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 المستخلص 

يهدف البحث إلي التعرف علي تأثير خرائط المفاهيم الرقمية علي تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة 
استخدم الباحثان المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين احداهما ضابطة واألخرى تجريبية وذلك  ،اديةاإلعد

الزهراء تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية العشوائية من تلميذات الصف األول االعدادي بمدرسة  ،لمناسبته لطبيعة البحث
وتم تقسيمهن  ،تلميذة( 11)حيث بلغ اجمالي العينة  م،0105/0101خالل العام الدراسي  ليةاإلسالمية للغات بمحافظة الدقه

( 01)مجموعتين متساويتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية عدد كل منهاكتلميذة ( 01)تلميذة كعينة استطالعية، و( 01)إلى
لمعالجة البيانات اإلحصائية باستخدام المتوسط ( SPSS)اإلحصائي للعلوم االجتماعية البرنامج استخدم الباحثان و  تلميذات،
كما استخدم الباحثان  ،واختبار االشارة لويلككسون ،واختبار مان ويتني ،ومعامل االلتواء ،والوسيط ،واالنحراف المعياري ،الحسابي
ى تفوق المجموعة وأشارت نتائج البحث عل ،اإلصدار التاسع إلعداد الخرائط "Mind Map" "ED Draw Max"برامج 

أسلوب )التجريبية التي تم التدريس لها بخرائط المفاهيم الرقمية علي المجموعة الضابطة التي تم التدريس لها بالطريقة المتبعة 
ويوصي الباحثان بتطبيق البرنامج التعليمي  ،(قيد البحث)في مستوي األداء المهاري للمهارات األساسية في الكرة الطائرة ( األوامر

 .باستخدام خرائط المفاهيم الرقمية تعليم باقي المهارات االساسية في الكرة الطائرة والرياضات األخري
 

 .المرحلة االعدادية –الكرة الطائرة  –خرائط المفاهيم الرقمية : الكلمات المفتاحية
 

Abstract 

 The research aims to identify the effect of digital concept maps on learning some volleyball 

skills for middle school students. The researchers used the experimental method using the 

experimental design of two groups, one of them is control and the other is experimental, due to 

its relevance to the nature of the research. Islamic languages in the Dakahlia Governorate 

during the academic year 2019 AD / 2020 AD, where the total sample reached (40) female 

students, and they were divided into (20) female students as a survey sample, and (20) female 

students, two equal groups, one of them is control and the other is experimental, each of which is 

(10) female students, The two researchers used the Statistical Parameter for Social Sciences 

(SPSS) to process the statistical data using the arithmetic mean, standard deviation, median, 

skew coefficient, Mann Whitney test, and Wilkson Signal Test. The researchers also used the 

"Mind Map" "ED Draw Max" Edition 9 software to prepare maps. The results of the research 

indicated the superiority of the experimental group that was taught digital concept maps over 

the control group that was taught by the used method (command method) in the level of skill 

performance of basic skills in volleyball (under research), and the two researchers recommend 

applying the educational program using digital concept maps. Teaching the rest of the basic 

skills in volleyball and other sports. 

Key words: digital concept maps - volleyball - middle school. 
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إن مواكبة المستحدثات العلمية الحديثة واالستفادة منها وتوظيفها داخل درس التربية الرياضية يساعد علي توصيل المعارف 
ن العاملون في ميدان المناهج وطرق التدريس يسعوا الي التوصل الستراتيجيات  والمهارات بشكل سريع ومتسلسل ومتصل، وا 

 .الموقف التعليمي بنجاحوطرق واساليب تساعد المعلم علي إدارة 
 

إن المعلم الكفء هو الذي يستطيع أن يقدم الجديد باستمرار، ويعرف الكثير من مداخل وأساليب ( 0111) يرى عز الدين
 التدريس الغير مباشرة، هو الذي يعود المتعلم علي البحث و االكتشاف من خالل المشاركة بإيجابية ونشاط خالل عملية التدريس

 (.01ص، )
 
أن اختيار أسلوب التدريس مهمة صعبة تعتمد علي العديد من المتغيرات التي تحيط بالعملية  إلى (0113)يشير الموافى و 

الهدف من الموضوع المراد تعليمه، البيئة التعليمية، الوسائل التعليمية المتاحة واالمكانات، نوع المهارة، )التعليمية وأهمها 
وي البدني والمعرفي وارتباطهما بنوع المهارة المتعلمة، نوع المتعلم، طريقة التدريس، أسلوب المستوي التعليمي للطالب، المست

لذلك تنحصر وظيفة المعلم في أن يكيف طريقته وأسلوبه بما يتناسب مع وحداته ( التقويم شخصية المعلم وغيرها من المتغيرات
 (080ص، )يق أكبر قدر ممكن من األهداف التعليمية المراد تحقيقها التعليمية والمستويات المختلفة مراعيا الفروق الفردية لتحق

 
تتسم بفاعلية في تحقيق كثير من أهداف تعليم العلوم ككسب المتعلم للمعارف  خرائط المفاهيمإلى أن ( 0103)يشير قرنى 

يمه العلمية، وخفض مستويات نحو العلمية ونمو قدراته علي بناء المعرفة وجعل تعلمه ذا معني، وتطور قدراته علي تنمية مفاه
، نشطة المختلفةلتعلم اال  التعليمية المناخ الصحي في البيئة تعلم العلوم، وكسب مهارات عمليات العلم وحل المشكالت، وتوفير

بين المتعلمين ومعلميهم، هذا فضال عن فعالية هذه  لمختلفة، وتطوير أنماط التفاعل االتحصيل المعرفيورفع مستويات 
تنظيم المفاهيم العلمية هرميا، واعداد خطط تدريسية عالية الجودة، وأخيرا  كيفيةوفي  تعليميةهج الامنالستراتيجية في تطور اال

 (.015ص، ) مساعدتها في جعل عملية التقويم عملية علمية مفيدة
 

حول  Ausubel"أوزبل "تعتبر أحد التطبيقات المهمة لنظرية   Concept Mapsخرائط المفاهيمأن ( 0101)يرى شامة 
التعلم ذو المعني حيث تمثل خرائط المفاهيم رسوم تخطيطية ثنائية البعد، توضح العالقات المتسلسلة بين مفاهيم فرع من فروع 
المعرفة والمستمدة من البناء الهرمي لهذا الفرع ويتم تنظيم هذه المفاهيم بطريقة متسلسلة هرمية، بحيث يوضح المفهوم الرئيسي 

في المستويات التالية مع وجود ( األقل عمومية)في أعلي الخريطة ثم تتدرج تحته المفاهيم الفرعية ( كثر عمومية و شموليةاأل )
 (.1ص، ) روابط توضح العالقات بينهما

 
ن المهارات األساسية في رياضة الكرة الطائرة عبارة عن مجموعة من الحركات الهادفة سواء أكانت أ( 0100)يوضح حسن 

، نحتاج إلي أدائها في جميع مواقف اللعبة تقريبًا والتي تتطلبها اللعبة، وتمثيل (فريقيه)أو مركبة ( مفردة)ذه الحركات بسيطة ه
الغرض األساسي من أداء تلك الحركات في الوصول إلي أفضل النتائج مع االقتصاد التام في المجهود لذلك يجب أن يجيدها العب 

 (.035ص، ) ةالكرة الطائرة إجادة تام
ما تسمى من أهم مراحل نموهم، وهي هي  مراحل النمو بالنسبة لتلميذات المرحلة اإلعدادية أن( 0105)ويرى فكرى، على 

ن توجه أتتميز بمجموعة من الخصائص الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية، والتي ينبغي والتي مرحلة المراهقة المبكرة، ب
يمكن مراعاة حيث لتنمية المعارف والقيم واالتجاهات والمهارات القيادية، وثقلهم  الرياضية، ل التربيةمن خال  توجيها سليما  

 (.05ص، ) تحقيق أهداف التربية من خالل خصائص النمو الجسمي والحركي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي،
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 :مشكلة البحث: ثانيا
قد يكون ناتج عن عدم تنوع أساليب التدريس المستخدمة، والثبات  ت والذىإن الضعف في القدرة علي األداء الصحيح للمهارا

