعن الج ال ّ )2
االضابطة لممحلعل الهي تو اللالح الهجهاعة المج عبعة اعيزا الباحث سبب اجا ت ال
الة احلائعاً بعن الهجهاعة الضابطة االمج عبعة اللالح الهجهاعة المج عبعة الط ان هاططات

اله اهعم مي هن االسالعب الح عثة لمميمم تو الم بعة ال عاضعة حعث مجيل الهميمم اشطاً اعيام
بيهل قاع ة هي تعة سجمة ال جم هن ا ل اش اكه تو عهمعة الميمم

كها مساع عمط س عة

ه اجية الها ة ال اسعة بشكل ه كز هها عساع الطالب عمط مي عة االامبا ات بشكل اتضل

اميهل عمط مطاع المحلعل الهي تو كها امي هن اسالعب الم عل ال يالة المو مجيل الهميمم
تو حالة م كع هسمه امحسن االمجاه االعجابو ل ى الهميمهعن
)(9عاسا قطاهو ااا ان :هل
) ( 6عب الك عم هحسن الزهع
جاهية االابا

سبل ذك ه  6006ص. 691

 :الهيمم هجا ل الهجمهيات

 6002ص . 696
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الهميمهعن عمط الها ة ال اسعة كها ا ى باا الا ائط هن قبل الهميمهعن الط زعا ة المياان بعاجم
تو اثاا ال ل ان هحماى هاططات اله اهعم هن ال سام الهمااة االلا الماضعحعة از هن

جذب اامباه الهميمهعن ام كعزهم لمها ة الميمعهعة هها ا ى الط سجالة اكمسابجا اح ظجا اسجالة

اسم جاعجا اهذا له االث الكبع تو زعا ة هسماى المحلعل الهي تو ل ى الهميمهعن
كها ع ى عمو هج

ااا ان

 " ) 6006ان المحلعل الهي تو عي هؤش ا هجها لاجاح
بمغه الهميمم تو

اليهمعة الميمعهة تو محيعل اه اتجا اذلك ألاه ال لهسماى السماك الذ

الهجاالت الميمعهعة الهامم ة اهن اجل الالال الط محلعل هي تو ه م ع اهمم الباحثان بمطاع

اج ا ات الم عل لمكان اكث اتا ة لمهميمهعن " . )9
 -4االستنتاجات والتوصيات :

الباب الرابع

 1 -4االستنتاجات:

إن هاططات اله اهعم بشكمجا الج هو االياكبامو لجا ميثع اعجابو عمط هسماى اال ا
ّ .9
الح كو لهجا ة المه ع هن االعمط – المه ع هن االس ل) بالك ة الطائ ة .
 .6إن هاططات اله اهعم بشكمجا الج هو االياكبامو لجا ميثع
الهي تو.

اعجابو عمط الهسماى

إن هاططات اله اهعم لجا ميثع اعجابو عمط اله ل عمط الهسماى الهي تو االهجا
ّ .6
تو ميمم هجا ة المه ع هن االعمط –المه ع هن االس ل ) بالك ة الطائ ة

 2 -4التوصيات :

 .9هحاالة ا اال هاططات اله اهعم كاسعمة ميمعهعة ح عثة تو هجال م عل الم بعة
ال عاضعة باله ا ل بل ة عاهة ام عل الك ة الطائ ة بل ة االة .

 .6عهل ا ات م عبعة لمي عا اله سعن االط ب عمط هاططات اله اهعم اكع عة
ملهعهجا ااسما اهجا تو الهجال ال عاضو .

 .6اسم ا ة اله سعن هن االامبا ات قع البحث لمياعم الهسماى الهي تو االهجا

تو الك ة

الطائ ة لط ب اله حمة االع ا عة .

) ( 9عمو هج

كاظم ااا ان  :ججاز قعال ال جم اهاذج هيم ح لمم عل الجهاعو

بحث هاشا

الم بعة الهيال ة الي الااهل االسمان الساة اليش ان الياه ة  6006ص. 960
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