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طالب م علي المستوي المعرفي وتعلم بعض مهارات كرة اليد ليط المفاهئستخدام خراأثير أت"

 "لمرحله االعداديه بشمال سيناءا

 **أحمد هشام السيد محمد

 المقدمه ومشكله البحث

تحقق من  تجريبييتعتبر التربية الرياضية كمادة دراسية جزء متكامل ومكمل لمعممية التعميمية وميدان         
 وانفعالياً  وادراكياً  وميارياً  خالليا ممارسة أللوان مختارة من األنشطة الحركية لتكوين المواطن الالئق بدنياً 

لتخطيط  منظماً  عممياً  والقادر عمى مواجية تحديات ومتطمبات العصر، لذا فإنيا تتطمب من المسئولين جيداً 
األبحاث العممية ، كما أن لتعميم في جميورية مصر العربيةإطار تطوير فمسفة ا فيبرامجيا وقياس نتائجيا 

تشمل  والتيتتعمق بالمؤسسات التعميمية  التيوخاصة  الرياضيالمجال  فيتجرى لتقويم الجوانب المختمفة  التي
عدادىم كركيز  فيقطاعًا كبيرًا من أفراد المجتمع تكون ذات أىمية كبيرة  أساسية لمنيوض  ةسبيل تطويرىم وا 

 المستقبل. فيجتمع بالم

أن استخدام األساليب الحديثة في مجال تعميم األنشطة الرياضية  م(4002إجالل حسن )تؤكد كما       
المختمفة أتاح لممتعمم فرصة كبيرة لمتعمم من خالل استخدام حواسو الجسمية في استقبال المعارف وتؤدي إلي 

استيعاب المراحل المتتابعة ألداء  عمىالتعمم وجعمو قويًا حيًا محسوسًا وبذلك تزداد قدراتو  أثرزيادة كفاءة 
 (  36561) الميارات المختمفة.

أن قضية التعميم تعد من األمور اليامة التي شغمت رجال التربية  م(4002أحمد سالم )ويوضح        
وسائل لمواجية ىذا التطور، لذلك ظيرت أساليب بمختمف انتمائيم وجعمتيم يبحثون عن أفضل الطرق وال

 (1164ونماذج تعميمية جديدة لمواجية تمك التحديات. )

الى أن ازداد االىتمام بأساليب التعميم ووسائمو المختمفة من أجل مسايرة  م(4002) كوثر السيدتشير        
الذى نعيش فيو،  االجتماعياالطار  فيعميمية واتباع االستراتيجيات المختمفة لمعالجة مشاكمنا الت العمميالتقدم 

كافة األنشطة الرياضية،  فيالعممية التعميمية تحقق تقدم ىائل  فيحيث استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 
عمى الطريقة التقميدية ولكنو تطور بطريقة سريعة وْاخذ خطوات  فأصبح تعميم االنشطة الرياضية ليس قاصراً 

  (97631) التعميم. فيم كافة الطرق والوسائل الحديثة المتاحة متقدمة الستخدا

أنو ال بد من التطوير في أساليب التدريس لمختمف المراحل  عمى م(4002مصطفى نصر الدين )ويري        
السنية بيدف مواجية التطورات المتالحقة سعيًا إلي إمداد المعمم بالمعمومات الالزمة التي تعينو عمى مواجية 

 (63 34)التدريسية. مينة التدريس بكم وافر من الخبرات 

أن  ينبغيأدائيا عمى مجموعة من ميارات  فيتعتمد أن طريقة التدريس  م(4002محمد عمى )ويذكر        
ينفذىا بصورة جيدة تحقق األىداف، وأن كل استراتيجية من استراتيجيات التدريس تتضمن  لكييتقنيا المعمم 

( )تحركات من طرق التدريس واتقان المعمم آلليات كل طريقة واجادتو ميارات التعامل معيا، وفيمو فنيات عدداً 
 ( 631 36. ) التعميميالموقف  فين نجاح االستراتيجية المختارة تنفيذىا، تضم
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األسموب ىو نسق بين مجموعة من المسارات المحددة التي أن م( 4002أبو النجا عز الدين ) ويري        
 (616 3تتبع لموصول إلي الحقيقة أو التعميم". )

الكيفية التي ىو أسموب التدريس إلى أن  م(4002المطيف سالم ) محسن حمص وعبدكما يشير كاًل من     
المعمم في تنفيذ  يتبعويتناول بيا المعمم طريقة التدريس أثناء قيامو بعممية التدريس، أو ىو االسموب الذي 

 (31631عن غيرة من المعممين الذين يستخدمون نفس الطريقة. ) تميزهطريقة التدريس بصورة 
 والبحوث التربوية خالل العقود الماضية شيدت تحواًل في رؤيت أن م(4002السيد الويشي )ويوضح        

يدور في عقل المتعمم من معرفة مسبقة  ما عمىالتحول في التركيز  إلىومرجع ذلك  والتعمم،لكل من التعميم 
من البيئة  بالتعمم الحقيقي بدالً  يما يسموالقدرة العقمية وكيفية معالجة المعمومات، وأساليب التفكير وىذا 