مع التلميذات، والتي ينم فيها شرح المهارة لفظيا ثم أداء نموذج لها دون ( الطريقة التقليدية)علي استخدام الطريقة المتبعة 
دية بين التلميذات، وكذلك قد ال يتابعن البعض الشرح مشاركة التلميذات في الموقف التعليمي، األمر الذي ال يراعي فيه الفروق الفر 

أو يواجهن صعوبة في فهم أسلوب االداء السليم للمهارة، كما أن هناك من ال تستطعن رؤية النموذج بشكل صحيح، وبالتالي 
 .تنخفض دافعيتهن لتعلم المهارات مما قد يؤثر في قدرتهن علي االداء الحركي للمهارات المتعلمة

 
حتفاظ الفرد بمعظم المعلومات التي تعلمها من ايؤدي إلي حيث معني  وإلي أن التعلم ذAusubel (0578 ) يلبويؤكد أوز       

نها إستدعاؤها فاطة ببعضها البعض بحيث إذا ما تم بقبل، كما يؤدي إلي ترتيب المفاهيم المتعلمة وتنظيمها بصورة متصلة ومرت
كلما كانت المعلومات التي تعلمها من قبل أكثر وضوحا وثباتا وارتباطا و كتسابها، ات تكون في صورة أفضل مما كانت عليه وق

 (.057 -051ص ص، ) بالموضوع المراد تعلمه كانت عملية االحتواء أفضل
 

ات ومن هذا المنطلق يحاول الباحثان استخدام أحد األساليب التكنولوجية الحديثة والتي قد تكون ذات تأثير في تعليم التلميذ
للمهارات التعليمية قيد البحث والتي انحصرت في استخدام خرائط المفاهيم بهدف تنظيم وترتيب المحتوي التعليمي المقدم للتلميذات 
في تعلم المهارات االساسية، باعتبارها مستحدث في التعلم في مجال التربية الرياضية فخرائط المفاهيم قد تساعد علي توضيح 

تأثير خرائط ة وما يرتبط بها من مفاهيم أساسية وفرعية، االمر الذى دفع الباحثان لمحاولة التعرف علي العالقة بين كل مهار 
 .تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة اإلعدادية فيالمفاهيم الرقمية 

 
 : هدف البحث: ثالثا

تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة  فيتأثير خرائط المفاهيم الرقمية "هذا البحث إلي التعرف علي  يهدف
 ."اإلعدادية

 
 :فرضيات البحث: رابعاً 
 في( الطريقة التقليدية)بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ( 1،15)توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى  -0

 .قياس البعديلصالح ال تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة اإلعدادية
 (خرائط المفاهيم الرقمية)التجريبية للمجموعة  والبعدي القبليبين القياسين ( 1،15)عند مستوى  ةحصائيإدالة  توجد فروق -0

 .البعديلصالح القياس تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة اإلعدادية  في
تعلم بعض  فيوالتجريبية الضابطة  تينللمجموع يينن البعدييبين القياس( 1،15)عند مستوى  ةحصائيإتوجد فروق دالة  -3

 .البعدي للمجموعة التجريبيةلصالح القياس مهارات الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة اإلعدادية 
 
 :مصطلحات البحث: خامساً 

 :خرائط المفاهيم (0
ي المحتوي، ثم ترتيبها بطريقة مسلسلة بأنها رسوم تخطيطية ثنائية البعد تحدد المفاهيم المتضمنة ف( 0103)قرنى تعرف 

هرمية حيث يوضع المفهوم العام أو الرئيسي في أعلي الخريطة، ثم تتدرج تحته المفاهيم االقل عموميه في المستويات التالية، مع 
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لبقاء هذه المفاهيم وجود روابط توضح العالقات بينها في المواقف التعليمية المختلفة، بهدف تعلم التالميذ تعلما ذا معني وضمانا 
 (.015ص، )في بنيته المعرفية 

 
 *:خرائط المفاهيم الرقمية (0

عبارة عن تمثيالت في شكل متسلسل للمهارات الحركية يتم تصميمها بشكل هرمي ويستخدم  بأكثر من طريقة للعرض إحداها 
 .باستخدام الحاسب االلي أو أحد وسائل تكنولوجيا التعليم المختلفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .إجرائيتعريف * 

 :الدراسات السابقة: سادساً 
 :العربيةالسابقة باللغة الدراسات  -أ 

خرائط المفاهيم علي مسـتوي التحصـيل المعرفـي  ةدراسة استهدفت التعرف علي تأثير استراتيجي( 0105)أبو الفضل ت أجري -0
الرياضية لطالب الفرقة األولي في كلية التربية الرياضية بالعريش، مستخدما الباحث المنهج  في مادة طرق التدريس التربية
بنات بالعريش جامعـة قنـاة  –طالب من طالب الفرقة األولي بكلية التربية الرياضية بنين ( 31)التجريبي، علي عينة عددها 

متوسـط درجـات القيـاس القبلـي والبعـدي للمجمـوعتين السويس وقد توصلت النتائج إلـي أن توجـد فـروق دالـة إحصـائية بـين 
 .الضابطة والتجريبية في مستوي التحصيل المعرفي لمنهاج طرق التدريس لصالح القياس البعدي لكل منهما

 
تصميم خرائط المفاهيم المبرمجة والتعرف علي تأثيرها علي تعلم المهارات  استهدفتدراسة ( 0105)إبراهيم أجريت  -0

حصيل المعرفي في رياضة الريشة الطائرة للفرقة األولي بكلية التربية الرياضية جامعة بنها، مستخدما المنهج األساسية والت
 كل عينة تجريبية وعددضابطة واألخرى طالب، وتم تقسيمهم إلي مجموعتين إحداهما ( 011) عينةعدد الالتجريبي، وبلغ 

رائط المفاهيم المبرمج خصوصا إلي تحسن واضح في تعلم طالب، وقد توصلت النتائج إلي أن أدي استخدام خ( 11)
 .المهارات األساسية والتحصيل المعرفي في رياضة الريشة الطائرة

دراسة استهدفت التعرف علي فاعلية البرنامج التعليمي باستخدام خرائط المفاهيم االلكترونية ( 0107)عبد الرحمن أجرت  -3
ت الحركية في درس التربية الرياضية لطالب المرحلة االعدادية، مستخدما علي التحصيل المعرفي وتعلم بعض المهارا

طالبة مجموعة ( 05)طالبة مجموعة تجريبية، ( 05)طالبة وتم تقسيمهم الي ( 15)المنهج التجريبي، علي عينه عددها 
ن القياس البعدي طالبة كعينة استطالعية، وقد توصلت النتائج الي أن يوجد فروق دالة إحصائية بي( 05)ضابطة، 

للمجموعتين  التجريبية والضابطة في بعض المهارات االساسية والتحصيل المعرفي لصالح القياس البعدي للمجموعة 
 .التجريبية

 
 : الدراسات السابقة باللغة االنجليزية -ب 

اهيم البيولوجية، دراسة استهدفت التعرف علي تأثير خرائط المفاهيم علي تحصيل الطالب المفBooth (0103 )بوث  أجري -0
طالب، وقد توصلت النتائج إلي أن وجود فروق دالة إحصائيا بين ( 011)مستخدما المنهج التجريبي، علي عينه عددها 

المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية في التدريس والمجموعة التجريبية التي استخدمت خريطة المفاهيم 
 .ذاد مستوي التحصيل المعرفي لديهم لصالح المجموعة التجريبية حيث
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دراسة استهدفت التعرف على تأثير توظيف تكنولوجيا خرائط المفاهيم في Valery Vodovozov, (2823 )فالرى أجريت  -0
طالب بكالوريوس هندسة ( 11)التعليم الهندسي في مجال اإللكترونيات، مستخدما المنهج التجريبي، علي عينة عددها 

قد توصلت النتائج الي ان فاعلية خرائط المفاهيم كأداة مناسبة لدعم المعلمين في تعزيز فهم الطالب المادة االلكترونيات، و 
 .وتحسين فهمهم للمفاهيم الجديدة

 
 : التعليق علي الدراسات السابقة -ج 

( 5)ها بلغت عدد لتيوا جنبيةمن دراسات يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة العربية واأل للباحثانحدود ما اتيح  في
، استطاع الباحثان بعد االطالع عليها وتحليل بياناتها واالستفادة منها في أجنبية دراسة( 0)، وعربية اتدراس( 3)دراسة منها 

 :توجيه الدراسة الحالية من حيث
 : الهدف (0

وبرامج الحاسب اآللي على تعلم م خرائط المفاهيالتعرف على تأثير استخدام ( العربية واألجنبية) السابقةاستهدف الدراسات 
ومقارنته بالطريقة التقليدية المفاهيم علي تعلم بعض المهارات الحركية خرائط ، وتأثير استخدام المهارات في بعض األلعاب المختلفة

 .المعرفيالجانب أو  المهارىفي األداء 
 :المنهج  (0

م المنهج التجريبي بتصميماته التجريبية كمنهج للبحث اتفقت الدراسات السابقة على مختلف المراحل السنية من استخدا
 . باعتباره أنسب المناهج العلمية لمثل هذه الدراسات

 
 :العينة (3

لقد تنوعت واختلفت الدراسات السابقة في نوعية وعدد عينة كل دراسة على حدة، وكذلك طريقة اختيار العينة وذلك طبقًا 
 .الميذ وبعضها طالبللهدف المراد تحقيقه، فقد اختير بعضها ت

 : المعامالت اإلحصائية (1
اختلفت األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات كل دراسة على حدي وذلك طبقًا لعدد العينة ولكنها جميعًا 

 نسبة –" ت"اختبار –االنحراف المعياري  –االلتواء –الوسيط  –المتوسط الحسابي )استخدمت بعض األساليب اإلحصائية مثل 
 (.التحسن

 :أهم النتائج  (5
 المهارىعلى أن استخدام خرائط المفاهيم تؤثر تأثيرًا إيجابي على مستوى األداء  السابقةاتفقت جميع نتائج الدراسات 

وذلك من خالل تفوق والمواد التربوية التعليمة والتقنيات التعليمية والتحصيل المعرفي للمهارات التي تناولتها هذه الدراسات 
 باستخدامعات التجريبية التي تم التدريس لها باستخدام خرائط المفاهيم على المجموعة الضابطة التي تم التدريس لها المجمو 

 .بعض مهارات الكرة الطائرةفي تدريس  الرقمية إلى أهمية استخدام خرائط المفاهيم انتبهي مما جعل الباحثان ،(الطريقة التقليدية)
 

 : السابقة أوجه االستفادة من الدراسات -د 
 .صياغة أهداف وفرضيات البحث الحالي( أ)
 .تحديد خطوات بناء البرنامج التعليمي باستخدام خرائط المفاهيم الرقمية( ب)
 .العينة المناسبةو م لطبيعة البحث ئتحديد المنهج المستخدم المال  (ج)
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 .اسةالمناسبة لطبيعة هذه الدر  وتحديد وسائل جمع البيانات وأدواتها اختيار( ه)
 .على عينة البحث التعليمي وتطبيقه نامجإعداد البر ( و)
 .تحديد أنسب األساليب والمعامالت اإلحصائية التي تتماشى مع طبيعة البحث( ز)
 .صل إليهافي مناقشة نتائج البحث التي تم التو  السابقةاالستفادة من الدراسات ( ر)
 

 :إجراءات البحث: سابعاً 
ــان المــنهج اســتخدم الباح :البحــثمــنهج  ( أ ــيالتجريبــي باســتخدام ث لمجمــوعتين إحــداهما ضــابطة واألخــرى  التصــميم التجريب

 .لمناسبته لطبيعة البحث القبلي والبعديمع تطبيق القياسين تجريبية 
تمثل مجتمع البحث في تلميذات الصف األول االعدادى بمدرسـة الزهـراء اإلسـالمية للغـات بمحافظـة  :عينة البحثمجتمع و  ( ب

 العمديـة وتم اختيار عينـة البحـث مـن تلـك التلميـذات بحيـث تكـون ممثلـة مـن المجتمـع الكلـى وتـم اختيـارهم بالطريقـة الدقهلية
 :ن كالتاليوتم تقسيمه ،م0101/م0105الدراسي  لعاما خاللوذلك العشوائية 

 عــدادي بمدرســةاإل ألولتلميــذات الصــف امــن  تلميــذة( 01)اشــتملت العينــة األساســية علــى عــدد  :العينــة األساســية .0
( 01)كـل منهـا عـدد يتين إحداهما ضابطة واألخـرى تجريبيـةو إلى مجموعتين متسا نوتم تقسيمهالزهراء اإلسالمية للغات 

 .تلميذات
العشـوائية مـن نفـس مجتمـع البحـث  العمديـة بالطريقـة االسـتطالعيةالعينة  باختيارقام الباحثان  :االستطالعيةالعينة  .0

 (البرمجيــة التعليميــة)تجريــب خــرائط المفــاهيم الرقميــة تلميــذة وذلــك بهــدف  (01) عــددهمة و ومــن خــارج العينــة األساســي
 .وكذلك إجراء المعامالت العلمية لالختبارات المهارية قيد البحث

 
  :تجانس عينة البحث  ( ج
األساســية  البحــث عينــة علــى، (0)ملحــق ( الــذكاء–الــوزن  –الطــول  –الســن )تــم تجــانس عينــة البحــث فــي متغيــرات البحــث  -

الزهـراء اإلسـالمية بمدرسـة  األول اإلعـداديتلميـذات الصـف ن مـ تلميـذه( 01) نوالبـالغ عـدده ةوالتجريبيللمجموعتين الضابطة 
 .م3/01/0105الموافق الخميس يوم  في الدقهليةبمحافظة للغات 
 لذكاءمعامل االلتواء للمجموعتين الضابطة والتجريبية في السن والطول والوزن وا (0)جدول 

 م
 اإلحصاء

  المتغيرات

 وحدة 

 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 الوسيط ع ±- س
 معامل 

 االلتواء
 الوسيط ع ±- س

 معامل 

 االلتواء

 8.87- 22.03 8.72 22.08 2.47 22.03 8.43 22.04 يوم/ سنة  السن 2

 8.82- 233.38 3.05 230.28 8.73- 233.88 0.74 234.78 سم الطول 2

 8.50- 38.88 3.32 40.08 8.57- 32.38 3.74 38.23 كجم الوزن 7

 2.02- 34.88 22.22 37.08 2.48- 37.38 23.07 05.78 درجة الذكاء 4

 (1.15= )الخطأ المعياري لمعامل االلتواء
 ،(0.13) التواليبطة على السن والطول والوزن والذكاء قد بلغ للمجموعة الضا فيأن معامل االلتواء ( 0)يتضح من جدول 

حيث بلغ الخطأ المعياري  ،(0.80-)، (1.58-)، (1.10-) ،(1.13-)وللمجموعة التجريبية ( 0.11-)،(1.53-)،(1.37-)
مما يدل على تجانس تلميذات المجموعتين الضابطة ( 3±)، وجميع تلك القيم قد انحصرت ما بين (1.15)لمعامل االلتواء 

 .غيراتتلك المت فيوالتجريبية 
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 :البدنيةتجانس عينة البحث في االختبارات  -
من  هتلميذ( 01)بإجراء التجانس على عينة البحث األساسية للمجموعتين الضابطة والتجريبية والبالغ عددهن  انقام الباحث

م 1/01/0105للغات بمحافظة الدقهلية في يوم االحد الموافق  اإلسالميةتلميذات الصف األول اإلعدادي بمدرسة الزهراء 
 .ختيارهم من خالل السادة الخبراءاو  وذلك بعد االستعانة بدليل المعلم والمسح المرجعي لتلك االختبارات (3)ملحق

 معامل االلتواء للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البدنية قيد البحث( 0)جدول 

 

 (1.15= )الخطأ المعياري لمعامل االلتواء
 الى( 1.85-)البدنية قيد البحث من  اوح للمجموعة الضابطة في االختباراتأن معامل االلتواء قد تر ( 0)يتضح من جدول 