 ( 31967ومخرجات أخري لعممية التعمم. )وطرق تدريس الخارجية التي تؤثر في التعمم من معمم ومنيج 
 امراعاتيأنو عند اختيار أسموب التدريس ىناك نقاط يجب عمي المعمم  م(4002أبو النجا عز الدين )ويضيف 

(. التقويم –اإلمكانات  – ب بالمدرسعالقة الطال - مستوي الذكاء لمطالب - ن الطالبس - ليدف)اوىي 
(31361  ) 

ان خرائط المفاىيم تعد تقنية تربوية جديدة  م(4002) الزغبيوجيو القاسم ومحمد كما يشير كل من         
 في الرئيسيكون التمميذ ىو محور العممية التعميمية، وصاحب الدور  فيتنسجم مع معطيات التربية الحديثة 

عممية تعممو، حيث أكدت بحوث تربوية عديدة عمى أن خرائط المفاىيم تعمل عمى تمثيل المعرفة وتجسيدىا 
انيا ترسخ لدى المتعمم منيجا لمتفكير المنظم  في، وان اىميتيا تكمن واإلبداعيأداة ىامة لمتفكير الناقد  وأنيا

 (31638يتوائم مع طبيعة البشر. )

تستمد اسسيا  concept mappingخرائط المفاىيم  ةأن استراتيجي م(4000) السيد سويدانويوضح        
تتصل   التي العمميةلترتيب المفاىيم  ةلمتعمم ذى المعنى وذلك ألنيا االدا AuSubIاوزوبل   ةمن نظري النفسية

 المتصمةلربط المفاىيم  الفرصةتتيح  فإنيابموضوع أو فرع من فروع المعرفة وتنظيميا، وتدريجيا، ومن ثم 
خرائط المفاىيم من  استراتيجيةكما تعد  ة،ومتصم ةمتماسك ةمجال المعرفة حيث يبدو كبني بموضوع معين أو
 فيأثرت عمى المناىج وطرق التدريس عامة حيث قدمت تطبيقات تربوية ىامة  التي المعرفيةابرز النظريات 

 ( 656 8مجال التعميم والتعمم .)

القرن  فيظيرت  التيأن لعبة كرة اليد تعتبر من أحدث االلعاب الرياضية  م(4002الل سالم )جويذكر     
حظيت بيما ىذه المعبة  التيالعشرين اال أنيا شقت طريقيا بسرعة واحتمت مكانة مرموقة ومع الرعاية واالىتمام 

جوانب  بإثراءاختطت لنفسيا اسموب عمل من واقع أسس ومقومات عممية واضحة ساىمت  فإنياوامدتيا بالدعم 
النتشارىا  ونظراً  ،جعمتيا من اكثر االلعاب شعبية واقباالً  التيوالتطور  ىذه المعبة واكسابيا قوة االستمرار
امج وأساليب تدريس أن تزداد العناية بأعداد الطالب وأن تتطور بر  الضروريوتطورىا السريع فقد أصبح من 

  (11631. )مجال التعميم والتدريس فيىذه المعبة وفقا ألحدث التطورات العممية 
 البحث: ىدف

لتالميذ تعمم بعض ميارات كرة اليد عمى المستوي المعرفي و  ىط المفاىيم عمئثير استخدام خراأتالتعرف عمى 
 .بشمال سيناء الصف األول اإلعدادي بالعريش بمحافظة

 البحث: فروض
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مستوي التحصيل المعرفي وتعمم  لممجموعة الضابطة في والبعديتوجد فروق دالة إحصائًيا بين القياسيين القبمي  -
 البعدي. لصالح القياس واإلعداديلطالب المرحمو بعض ميارات كرة اليد المقررة 

 

مستوي التحصيل المعرفي وتعمم  لممجموعة التجريبية في والبعديتوجد فروق دالة إحصائًيا بين القياسيين القبمي  -
 .البعدي لصالح القياس واإلعدادي لطالب المرحموبعض ميارات كرة اليد المقررة 

  
مستوي التحصيل المعرفي  التجريبية فيو توجد فروق دالة إحصائًيا بين القياسين البعدين لممجموعتين الضابطة  -

 ح المجموعة التجريبية.   ـــلصال واإلعداديمقررة لطالب المرحمو يد الوتعمم بعض ميارات كرة ال

  :البحث مصطمحات
 (concept mappingخرائط المفاىيم :) -

متسمسل  ىرميصورة تنظيم  فيعبارة عن رسوم تخطيطية  ىي"بأنيا  م(4002أحمد عثمان )يعرفيا          
تربط بينيما وىذه الرسوم تدل عمى العالقات بين ىذه  التيمات مكلمجموعة من المفاىيم والعالقات الرياضية وا

 (7666) بعدين". المجموعة من المفاىيم والعالقات ويمكن ان تكون ذات بعد واحد أو

  method to demonstrateالعرض: سموب الشرح او أ -    
تدريس مادة التربية الرياضية بالمدارس  فيسموب شائع استخدامو أ انو" م(4002) محمد عمى وعرفي        
ما المتعمم فيكون دوره أ اإليجابيتقوم عمى الشرح من جانب المعمم مع اعطاء االمثمة فيقوم المعمم بالدور  والتي