، وجميع تلك (1.15)، حيث بلغ الخطأ المعياري لمعامل االلتواء(0.58)الى ( 0.30-)وللمجموعة التجريبية من  ،(1.18-)
 .تلك االختبارات فيبية مما يدل على تجانس تلميذات المجموعتين الضابطة والتجري( 3±)القيم قد انحصرت ما بين 

 
 :تجانس عينة البحث في االختبارات المهارية -

للتلميــذات وتــم فـي الكــرة الطـائرة  اسـتخدم الباحثــان االختبـارات المهاريــة لقيــاس مسـتوى األداء المهــارى :االختبـارات المهاريــة
وذلـك بعـد االسـتعانة   (1)ملحـق الخبـراءواسـتطالع رأي  التربية الرياضـية فيودليل المعلم  المرجعيعن طريق المسح  نتحديده

 .بالمسح المرجعي لتلك االختبارات
 في االختبارات المهارية قيد البحث معامل االلتواء للمجموعتين الضابطة والتجريبية( 3)جدول 

 (1.15= )الخطأ المعياري لمعامل االلتواء
قيد البحث من  االختبارات المهارية للكرة الطائرةأن معامل االلتواء قد بلغ للمجموعة الضابطة في ( 3)يتضح من جدول 

مما يدل على ( 3±)، وجميع تلك القيم قد انحصرت ما بين(1.15)، حيث بلغ الخطأ المعياري لمعامل االلتواء(0.30)الى ( 1.13)
 .تلك االختبارات فيتجانس تلميذات المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 

 م

 اإلحصاء

 

 االختبارات

وحدة 

 القياس

 موعة التجريبيةالمج المجموعة الضابطة

 الوسيط ع± - س
معامل 

 االلتواء
 الوسيط ع± - س

معامل 

 االلتواء

 2.20 7.08 8.05 7.50 8.05- 4.73 8.38 4.84 ثانية متر 28العدو  2

 2.30 0.88 2.32 0.48 8.30- 0.23 2.22 0.28 سم رمي كره السلة 2

 2.72- 24.38 0.83 27.28 8.25- 23.88 3.57 27.78 سم الوثب العمودي 7

 8.88 28.88 7.28 28.88 8.80- 28.88 7.20 28.88 العدد رمي واستقبال الكرات 4

3 
( 7)الجري المكوكي 

 مترx  (5 )  مرات
 8.33- 20.58 8.00 20.08 8.04- 25.58 8.04 25.02 ثانية

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

وحدة 

 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 ع± - س
الوس

 يط

 معامل 

 ءااللتوا
 الوسيط ع± - س

 معامل 

 االلتواء

 8.02 2.88 8.55 2.28 2.82 2.88 8.00 2.28 درجة لإلرسال AAPHER" ايفر "  2

2 
التمرير من أسففل علفى ( كلفتون )

 (ث78)الحائط لمدة 
 2.80 2.88 2.74 2.78 8.33 2.88 2.73 2.48 درجة

7 
دقففففة التمريففففر مففففن أعلففففى علففففى 

 .الحائط
 2.83 2.88 2.23 2.48 2.72 2.88 2.80 2.38 درجة

4 
الضففففرس السففففاحق الجففففانبي فففففي 

 المثلث الداخلي من الملعب
 8.47 2.88 8.03 8.38 8.47 2.88 8.03 8.38 درجة



- 52 - 
 

 :تكافؤ عينة البحث ( د
األساســية للمجمــوعتين  البحــث عينــة علــى( الــذكاء –الــوزن  –ل الطــو –الســن )تكــافؤ عينــة البحــث فــي متغيــرات البحــث  -

الزهــراء اإلســالمية للغــات بمدرســة  األول اإلعــداديتلميــذات الصــف ن مــ تلميــذه( 01) نوالبــالغ عــدده ةوالتجريبيــالضــابطة 
 .الدقهليةبمحافظة 

 (01=0ن=0ن)                                 البحث في السن والطول والوزن والذكاء مجموعتيتكافؤ ( 1)جدول 

 م

 اإلحصاء

 

 المتغيرات

 مجموع الفروق متوسط الفروق المجموعات
(U) 

 مستوى

 الداللة

 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت اإلحصائية

 8.00 40.88 283.88 287.88 28.38 28.78 28 28 السن 2

 8.37 43.38 285.38 288.38 28.53 28.83 28 28 الطول 2

 8.43 48.38 53.38 224.38 5.33 22.43 28 28 الوزن 7

 8.08 47.88 222.88 50.88 22.28 5.08 28 28 الذكاء 4

 (1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 03.11= )الجدولية ( u)قيمة مان ويتني 
 

لي في لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية قد بلغت على التوا( u) ويتنيأن قيم مان ( 1)يتضح من جدول 
الجدولية ( u)كبر من قيمة مان ويتني أوهى ( 13.11)، (11.51)، (15.51)، (18.11)السن والطول والوزن والذكاء 

، (1.73)، (1.88) التوالين مستوى الداللة االحصائية قد بلغ على أو ( 1.15)داللة احصائية  عند مستوى( 03.11)البالغة
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ( 1.15)احصائية  ةالدالل مستوىوتلك القيم أكبر من ( 1.11)، (1.17)

 .تلك المتغيرات فيالمجموعتين 
 

 :تكافؤ عينة البحث في االختبارات المهارية -
 (01=0ن=0ن)                             تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات البدنية قيد البحث( 5)جدول 

 (1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 03.11= )الجدولية ( u)قيمة مان ويتني 
لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية قد تراوحت في االختبارات ( u)أن قيم مان ويتني ( 5)ل يتضح من جدو

عند مستوى داللة احصائية ( 03.11)الجدولية البالغة( u)كبر من قيمة مان ويتني أ،وهى (51.11)الى ( 01.11)البدنية من 
، وتلك القيم أكبر من مستوى الداللة احصائية (0.11)الى ( 1.17)وان مستوى الداللة االحصائية قد تراوح من ( 1.15)
 .تلك االختبارات فيمما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين ( 1.15)

 

 م

 اإلحصاء

 

 

 الختباراتا

 مجموع الفروق متوسط الفروق المجموعات
(U) 

 مستوى 

 الداللة 

 اإلحصائية

 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت

 8.32 43.88 288.88 228.88 28.88 22.88 28 28 متر 28العدو  2

 8.54 45.88 284.88 280.88 28.48 28.08 28 28 رمي كره السلة 2

 8.03 43.38 282.38 283.38 28.23 28.33 28 28 الوثب العمودي 7

 2.88 38.88 283.88 283.88 28.38 28.38 28 28 رمي واستقبال الكرات 4

3 
  مرات( 7)الجري المكوكي 

x  (5 )متر 
28 28 22.58 0.28 225.88 02.88 20.88 8.83 
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 :تكافؤ عينة البحث في االختبارات المهارية -
 (01=0ن=0ن)                                       البحث في االختبارات المهارية قيد البحث مجموعتيتكافؤ ( 1)جدول 

 (1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 03.11= )جدولية ال( u)قيمة مان ويتني 
االختبارات في  تراوحتلداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية قد ( u) ويتنيأن قيم مان  (1)يتضح من جدول 

داللة عند مستوى ( 03.11)الجدولية البالغة ( u)،وهى اكبر من قيمة مان ويتني (51.11)الى ( 17.11)المهارية من 
داللة ال، وتلك القيم أكبر من مستوى (0.11)الى ( 1.80)تراوح من ن مستوى الداللة االحصائية قد أو ( 1.15)احصائية 
 .تلك االختبارات فيمما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين ( 1.15)احصائية 

 
 :وسائل جمع البياناتو أدوات  :ثامناً 

 : ة بمعدالت النموالقياسات الخاص (0
 (.الرجوع إلى تاريخ الميالد)السن ( أ)
 .جهاز الرستاميتر ألقرب سنتيمتر باستخدامالطول ( ب)
 .ألقرب كيلو جرام الطبيالميزان  باستخدامالوزن ( ج)

ات وهــو مــن االختبــار ( 0588)الــذكاء المصــور صــالح  بــإجراء اختبــار قــام الباحثــان :االلكترونــى اختبــار الــذكاء المصــور (0
سـؤااًل ( 11)تكـون مـن يو  وقد استعانت الباحثة باالختبـار االليكترونـي المصـمم لـذلك، الخاصة بقياس الذكاء لألعمار قيد البحث

 .أشكال( 5)تتكون من  والتيكل مجموعة  فيكل منها يسأل المفحوص أن يبحث عن الشكل المخالف 
 
 :ثالبح فيأدوات واألجهزة المستخدمة   (3
 .قطع ملونه من الطباشير - .بساط - .كرات سلة - .ملعب كرة طائرة -
 .م0مسطرة مدرجة من الخشب  - .عالمات الصقة - .ساعة ايقاف - .سويديمقعد  -
 .سم 51 بارتفاعمقعد  - .شريط قياس - .كرات طائرة - .حائط مناسب -
 

 :صدق وثبات االختبارات المهارية ( ه
يــق مقارنــة مجموعــة مــن تلميــذات الصــف األول قــام الباحثــان باســتخدام صــدق التمــايز عــن طر : االختبــارات المهاريــة صــدق -

للحصـول علـى قـيم ( ممارسـين للكـرة الطـائرة)تلميـذه ( 01)تلميـذه، و( 01)وعـددهم ( غير ممارسين)اإلعدادي من مجتمع البحث 
 (Jaccard)ليـه جاكـاردإوقـد اسـتدل الباحثـان بتلـك القـيم إليجـاد قيمـة الصـدق وفقـًا لمـا أشـار المحسوبة بـين المجمـوعتين، ( ت)

 م

 اإلحصاء

 

 االختبارات

 مجموع الفروق متوسط الفروق المجموعات

(U) 

مستوى 

الداللة 

 االحصائية 
 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت

 8.53 45.38 284.38 283.38 28.43 28.33 28 28 لإلرسال AAPHER" ايفر "  2

2 
التمرير من أسفل على (  نكالفتو)

 (ث78)الحائط لمدة 
28 28 28.33 28.23 283.38 282.38 43.38 8.04 

 8.02 43.88 282.88 280.88 28.28 28.08 28 28 .دقة التمرير من أعلى على الحائط 7

4 
الضرس الساحق الجانبي في 

 المثلث الداخلي من الملعب
28 28 28.38 28.38 283.88 283.88 38.88 2.88 



- 54 - 
 

 0المحســوبة عــن طريــق إيجــاد الجــذر التربيعــي اليتــا ( ت)حيــث يــرى انــه يمكــن التوصــل لقيمــة الصــدق بداللــة قيمــة  ( م0583)
       -:حيــث(     )

 

             
 تالمحســوبة بــين المجمــوعتين لالختبــارا( ت)والجــدول التــالي يســتعرض قــيم   

 (Jaccard, 1983, P P, 120, 178)د البحث المهارية قي
     
 01=0ن=0ن                                                     قيم معامل الصدق لالختبارات المهارية قيد البحث( 7)جدول 

 (0.08( = )1.15)الجدولية عند مستوى داللة إحصائية ( ت)قيمة 
المحسـوبة ( ت)تراوحـت قـيم حيـث  لمعامـل الصـدققيد البحث تتمتع بقيم عاليـة  المهاريةأن االختبارات ( 7)يتضح من جدول 

الجدوليــة ( ت)وهــى أكبــر مــن قيمــة ( 31.87)الــى ( 05.11)مارســة للنشــاط الرياضــي مــن بــين المجمــوعتين الممارســة وغيــر الم
( 1.58)لإلرســال  AAPHER" ايفــر "، وقــد بلــغ معامــل الصــدق الختبــار(1.15)عنــد مســتوى داللــة إحصــائية ( 0.08)البالغــة 
( 1.58) مريــر مــن أعلــى علــى الحــائطدقــة التوالختبــار ( 1.55) (ث31)التمريــر مــن أســفل علــى الحــائط لمــدة ( كلفتــون)والختبــار
 (.1.55) الضرب الساحق الجانبي في المثلث الداخلي من الملعبوالختبار 

 : االختبارات المهارية ثبات -
 01=0ن=0ن                              بين التطبيقين األول والثاني لالختبارات المهارية قيد البحث طمعامل االرتبا( 8)جدول 

 (1.13( = )1.15)الجدولية عند مستوى داللة إحصائية ( ر)قيمة 
بلـغ معامـل االرتبـاط الـدال الثبـات حيـث  لمعامـلقيـد البحـث تتمتـع بقـيم عاليـة  المهاريـةأن االختبـارات ( 8)يتضح من جـدول 

التمرير من أسفل ( كلفتون)والختبار ( 1.77)لإلرسال  AAPHER" ايفر"بين التطبيقين األول والثاني الختبار على معامل الثبات 
نبي فـي الضـرب السـاحق الجـاوالختبـار ( 1.75) .دقـة التمريـر مـن أعلـى علـى الحـائطوالختبار ( 1.78) (ث31)على الحائط لمدة 

 (.1.78) المثلث الداخلي من الملعب
 
 :خطوات إعداد البرمجية التعليمية: تاسعاً 

ومعرفة تأثير خرائط  وهي البوصلة التي توجه المعلم في كافة أنحاء الدرس :األهداف العامة للبرنامج التعليمي (0)
 .ديةالمفاهيم الرقمية في تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة اإلعدا

 :وقد تم تصميم البرمجية في عدة خطوات كالتالي  :تصميم الخرائط التعليمية (0)

 م
 االحصاء

 االختبارات

المجموعة 

 الممارسة

المجموعة غير 

 الممارسة
( ت)قيمة 

 المحسوبة

 
معامل  قيمة

 ع±  -س ع±  -س قالصد

 8.50 25.44 2.83 2.48 2.70 22.08 لإلرسال AAPHER" ايفر "  2

2 
التمرير من أسفل على الحائط لمدة ( كلفتون )

 (ث78)
22.88 2.43 2.08 8.33 78.23 8.55 

 8.50 27.00 2.83 2.08 2.33 27.08 .دقة التمرير من أعلى على الحائط 7

4 
المثلث الداخلي من  الضرس الساحق الجانبي في

 الملعب
3.28 8.33 8.08 8.33 74.03 8.55 

 م
 اإلحصاء

 ختباراتاال

 الفرق بين الثانيالتطبيق  التطبيق االول

 المتوسطين

 معامل

 ع± - س ع±  -س االرتباط

 8.33 8.28- 8.33 2.73 8.03 2.23 لإلرسال AAPHER" ايفر "  2

 8.30 8.28- 8.00 2.73 2.82 2.23 (ث78)التمرير من أسفل على الحائط لمدة ( كلفتون ) 2

 8.33 8.83- 8.33 2.03 8.38 2.08 .لى الحائطدقة التمرير من أعلى ع 7

 8.30 8.28 8.03 8.58 8.35 2.88 الضرس الساحق الجانبي في المثلث الداخلي من الملعب 4
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قام الباحثان بتنظيم محتوي البرمجية قبل البدء في تصميمها بحيث اشتملت علي جميع : تنظيم محتوي البرنامج -أ 
 :حدة عليالخرائط التعليمية للمهارات التعليمية للكرة الطائرة قيد البحث وقد شملت الخريطة الوا

 .عرض المفهوم النظري للمهارة وتعريفها -
 (.وشرح المهارة -ويحتوي علي صور ثابتة متسلسله ألداء المهارة )طريقة األداء وتسلسل المهارة  -
 (.ويحتوي علي فيديو كنموذج ألداء المهارة)الخطوات التعليمية  -

 :إعداد مكونات البرنامج -ب 
ضة الكرة الطائرة تم اختيار أفضل النصوص المكتوبة التي تشرح بعد االطالع علي المراجع المتخصصة في ريا -

 .Wordالمهارات التعليمية وتمت كتابتها علي برنامج 
 .تم استخدام فيديوهات تشرح المهارات قيد البحث والتي قدمت نموذج حي للمهارة -
 .ة لعمل الصور الثابتةلتقطيع بعض الصور من الفيديوهات المختار  (video editor)استخدم الباحثان برنامج  -
لعمل البرنامج التعليمي وهو برنامج للعروض التقديمية وهو مزود بأحدث التقنيات ( prezi)استخدم الباحثان برنامج  -