   ( 635 36) سمبيا حيث ينيى المعمومات دون اتاحة فرصة لمحوار او المناقشة وربط المفاىيم بعضيا ببعض".
 hand ball skillsية في كرة اليد: األساس تالميارا

ان الميارات األساسية ألية لعبة من األلعاب ىي الركيزة القوية التي تبنى عمييا المعبة، ويعتمد نجاح "    
الالعب او الفريق وتقدمو إلى حد كبير عمى إتقان ىذه الميارات ولديو القدرة الكافية عمى تنفيذىا تحت مختمف 

نفسية، فاإلتقان الصحيح ليذه الميارات الظروف التي يمكن مواجيتيا أثناء المنافسات دون تعب او ضغوط 
 (65" )سوف تعمل عمى االرتقاء بالمستوى المطموب 

 6الدراسات السابقة
فاعمية استخدام استراتيجية خرائط المفاىيم في التحصيل وانتقال اثر التعمم دراسو  (1111جيالن الطناني )أجرى 

فاعمية استخدام اليدف منيا التعرف عمي  االعداديةفي تدريس االقتصاد المنزلي لدي تمميذات المرحمة 
خرائط المفاىيم في التحصيل وانتقال اثر التعمم في تدريس االقتصاد المنزلي لدي تمميذات المرحمة  إستراتيجية
 (79)الصف االول االعدادي وتمثمت في  ( تمميذة من351التجريبي وكانت العينو ) شبووكان المنيج االعدادية 
بين  توجد فروق ذات داللة احصائياً وكانت أىم النتائج  تمميذة لمجموعة ضابطة (73)مجموعة تجريبية ، تمميذة ل

متوسطي درجات المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي 
ئيا بين متوسط درجات االختبار التحصيمي توجد عالقة ارتباطية دالة احصا، و أيضا في اختبار انتقال أثر التعمم

 (33).و مقياس انتقال اثر التعمم لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام خرائط المفاىيم
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مقارنة بين طريقتى استراتيجية الخرائط المعرفية بواسطة تكنولوجيا التعميم دراسو ال (1116وائل حجازى )أجرى 
وجيا التعميم عمى التحصيل المعرفى وبعض الميارات االساسية فى كرة السمة لتالميذ وطريقة التعمم بواسطة تكنول

بين طريقتى استراتيجية الخرائط المعرفية  وكان اليدف منيا التعرف عمي افضل الطرق ما  المرحمة االعدادية
وبعض الميارات  رفىبواسطة تكنولوجيا التعميم وطريقة التعمم بواسطة تكنولوجيا التعميم عمى التحصيل المع

الصف  ( تمميذ من311وكان المنيج تجريبي وكانت العينو ) االساسية فى كرة السمة لتالميذ المرحمة االعدادية
وكان أىم النتائج  مدرسة سعد زغمول بنيين ثالث مجموعات ضابطة ومجموعتين تجريبيةباالول االعدادي 

المعرفية بواسطة تكنولوجيا التعميم ليم تأثر ايجابى عمى التحصيل اسموب الشرح والنماذج واستراتيجية الخرائط 
استراتيجية الخرائط  المعرفى ومستوى أداء بعض الميارات االساسية فى كرة السمة لتالميذ المرحمة االعدادية .

وجيا التعميم المعرفية بواسطة تكنولوجيا التعميم ليا تأثير ايجابى افضل من اسموب الشرح والنموذج بواسطة تكنول
 (37.)عمى التحصيل المعرفى ومستوى اداء بعض الميارات االساسية فى كرة السمة لتالميذ المرحمة االعدادية

وكان اليدف منيا  التعمم في ألعاب القوى تأثير خرائط المفاىيم عمى نواتجم( دراسو 1131)  محمد درويشأجرى 
وكان المنيج تجريبى  يم عمى نواتج التعمم في ألعاب القوىتيدف ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير خرائط المفاى

دراسة فاعمية استخدام خرائط المفاىيم عمى متغيرات أخرى مثل وكان أىم النتائج  طالبا( 373وكانت العينو )
جراء مقارنة بين التدريس باستخدام  اكتساب عمميات العمم، وعالج صعوبات التعمم ، وتنمية التفكير اإلبداعي، وا 
خرائط المفاىيم، والتدريس باستخدام طرق التدريس الحديثة استخدام استراتيجية خرائط المفاىيم فى تعميم مسابقات 
ألعاب القوى تؤثر تأثيرا فعاال فى الطالب وذلك من خالل عمميات التفاعل بينو وبين الخرائط وبالتالى تزيد من 

 (35)مستوى التحصيل المعرفى لممادة.
تأثير استخدام خرائط المفاىيم المتعددة عمى اإلبحار في بيئة دراسو   مZeiliger,R  (1111)زيميجر أجرى 

تأثير استخدام خرائط المفاىيم المتعددة عمى وكان اليدف منيا التعرف عمي  برمجيات الوسائل الفائقة في التعميم
(  طالبًا من طالب 41)بى وكانت العينو وكان المنيج تجري اإلبحار في بيئة برمجيات الوسائل الفائقة في التعميم

فاعمية استخدام خرائط المفاىيم كأداة لإلبحار في بيئة الوسائل الفائقة وكان من أىم النتائج  الجامعة
 (11).)الييبرميديا ( ،استغرق الطالب زمنًا أقل في التعمم من خالليا

دراسو مفيوم رسم خرائط معرفية كاداة لتصميم المناىج  م (2005) اليزابيث مكدائيل وبريندا روث ومايكل أجرى 
الدراسية وكان اليدف منيا تطبيق مفيوم رسم خرائط معرفية لبناء المناىج والخطط الدراسية الخاصة بالبرامج 
االكاديمية وقيام المسئولون المخرجات والكفاءات المطموبة من ىذه المناىج وكان المنيج وصفى وكانت العينو 

أىم النتائج التاكد ان جميع الميارات والكفاءات المطموبة تم وضعيا في سياقيا الصحيح ،  تعمم وكانم 371
تمثل اداة قيمة لممسئولين لالسترشاد بيا في وضع مناىج دراسية اخرى تعبر عن تخصصات اكادمية ذات 

 (11)دراسية  الصمة ، يستفيد منيا اعضاء ىيئة التدريس في تخطيط وتطوير وتنفيذ الدورات ال
(  Vفاعمية استخدام خرائط المفاىيم وخريطة الشكل )مPisdees Michel )   (1116 ) الدييس مايكلأجرى ب

التعرف عمي فاعمية استخدام خرائط  والتعمم التعاوني عمى أداء طالب المرحمة الثانوية في مادة العموم البيولوجية
المنيج التجريبي وأستخدم  المرحمة الثانوية في مادة العموم البيولوجيةالمفاىيم  والتعمم التعاوني عمى أداء طالب 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وكانت أىم النتائج  ( طالبا بالمرحمة الثانوية311)وكانت العينو  و الوصفي
 لمستخدمةمجموعات الدراسة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لمادة العموم البيولوجية لصالح المجموعة ا

 (13) من قدرة الطالب عمى التحميل العممي خريطة أدى إلى تنمية الوعي بالمشكالت المحيطة ويزيدالواستخدام 
 مجتمع وعينة البحث :
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بمدرسة المساعيد تم اختيار عينة البحث األساسية بالطريقة العشوائية، من تالميذ الصف األول اإلعدادي     
( تمميذ، واشتممت العينة 311م( وعددىم )1138-1137لمعام الدراسي )شمال سيناء بمحافظة  لمتعميم االساسي

( تالميذ من نفس مجتمع البحث ومن 11( تمميذًا من المجتمع الكمى لمبحث، وتم االستعانة بعدد )71عمى )
  خارج عينة البحث األساسية، وذلك إلجراء المعامالت العممية لالختبارات المستخدمة قيد البحث .

 توصيف عينة البحث
 المساعيد لمتعميممدرسة            

 بالعريشاالساسي                   

 مجتمع البحث        

 الدراسة األساسية

 المجموع الدراسة االستطالعية
 مجموعة تجريبية مجموعة ضابطة

040 42 42 40 20 
 

 تجانس عينة البحث : -
 

 قيد البحث:تجانس عينة البحث في المتغيرات -
 تجانس عينة البحث: -    

 تم إجراء التجانس عمى عينة في اآلتي6

 السن(. –الوزن  –بحساب متغيرات )الطول  معدالت النمو: -
 ( 37)إعداد / السيد محمد خيري( )اختبار الذكاء العالي مستوى الذكاء: -

 ( 31استخدم الباحث االختبار المعرفي المقنن )اعداد امير صبري( ) االختبار المعرفي: -

القدرة  –السرعة االنتقالية  –)القدرة العضمية لمذراعين  اآلتيةاستخدم الباحث اختبارات البدنية  االختبارات البدنية: -
  المرونة( –الرشاقة  –العضمية لمرجمين 

ة والدفاعية لكرة اليد( من خالل النشرة العامة لتوجيو التربية تم تحديد )الميارات اليجومي المستوي المياري: -
لمميارات قيد  يدكرة ال في أنسب االختبارات المياريةم، وتحديد 1137/1138الرياضية لممدارس لمعام الدراسي 

 . ثالبح

 
 (2جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء في متغيرات السن 
 والطول والوزن ومستوى الذكاء والتحصيل المعرفي.   

 20ن =  

وحدة  المتغيرات م
 القياس

المتوسط 
 الحسابي س/

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

 0.22 04.20 2.42 04.22 سنة السن 0

 0.22 020.00 4.02 022.20 سم الطول 4

 0.22 22.00 2.22 22.40 كجم الوزن 2
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 0.22 22.00 4.22 22.20 درجة  الذكاءمستوى  2

 0.22- 02.00 0.222 02.40 درجة التحصيل المعرفي 2

( مما يدل عمى تجانس أفراد 1±( أن قيم معامل االلتواء لعينة البحث قد انحصرت ما بين )4يتضح من جدول ) -
 العينة في تمك المتغيرات.