  .للتعامل مع األشكال والمخططات والشرائح اإلليكترونية والرقمية وطريقة العرض المناسبة ألسلوب الخرائط
 :دم في التدريستحديد األسلوب التعليمي المستخ (3)

 تم استخدام خرائط المفاهيم الرقمية علي المجموعة التجريبية لعرض كل المهارات قيد البحث -أ 
تم استخدام الطريقة المتبعة علي المجموعة الضابطة وذلك بقيام الباحثان بالشرح النظري وأداء نموذج للمهارة المتعلمة  -ب 

 .مع مراعاة وحدة المضمون والتدريس داخل الحصة
 :يد راع الباحثان في الخريطة ما يلوق -ج 

 .إمكانية التجول داخل الخريطة المعرفية وعرض النص المعرفي بطريقة مشوقة ومتناسق -
 مناسبة الخلفية من حيث األلوان واألشكال لعناصر الخريطة  -

 
 :القياسات القبلية: عاشرًا 

 -ومستوي الذكاء ( والطول -والوزن –النمو السن  تم إجراء القياس القبلي علي عينة البحث األساسية في كل من معدالت
م، إلي يوم الثالثاء الموافق 3/01/0105واالختبارات المهارية قيد البحث في الفترة من يوم الخميس الموافق  –والقدرات البدنية 

 .م، للتأكد من عدم ممارسة العينة األساسية قيد البحث للمهارات قيد البحث8/01/0105
 

 :التجربة األساسية :الحادي عشر
م، إلي يوم 01/01/0105أسابيع في الفترة من يوم األربعاء الموافق ( 1)قام الباحثان بتطبيق التجربة األساسية علي مدار 

، وذلك لكل مجموعة من (دقيقة51)م، بواقع درس تعليمي في كل أسبوع، زمن الدرس 00/00/0105الخميس الموافق 
 .المجموعتين علي حدا

 : القياسات البعدية: عشرالثاني 
قام الباحثان بعد المدة المحددة للتطبيق بإجراء القياس البعدي لمجموعتين الضابطة والتجريبية للتعرف علي مستوي أداء 

م بتطبيق االختبارات المهارية قيد البحث 01/00/0105التلميذات للمهارات األساسية قيد البحث وذلك يوم األحد الموافق 
 .م بتطبيق االختبارات المهارية قيد البحث للمجموعة التجريبية05/00/0105ضابطة  واألثنين الموافق للمجموعة ال
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 :المعالجات االحصائية  :الحادي عشر 
 االجتماعيةحصائي للبحوث والعلوم لصحة الفروض استخدم الباحثان حزمة للبرنامج اإل ف البحث واختباراً اهدأللتحقق من 

(SPSS) االحصائية للبيانات األساسية باستخدام  في المعالجة : 
 .اختبار االشارة لويلككسون -3 .االنحراف المعياري -0 .المتوسط الحسابي -0
 .(U)مان ويتني قيمة -1 .معامل االلتواء -5 .الوسيط -1
 :عرض ومناقشة نتائج البحث: عشر الثاني
 :ىألولا يةعرض ومناقشة نتائج الفرض-0
 :ىاألول يةعرض نتائج الفرض - أ
 والبعدى لالختبارات المهارية القبلي في القياسين متوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعة الضابطةال( 5)جدول 

 قيد البحث 
 

 ي الكرة الطائرة قيدفأن المتوسط الحسابي في القياس القبلي للمجموعة الضابطة لالختبارات المهارية ( 5)من جدول  يتضح
 .في تلك االختبارات البعدي، مما يدل على أفضلية القياس (0.51)الى ( 1.71)البحث قد تراوح من 

 
 المجموعة الضابطة لتلميذاتداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في االختبارات المهارية ( 01)جدول 

 (01=0ن=0ن)                         

 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية  8=  (Z)قيمة ويلككسون الجدولية 
 

لداللـة الفـروق بـين القياسـين القبلـي والبعـدي  ناإلشارة لويلـك كسـوختبار المحسوبة بتطبيق ا(z) أن قيمة ( 01)يوضح جدول 
( 0.71-)الـى ( 0.01-)فـي الكـرة الطـائرة قيـد البحـث قـد تراوحـت مـن لتلميذات المجموعة الضابطة في درجة االختبارات المهارية 

الـى ( 1.10)تراوحـت مـن ( 1.15)صـغر مـن، وبمسـتوى داللـة إحصـائية أ(8)الجدوليـة البالغـة (  z) وتلـك القـيم أصـغر مـن قيمـة 
 . متوسط الرتب األفضل ذي، ويعنى ذلك أن الفروق بين القياسين حقيقية ولصالح القياس البعدي (1.13)

 :ىاألول يةمناقشة نتائج الفرض - ب

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 القياس البعدي القياس القبلي

 ع± - س ع± - س

 2.83 2.88 8.00 2.28 لإلرسال AAPHER" ايفر "  2

 8.53 2.08 2.73 2.48 (ث78)حائط لمدة التمرير من أسفل على ال( كلفتون ) 2

 2.20 2.38 2.80 2.38 .دقة التمرير من أعلى على الحائط 7

 8.35 2.28 8.03 8.38 الضرس الساحق الجانبي في المثلث الداخلي من الملعب 4

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 مجموع الرتب متوسط الرتب القياسات

(Z) 

مستوى 

الداللة 

 االحصائية
 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت

 8.82 2.32- 70.88 8.88 4.38 8.88 0 8 لإلرسال AAPHER" ايفر "  2

2 
التمرير من أسفل على الحائط ( كلفتون )

 (ث78)لمدة 
8 5 8.88 3.88 8.88 43.88 -2.30 8.82 

 8.82 2.30- 43.88 8.88 3.88 8.88 5 8 .رير من أعلى على الحائطدقة التم 7

4 
الضرس الساحق الجانبي في المثلث الداخلي 

 من الملعب
8 3 8.88 7.88 8.88 23.88 -2.24 8.87 
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ــار اإلشــارة  والخــاص   (5)يوضــح جــدول ــق اختب ــك كســوبتطبي ــدي  نلويل ــي والبع ــين القياســين القبل ــروق ب ــة الف ــذاتلتللدالل  مي
حقيقيــة ولصــالح القيــاس  (القبلــي والبعــدي)أن الفــروق بــين القياســينقيــد البحــث، أي  المجموعــة الضــابطة فــي االختبــارات المهاريــة

 . للمجموعة الضابطةالبعدي 
 

قليديـة ويري الباحثـان أن فـرق التحسـن بـين القياسـين القبلـي والبعـدي يرجـع إلـى تـأثير البرنـامج التعليمـي باسـتخدام الطريقـة الت
عطــاء التغذيــة الراجعــة مــن المعلــم أثنــاء األداء ولــه أثــرة علــى تحســن ( أســلوب األوامــر) وكــذلك تكــرار المهــارة وتصــحيح األخطــاء وا 

مستوى المهارات األساسية في الكرة الطـائرة لـدى تلميـذات المجموعـة الضـابطة نتيجـة لـتعلم المهـارات وممارسـتها، كمـا أن اكتسـاب 
ت والمعارف عن المهارة عنـد الشـرح تعمـل علـى زيـادة معـرفتهم بالمهـارة ومراحلهـا الفنيـة كـذلك كيفيـة األداء كمـا التلميذات للمعلوما

 .تؤثر على األداء الحركي نفسه
 

، والتـي توصـلت إلـي أن الطريقـة (0101)، حجـازي (0103)، حمـدان (0100)وتتفق هذه النتائج مع دراسات كل مـن الوكيـل 
 .ت علي الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي لها تأثير إيجابي  علي تحسن مستوي األداء المهارىالتقليدية التي اعتمد

 
يـؤدي الـى ارتفـاع مسـتوى التلميـذات ( أسـلوب األوامـر) أن التدريس باستخدام الطريقة التقليديـة (0110) خفاجةو وتري شلتوت 