 
 (2جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء في االختبارات البدنية.                -
 20ن =    -

وحدة  المتغيرات م
 القياس

المتوسط 
الحسابي 

 س/

االنحراف 
المعياري

 
معامل  الوسيط

 االلتواء

 0.42 2.00 2.02 2.42 متر جرام 200رمي كرة طبية  0

 0.220-  2.00 4.22 2.04 الثانية  العاليم من البدء 20العدو  4
 0.24 0.20 2.24 0.22 متر الوثب العريض من الثبات 2

 0.22 42.00 2.22 42.22 الثانية الجري ) بارو الزجزاجي( 2

 0.242 2.00 2.44 2.40 سم  ثني الجذع أمام أسفل 2
( مما يدل عمى تجانس أفراد 1±ما بين )( أن قيم معامل االلتواء لعينة البحث قد انحصرت 5يتضح من جدول ) -

 العينة في المتغيرات البدنية قيد البحث.
 (2جدول ) -
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء في المستوى المياري.           -
 20ن=   -

وحدة  المتغيرات م
 القياس

المتوس
ط 

الحساب
 ي س/

االنحراف 
المعياري

 
معامل  الوسيط

 االلتواء

 0.42 00.00 2.22 00.22 عدد التمرير واالستالم عمي حائط 0

ة التنطيط المستمر في اتجاه متعرج لمساف 4
   م20

 الثانية
02.22 4.224 02.00  0.222 

 0.220-  2.00 4.22 2.02 عدد التحركات الدفاعية لألمام ولمخمف 2
 0.20 2.20 2.22 2.22 عدد التحركات الدفاعية لمجانبين 2

 0.22 0.20 2.22 0.04 عدد التصويبة الكرباجية من اسفل بثني الجذع 2

 0.22 0.20 2.42 0.22 الثانية التصويب بالوثب عمي ىدف محدد 2

( مما يدل عمى تجانس إفراد 1±( أن قيم معامل االلتواء لعينة البحث قد انحصرت ما بين )6تضح من جدول ) -
 العينة في مستوى األداء المياري قيد البحث. 
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 : البيانات جمعو وسائل  أدوات

 المسح المرجعي:   -أوالً 

قام الباحث بإجراء مسح مرجعي في حدود ما تم التوصل إليو من الدراسات والمراجع والبحوث العممية 
  -بيدف :والشبكة الدولية لممعمومات )اإلنترنت( وذلك 

 .تحديد الشكل العام ليذا النوع من البحوث وكيفية تطبيقو 

 .تحديد التصميم التجريبي المناسب الذي يحقق أىداف الدراسة 

  .تجييز اإلطار النظري لمبحث 

 .تصميم استمارات تسجيل البيانات 

 المعرفية( التي سيتم استخداميا .-الميارية-الوقوف عمى االختبارات )البدنية 

  البرنامج التعميمي.وزمن تحديد مكونات وأجزاء 

 ثانيا: استمارات استطالع رأي الخبراء:
 قام الباحث بإعداد استمارات استطالع أراء الخبراء لتحديد :

 واالختبارات المناسبة ليا .  يدمكونات المياقة البدنية الخاصة بكرة ال 

 لمميارات قيد البحث .  يدفى كرة ال أنسب االختبارات الميارية 

  وزمن البرنامج التعميمي. تحديد مكونات وأجزاء 

 .الوثائق تحميلثالثًا: 
 العممية المراجع وبعض االعدادية لممرحمة الرياضية التربية معمم دليل فى الوثائق ىذه تمثمت وقد   

 .الدراسى لممنيج طبقا اليد بكرة الخاصة الرياضية والمفاىيم لمخرائط نيائية صورة أفضل إليجاد المتخصصة

 البحث :األدوات واألجيزة المستخدمة في  -رابعاً 
 :البحث د االختبارات المستخدمة قي -خامساً 

  يدممعب كرة . 

  يد .كرات 

 عالمات الصقة. 

 قطع ممونو من الطباشير. 

  م.0مسطرة مدرجة من الخشب 

 شريط قياس. 

 حائط مناسب . 

 ساعة ايقاف . 

  سم 20مقعد بأرتفاع . 

 كرات سمة . 

 . بساط 

 مقعد سويدى . 

 .جياز الريستاميتر لقياس الطول "بالسنتيميتر 

  لقياس الوزن "بالكيموجرام.ميزان طبي 

 .كاميرا فيديو 

 . كاميرا ديجتال 

 . أجيزة الحاسب االلى 
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  )اختبارات القدرات العقمية )الذكاء: 

، وىذا االختبار من االختبارات (02خيري)السيد محمد  إعداد،  العالياختبار الذكاء  باستخدامقام الباحث 
 (4.مرفق )الخاصة بقياس الذكاء

 التالية : لألسبابوقد اختار الباحث ىذا االختبار 

  درات العقمية ققياس ال فيعمى درجة عالية من الصدق ، فقد أكدت العديد من الدراسات صدق ىذا االختبار
 العامة .

  عن طريق التجزئة  إمامعامالت ثباتو عالية ،  إن، فقد أكدت العديد من الدراسات عمى درجة عالية من الثبات
 تحميل التباين ، مما يؤكد الوثوق بو عمميا . أوالنصفية 

  السنية قيد البحث . المرحمةيناسب 

  دراسة كال من  في، كما  الحاليعمى عينات مشابية لعينة البحث  أجريتدراسات  االختبار فيوقد تم استخدام 
( ،  يوسف 2م( )4002(        ، أحمد عثمان )2م()4002(، احمد عاشو )00م()4002أمير ابو العطا )

 ( .0.22( ومعامل الثبات )0.22وقد بمغ معامل صدق االختبار )( 20م( )4000يوسف )

 : االختبارات البدنية 

البحث والتى تقيس المتغيرات البدنية التى قام الباحث بتحديد االختبارات البدنية المستخدمة فى ىذا 
تضمنيا دليل معمم التربية الرياضية لمصف االول االعدادى بناءا عمى المسح المرجعى وذلك من خالل قراءات 

الباحث لممراجع والدراسات العممية السابقة فى كرة اليد وقد اتضح من ذلك وجود اتفاق فى االختبارات التى 
الخاصة والتى تضمنت اختبارات بدنية تناسب المرحمة السنية لطالب المرحمة  تقيس الصفات البدنية

 .االعدادية.

% فأكثر بناء 20ارتضى الباحث باختيار االختبارات البدنية التى تقيسيا والتي حصمت عمى نسبة  وقد
 عمى استطالع آراء الخبراء وكانت كاآلتي :

 جرام 800رمى كرة طبية وزن: القدرة العضمية لمذراعين. 

  م من البدء المتحرك. 20السرعة االنتقالية:اختبار العدو 

 اختبار الوثب العريض من الثبات.القدرة العضمية لمرجمين : 

 .)الرشاقة: اختبار الجري الزجزاجي )لبارو 

 . المرونة: اختبار ثنى الجذع أماما من الوقوف 

 االختبارات الميارية : 

 واالختبارات الخاصة بيا: البحثتحديد الميارات األساسية  قيد   -أ

قام الباحث بتحديد الميارات وذلك من خالل النشرة العامة لتوجيو التربية الرياضية لمعام الدراسى 
  -التمرير -) االستالم ، وتم تحديد أىم الميارات االساسية الخاصة برياضة كرة اليد م4002/4002

 .ليدالدفاع ( وىى ميارات كرة ا -التصويب -التنطيط 
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 المسح المرجعى بيدف تحديد واختيار االختبارات التى تقيس الميارات الحركية : -
قام الباحث بتحديد االختبارات الميارية المستخدمة فى البحث ، والتى تقيس المتغيرات الميارية التى 

 -التنطيط  –التمرير  -تضمنيا دليل معمم التربية الرياضية لمصف األول االعدادى وىى ) االستالم
الدفاع ( بناءا عمى المسح المرجعى لممراجع والبحوث والدراسات العممية التى أمكن الحصول  -التصويب

بيدف تحديد واختيار ثم عرضيا عمي الخبراء استطالع عمييا والمرتبطة بكرة اليد والمتاحة لدى الباحث 
ذه االختبارات د ، وقد رأى الباحث استخدام ىاالختبارات والمقاييس التى تقيس الميارات الحركية فى كرة الي

 لألسباب التالية :
 امكانية تطبيقيا وسيولة فيم االختبارات وأدواتيا . - أ

 استخدمت االختبارات فى العديد من الدراسات العممية السابقة . - ب

 ان االختبارات شاممة عمى الميارات التى حددت فى الدراسة . - ج
 (5جدول )

 (2جدول)
 لميارات كرة اليد قيد البحث  الميارى األداءاختبارات قياس 

 ىدف االختبار وحدة القياس االختبارات م

 قياس التمرير واالستالم السميم ث20عدد المرات فى التمرير واالستالم 1

التنطيط المستمر في اتجاه متعرج  2
 م   20لمسافة 

 قياس ميارة التنطيط الزمن بالثانية

الدفاعية لألمام اختبار التحركات  3

 ولمخمف

 قياس سرعة أداء التحركات الدفاعية لألمام ولمخمف ث02عدد المرات فى 

 قياس سرعة التحركات الدفاعية لمجانبين ث02عدد المرات فى  اختبار التحركات الدفاعية لمجانبين 4

 بثنيالتصويبة الكرباجية من اسفل  5

 الجذع

 دقة التصويب عدد االىداف

 دقة التصويب عدد االىداف التصويبة بالوثب عمي ىدف محدد  2

 االختبار المعرفي:  

 المرحمة نفس عمى تطبيقو تم والذى( 33)( أمير صبري أبو العطا/اعداد) المعرفي االختبار الباحث استخدم
دعي الباحث ، ويناسب جميع المتغيرات في البحث الحالي وىذا ما اليد كرة في اإلعدادي األول لمصف السنية