التعلم، كما أن استخدام الشرح مع التركيز على النقـاط  عملية أثناء وماتللمعل المباشر نتيجة الممارسة واألداء المتكرر واالسترجاع
 (.81ص، )الفنية والخطوات التعليمية باإلضافة إلي إعطاء النموذج للتلميذات له تأثير إيجابي على تعلم األنشطة الحركية

 
 :وبهذا يتحقق صحه الفرضية األولى كليًا والتى تنص على

تعلـم  في( الطريقة التقليدية)للمجموعة الضابطة  والبعدي القبليبين القياسين ( 1،15)عند مستوى  ةحصائيإتوجد فروق دالة "
 ."البعديبعض مهارات الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة اإلعدادية لصالح القياس 

 
 :ةالثاني يةومناقشة نتائج الفرض ضعر -0
 :ةالثاني يةعرض نتائج الفرض - أ

في القياسين القبلي والبعدي لالختبارات المهارية قيد  النحراف المعياري للمجموعة التجريبيةالمتوسط الحسابي وا (00)جدول 
 البحث

رة قيـد فـي الكـرة الطـائلالختبارات المهارية  التجريبيةأن المتوسط الحسابي في القياس القبلي للمجموعة ( 00)جدول  يتضح من
 .في تلك االختبارات البعدي، مما يدل على أفضلية القياس (0.11)الى ( 1.71)البحث قد تراوح من 

 
   المجموعة التجريبية لتلميذاتالمهارية  داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في درجة االختبارات( 00)جدول 

 (01=0ن=0ن)             

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 البعديالقياس  القياس القبلي

 ع± - س ع± - س

 2.87 4.28 8.55 2.28 لإلرسال AAPHER" ايفر "  2

 2.73 4.48 2.74 2.78 (ث78)التمرير من أسفل على الحائط لمدة ( كلفتون ) 2

 2.45 4.38 2.23 2.48 .دقة التمرير من أعلى على الحائط 7

 8.53 2.78 8.03 8.38 الضرس الساحق الجانبي في المثلث الداخلي من الملعب 4
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 (1،15)عند مستوى داللة إحصائية  8=  (Z)قيمة ويلككسون الجدولية 
لداللة الفـروق بـين القياسـين القبلـي والبعـدي  نلويلك كسو المحسوبة بتطبيق اختبار اإلشارة (z) أن قيمة ( 00)يوضح جدول 

( 0.50-)الـى ( 0.80-)في الكـرة الطـائرة قيـد البحـث قـد تراوحـت مـن في درجة االختبارات المهارية  التجريبيةلتلميذات المجموعة 
الــى ( 1.11)تراوحـت مـن ( 1.15)، وبمسـتوى داللـة إحصـائية أصـغر مـن(8)الجدوليـة البالغـة (  z) وتلـك القـيم أصـغر مـن قيمـة 

 .متوسط الرتب األفضل ذي، ويعنى ذلك أن الفروق بين القياسين حقيقية ولصالح القياس البعدي (1.10)
 
 :ةالثاني يةمناقشة نتائج الفرض - ب

 لتلميــذاتلداللــة الفــروق بــين القياســين القبلــي والبعــدي  نلويلــك كســووالخــاص بتطبيــق اختبــار اإلشــارة  ( 00)يوضــح جــدول 
الفـروق حقيقيـة ولصـالح القيـاس البعـدي للمجموعـة  وهـذه( القبلـي والبعـدي)فروقًا بين القياسـين كن هناألى عجموعة التجريبية الم

 .  ةالتجريبي
 
يرجع الباحثان ذلك التحسن في النتائج إلى تأثير البرنامج التعليمي باستخدام خرائط المفاهيم الرقميـة علـى تعلـم بعـض مهـارات  

 علـى إدراك العالقـات بـين المفـاهيم ، حيث أن خرائط المفاهيم تساعد التلميذاتةة قيد البحث لتلميذات المجموعة التجريبيالكرة الطائر 
، وأتاحه الفرصة للتلميذات للتحول من اإلصغاء إلـي التفاعـل فـي الـتعلم بكـل مـا تـوفره هـذه الخـرائط وتميزها عن المفاهيم المتشابهة

، كمـا يمكـن فـي أن يكـون منظمـا ومصـنفا للمفـاهيم التلميـذاتسـاعد خاصة بالمهارة المراد تعلمها، كما تمن إرشادات تعليمية وفنية 
أسلوب منظم تمهيدي، يبـدأ بهـا المعلـم درسـه ليـربط المعرفـة الجديـدة بالمعرفـة المخزونـة فـي عقـل للمعلم استخدام خرائط المفاهيم ك

 .ةء المهارى للمجموعة التجريبيالتلميذات وهذا ما أدى إلى حدوث التقدم في األدا
 
أدت خـرائط المفـاهيم  اسـتخدامأن ، علـى (0101)أبـو شـبانه  ،(0118)نصـر الـدينوتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج كل مـن  

علــى عمليــة الــتعلم ومــن هــذا المنطلــق ظهــرت العديــد مــن البحــوث  تــأثيرًا إيجابيــاً  تثــر وأ المهاريــة االداءات فــيإلــى تحســن واضــح 
 .اسات التي دعت إلى ضرورة التوظيف الفعال للتكنولوجيا في العملية التعليمية لما لها من مزايا وعوامل إيجابيةوالدر 

 أنفسـهم عـن التعبيـر علـىن تسـاعده كمـا ،نأفكـاره ترتيـب علـىالتلميذات  تساعدخرائط المفاهيم  خريطة نأ( 0113)روتري نوا
 باســتخدام الجديــدة المعلومــات يرتبــوا أنالتلميــذات  مــن تتطلــب وهــي بعملــه، نمــا يقومــو فهــم علــىن تســاعده ألنهــا أفضــل بطريقــة

 التفاعـلن يالحظـالتلميـذات  ،وتجعـللجانـب العملـي وا النظـري التفكيـر بـين تـربط أنها كما قبل، من تعلمها لهم سبق التي المعلومات
 (.75ص، )يق التعلم ذي المعني مما يساعد علي تعلم أفضل وأسرع لألنشطة الحركية وتحق والعمل التفكير بين
 

 :وبهذا يتحقق صحه الفرضية الثانية كليًا والتى تنص على
( خـرائط المفـاهيم الرقميـة)للمجموعـة التجريبيـة  والبعـدي القبلـيبين القياسـين ( 1،15)عند مستوى  ةحصائيإتوجد فروق دالة "
 ."البعديلصالح القياس تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة اإلعدادية  في

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 مجموع الرتب متوسط الرتب ساتالقيا

(Z) 

مستوى 

الداللة 

 االحصائية
 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت

 8.82 2.02- 33.88 8.88 3.38 8.88 28 8 لإلرسال AAPHER" ايفر "  2

2 
التمرير من أسفل على الحائط لمدة ( كلفتون)

 (ث78)
8 28 8.88 3.38 8.88 33.88 -2.52 8.88 

 8.88 2.00- 33.88 8.88 3.38 8.88 28 8 .الحائط دقة التمرير من أعلى على 7

4 
الضرس الساحق الجانبي في المثلث الداخلي 

 من الملعب
8 28 8.88 3.38 8.88 33.88 -2.05 8.88 



- 59 - 
 

 :ةالثالث يةعرض ومناقشة نتائج الفرض -3
 :ةالثالث يةعرض نتائج الفرض - أ
في القياس البعدي لالختبارات المهارية قيد  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعتين الضابطة والتجريبية( 03)جدول 
 البحث

فـي الكـرة الطـائرة قـد  لالختبـارات المهاريـة البعديأن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في القياس ( 03)يتضح من جدول 
 .للمجموعة التجريبية في تلك االختبارات البعديمما يدل على أفضلية القياس ( 0.71)الى ( 0.01)تراوح من 

 
 المهارية في القياس البعدياالختبارات  درجة في موعتين الضابطة والتجريبيةالمجداللة الفروق بين ( 01)جدول 

 (01=0ن=0ن)                  

 (8.83)عند مستوى داللة احصائية ( 27.88= )الجدولية ( u)قيمة مان ويتني 

قـد فـي القيـاس البعـدي لداللـة الفـروق بـين المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة ( u) ويتنـيأن قـيم مـان ( 01)يتضح من جدول  
الجدوليـة البالغـة ( u)مـن قيمـة مـان ويتنـي  أصـغر،وهـى (01.11)الـى ( 7.51)للكرة الطـائرة مـن  االختبارات المهاريةفي  تراوحت