 .إلى استخدامو في تقويم مستوى التحصيل المعرفي في كرة اليد لتالميذ الصف االول اإلعدادي
 :المستخدمة المعامالت العممية لالختبارات -2

 :الدراسة االستطالعية األولي 

الخميس  الى يوم 34/1/1137 الثالثاء الموافقالفترة من يوم  في األولى الدراسة االستطالعية بإجراءقام الباحث 
  .بيدف ايجاد المعامالت العممية 36/1/1137 الموافق

 أوال: الصدق:
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صدق االختبارات المستخدمة، وقد قام بتطبيق البحث عمى  إليجادالتمايز  صدقاعتمد الباحث عمى 
( 31وعددىا ) مميزين، المجموعة األولى تضم التالميذ الغير اإلعداديمجموعتين من تالميذ الصف األول 
( 8ويتضح ذلك من الجداول )، ( تمميذ31فى كرة اليد وعددىا ) المميزينتمميذ، المجموعة الثانية تضم التالميذ 

يوضحان قيم معامل الصدق بطريقة تطبيق االختبار وحساب صدق االختبارات البدنية واختبارات ( 31و ) (9)و
 ث.البحلكرة اليد قيد  المعرفيالميارات االساسية واالختبار 

 :قيد البحثالبدنية والميارية واالختبار المعرفي  اتمعامل صدق االختبار 
 (2جدول )

 قيد البحثة الختبارات البدنيامعامالت الصدق 
 00=  4= ن  0ن   

 م

 
 المتغيرات

الفرق بين  المميزين مميزينغير 
 المتوسطين

 قيمة
" ت " 

 المحسوبة
 ع± س ع± س

 *2.42 4.22 4.22 2.22 2.22 2.22 جرام 200رمي كرة طبية  0
 *2.22 0.04 2.24 2.00 2.22 2.04 م من البدء العالي 40العدو  4
 *2.44 0.42 2.22 0.22 2.02 0.20 الوثب العريض من الثبات 2
 *2.22 4.02 4.22 42.22 2.22 20.22 الجري الزجزاجي 2
 *2.42 0.22 2.22 2.40 2.22 2.24 ثنى الجزع أماما من الوقوف 2

 
 1.174=  11ودرجة حرية  1.15قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية 

في جميع  يزةوغير مم يزة( وجود فروق دالة احصائية بين المجموعتين المم8يتضح من جدول )
 البدنية المستخدمة قيد البحث.  االختبارات ما يدل عمى صدق االختبارات

 
 (2جدول )

 قيد البحثالميارية الختبارات امعامالت الصدق 
 00=  4= ن  0ن                                                                          

 م

 
 المتغيرات

الفرق بين  المميزين مميزينغير 
 المتوسطين

 قيمة
" ت " 

 المحسوبة
 ع± س ع± س

 *4.35 2.02 4.22 00.40 2.02 2.02 التمرير واالستالم عمي حائط 0
 *1.51 0.22 2.22 02.22 2.22 40.02  م 20التنطيط المستمر في اتجاه متعرج 4
 *1.61 4 2.22 2.00 2.22 4.00 التحركات الدفاعية لألمام ولمخمف     2
 *4.31 4.22 2.22 2.20 2.22 4.02 التحركات الدفاعية لمجانبين       2
 *1.54 0.2 2.22 4.24 2.02 0.02 التصويبة الكرباجية من اسفل     2
 *1.31 0.02 2.22 4.40 2.22 0.04 التصويبة بالوثب عمي ىدف محدد 2

 1.174=  11ودرجة حرية  1.15قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية 
في جميع  يزةوغير مم يزةممال( وجود فروق دالة احصائية بين المجموعتين 9يتضح من جدول )        

 االختبارات الميارية المستخدمة قيد البحث. االختبارات ما يدل عمى صدق 
 (00)جدول 

 معامل صدق التمايز لالختبار المعرفي في كرة اليد لعينة البحث   
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 00ن =          

ابعاد  م
 االختبار

 مميزين غير المميزين
الفرق بين 
 المتوسطين

 قيمة)ت(

المتوسط  المحسوبة
 الحسابي

االنحراف  الوسيط
 المعياري

 ع± وسيط س

 04.02 22.24 00.22 42.20 42.20 2.22 22.20 65.83 ميارى 1

 2.02 2.2 4.04 2.00 2.02 0.24 00.00 00.22 خطط 2

 2.22 2.24 0.22 0.20 0.22 0.20 2.00 2.22 قانون 3

 2.22 2.2 0.42 0.00 0.24 0.02 2.00 2.24 تاريخ 4

 2.02 4.24 0.22 2.00 2.02 0.02 2.20 2.22 عام 5

 4.22 0.22 0.22 2.00 2.22 0.22 2.20 2.20 صحة 6

 02.02 22.42 02.40 24.00 24.22 2.20 22.00 000.42 المجموع 7

أبعاد االختبار  مميزة فيوالغير  المميزة( وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين 31ويتضح من جدول )     
البعد  فيالمستخدم، حيث انحصرت قيمة داللة الفروق الختبار )ت( المحسوبة مابين أكبر قيمة المتمثمة  المعرفي