، وتلـك القـيم (1.10)الـى ( 1.11)تـراوح مـن وان مسـتوى الداللـة االحصـائية قـد ( 1.15)عند مستوى داللـة احصـائية ( 03.11)
داللــة إحصــائية بــين المجمــوعتين لصــالح القيــاس  ممــا يــدل علــى وجــود فــروق ذات( 1.15)داللــة احصــائية المــن مســتوى  أصــغر
 .تلك االختبارات فيللمجموعة التجريبية ذات متوسط الرتب األفضل  البعدي

 

 :ةالثالث يةمناقشة نتائج الفرض - ب
فــي المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة  بــين لداللــة الفــروق( u) ويتنــيمــان  والخــاص بتطبيــق اختبــار (01)يتضــح مــن جــدول 

فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين  الـى ان هنـاك ممـا يـدلعدي في تقييم مستوى األداء المهـارى فـي المهـارات قيـد البحـث، القياس الب
 .في القياس البعدي، وهذه الفروق حقيقية ولصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية ةالضابطة والتجريبي المجموعتين

 

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 تجريبيةالمجموعة ال المجموعة الضابطة

 ع± - س ع±  -س

 2.87 4.28 2.83 2.88 لإلرسال AAPHER" ايفر "  2

 2.73 4.48 8.53 2.08 (ث78)التمرير من أسفل على الحائط لمدة ( كلفتون ) 2

 2.45 4.38 2.20 2.38 .دقة التمرير من أعلى على الحائط 7

 8.53 2.78 8.35 2.28 الضرس الساحق الجانبي في المثلث الداخلي من الملعب 4

 م
 اإلحصاء                           

 االختبارات

 مجموع الرتب متوسط الرتب المجموعات
(U) 

مستوى 

الداللة 

 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت 2ت اإلحصائية

2 
 AAPHER" ايفر " 

 ساللإلر
28 28 0.23 24.33 02.38 243.38 3.38 8.88 

2 
التمرير من أسفل ( كلفتون )

 (ث78)على الحائط لمدة 
28 28 0.03 24.23 00.38 242.38 27.38 8.82 

7 
دقة التمرير من أعلى على 

 .الحائط
28 28 0.08 24.28 00.88 242.88 27.88 8.88 

4 
الضرس الساحق الجانبي في 

 الملعب المثلث الداخلي من
28 28 3.38 27.38 33.88 273.88 28.88 8.82 
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علي المجموعة الضابطة في استمارة تقيم األداء المهارى إلي اسـتخدام خـرائط  يري الباحثان أن سبب تفوق المجموعة التجريبية
ت المفاهيم الرقمية باستخدام الكمبيوتر في التعلم، نظرًا ألن المهارات التي يتعلمونها تتميز بدرجة من الصعوبة وبالتالي فإن التلميذا

رائط المفـاهيم الرقميـة ذلـك مـن خـالل عـرض المهـارة باسـتمرار تحتاج إلي رؤية األداء الصحيح إذا تطلـب األمـر ذلـك حيـث وفـرت خـ
دون توقــف أو تعــب أو ملــل وتتميــز بالتجديــد والبعــد عــن الــروتين والعــرض الشــيق للمعلومــات ممــا يزيــد مــن دافعيــة التلميــذات إلــي 

الحركــي بشــكل أفضــل مــن  الــتعلم، وبالتــالي تــتمكن التلميــذات مــن إنجــاز الواجــب الحركــي بدقــة ويــنعكس ذلــك علــى مســتوى األداء
 (.أسلوب األوامر)االسلوب التقليدي 

 
ن خـرائط أتوصـلت الـى  والتـي ،(0101)، سـلطان (0101) جـالل، (0105)ويتفق نتائج هذا البحث مـع نتـائج كـل مـن عثمـان

 فـيالى اشـتراكهم بإيجابيـة  باإلضافةعلى أداء التلميذات للمهارات الحركية  إيجابيالمفاهيم قد خلقت بيئة تعليمية جديدة ذات تأثير 
كاًل من المعلـم والمـتعلم علـى تحليـل المـادة الدراسـية بشـكل م فصـل خرائط المفاهيم كما تشجع  سبق تعلمها، التياسترجاع المفاهيم 

 .هارات المراد تعلمهافي الم للتلميذاتودقيق مما يعطي صورة واضحة للبناء العقلي 
 

أن خريطــة المفــاهيم عبــارة عــن أداة منظمــة، تمثــل مجموعــة مــن ( 0115)اخــرون شــبر و و  ،(0111)ويتفــق كــل مــن إبــراهيم 
المفاهيم التـي تتضـمن عـددًا مـن القضـايا، وتعتبـر هـذه الخريطـة رسـمًا تخطيطـًا ثنـائي األبعـاد يوضـح العالقـات بـين المفـاهيم، ويـتم 

ــا الخطــوط التــي تــربط المفــاهيم الخاصــة التعبيــر عنهــا كتنظيمــات هرميــة متسلســلة ألســماء المفــاهيم والكلمــات التــي تــربط  بينهــا، أم 
بالمفاهيم العامة في الخريطة فهي تدل على العالقات بين المفاهيم وتسمى بخطوط الربط أو بالوصالت العريضة، ويتم كتابة كلمات 

 (.018ص، )، (135ص، )أو أحداث على هذه الخطوط وتسمى هذه الكلمات بكلمات الربط 
 

 :لفرضية الثالثة كليًا والتى تنص علىوبهذا يتحقق صحه ا
تعلــم بعــض  فــيبــين القياســيين البعــديين للمجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة ( 1،15)عنــد مســتوى  ةحصــائيإتوجــد فــروق دالــة "

 ."البعدي للمجموعة التجريبيةمهارات الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة اإلعدادية لصالح القياس 
 

 :والتوصياتاالستنتاجات : الثالث عشر
 :االستنتاجات (8

في إطار المعالجات اإلحصائية و من خالل ما تحقق من فروض البحث ومن واقع البيانات التي تجمعت لدى الباحثان      
 : المستخدمة وفى حدود عينة البحث، توصل الباحثان إلى

داء تلميذات المجموعة الضابطة وقد أثر أسلوب األوامر تأثيرًا إيجابيًا حيث ساهم بطريقة إيجابية في تحسين مستوى أ .0
 .ظهرت فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي

في المستوى المهارى في المهارات قيد البحث، حيث ( التي استخدمت خرائط المفاهيم الرقمية) ةتفوق المجموعة التجريبي .0
يجابية للتلميذات في تعلم المهارات األساسية في الرياضات الفردية والجماعية، حيث ساعد على كانت أكثر فاعلية و  ا 

تاحة الفرصة ألن يكون دوره إيجابيًا في تصحيح األخطاء  .توفير الجهد والوقت في شرح المهارات وا 
 

 :التوصيات  (0
 :الباحثان بما يليوصى ينتائج البحث، واالستنتاجات التي تم التوصل إليها، استنادًا إلي 
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الكـرة فـي لتـدريس محتـوى المهـارات األساسـية باستخدام خرائط المفاهيم الرقميـة البرنامج التعليمي المقترح  استخدامإمكانية  -8
، لما حققه من فاعلية في النتائج ولما له من تأثير إيجـابي من المرحلة اإلعدادية األولالصف  لتلميذاتالطائرة  قيد البحث 

 .عل المباشر والمتصل بين المتعلم والمادة التعليميةعلى التفا

 داخـل باستخدام خرائط المفاهيم الرقميـةالبرامج التعليمية المصممة  واستخدامتوفير البنية األساسية واألجهزة الالزمة إلنتاج  -6
 .اإلدارات التعليمية ومدارس التربية والتعليم

 مختلفة وعلى مراحـل سـنية متنوعـة بمراحـل التعلـيم األساسـي تكنولوجية وأساليب إجراء دراسات مماثلة على أنشطة رياضية -3
 .ورفع كفاءة العملية التعليمية لمواكبة التطور الحادث بالدول المتقدمة
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