(، كما بمغت قيمة داللة الفروق 1.91بعد )صحة( بقيمة ) في( وأقل قيمة المتمثمة 31.36)الميارى( بقيمة )
أكبر من القيمة الحرجة الختبار )ت( (، وىى قيم 39.35المجموع الكمى لالختبار ) فيالختبار )ت( المحسوبة 

(، مما يوضح مدى صدق االختبار 22( عند درجة حرية )2.51= 0.01، 1.72= 0.05التى بمغت )
 .المستخدم

 ثانيًا: الثبات:
( تمميذ من نفس مجتمع عينة 10قام الباحث بطريقة تطبيق االختبار واعادة تطبيقو عمى مجموعة من )

الجداول ة أخرى، ثم ايجاد معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني، كما وضحت البحث ثم اعادة التطبيق مر 
 قيم معامل الثبات قيد البحث. (31،)(31)،(33)

 :قيد البحث ة والمياريةالبدني االختباراتثبات  معامل -
 (00جدول )
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 قيد البحث ةمعامالت الثبات لالختبارات البدني 
 10ن  =                                                                  

 م

 المتغيرات

الفرق  التطبيق الثاني التطبيق األول
بين 

المتوسط
 ين

معامل 
 ع± س ع± س الثبات

 *..9. 9.0.- 99.3 9.9. 4.22 2.22 جرام 800رمي كرة طبية  0

 *9.0. 9.6. 99.3 0966 2.24 2.00 م من البدء العالي 20العدو  4

 *909. ..9.- 6969 9.0. 2.22 0.22 الوثب العريض من الثبات 2

 *..9. -..9. ..99 6.990 4.22 42.22 الجري الزجزاجي 2

 *9.6. -.99. .996 ..9. 2.22 2.40 ثنى الجزع أماما من الوقوف 2

 1.497في اتجاه واحد = 31ودرجة حرية 1.15قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية        
وجود ارتباط دال احصائيا بين التطبيق االول والثاني لالختبارات المقترحة  (33)يتضح من جدول             

ات تتميز بدرجة عالية من مما يدل عمى ان االختبار 1.99و 1.81قيم معامل االرتباط ما بين  تراوحتوقد 
 الثبات.

 
 (04)جدول 

 قيد البحث ةيميار معامالت الثبات لالختبارات ال 
 10ن  =   

 م

 المتغيرات

الفرق  التطبيق الثاني التطبيق األول
بين 

المتوسط
 ين

معامل 
 ع± س ع± س الثبات

 *9.9. ..9.- .693 ..9.. 4.22 00.40 التمرير واالستالم عمي حائط 0

 *9.0. .90. .996 990.. 2.22 02.22 م   20التنطيط المستمر في اتجاه متعرج  4

 *909. 909.- ..99 39.9 2.22 2.00 التحركات الدفاعية لألمام ولمخمف     2

 *900. 909.- .693 993. 2.22 2.20 التحركات الدفاعية لمجانبين       2

 *906. 9.6.- .996 9933 2.22 4.24     أسفلالتصويبة الكرباجية من  2

 *..9. .90.- 99.3 .690 2.22 4.40 ىدف محددالتصويبة بالوثب عمي  2

 1.497في اتجاه واحد = 10ودرجة حرية  1.15قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
وجود ارتباط دال احصائيا بين التطبيق االول والثاني لالختبارات المقترحة وقد  (31)يتضح من جدول 

 ات تتميز بدرجة عالية من الثبات.مما يدل عمى ان االختبار 1.98 و  1.81قيم معامل االرتباط ما بين  تراوحت
 (02جدول )

 معامل الثبات لالختبار المعرفي قيد البحث
 10ن = 

 قيمة)ر( قيمة )ر( الحرجة التطبيق الثانى التطبيق األول إبعاد االختبار م
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 0.02 0.00 ع± وسيط س ع± وسيط س
 المحسوبة

 0.222 0.222 0.222 4.022 22.00 22.42 2.222 22.20 22.22 ميارى 1

 0.220 0.222 0.222 0.22 00.00 00.22 0.244 00.00 00.22 خطط 2

 0.200 0.222 0.222 0.22 2.20 2.02 0.204 2.00 2.22 قانون 3

 0.200 0.222 0.222 0.02 2.00 2.42 0.022 2.00 2.202 تاريخ 4

 0.222 0.222 0.222 0.22 2.20 2.20 0.022 2.20 2.222 عام 5

 0.222 0.222 0.222 0.200 2.00 2.22 0.222 2.20 2.200 صحة 6

 0.202 0.222 0.222 2.222 22.00 22.22 2.20 22.00 000.42 المجموع 7

 

والثاني لالختبار المعرفي، حيث  ( وجود ارتباط دال احصائيا بين التطبيقين األول31ويتضح من جدول )   
( وأقل قيمة المتمثمة فى بعد )التاريخ( بقيمة 1.914ارتباطية المتمثمة فى البعد )الصحة( بقيمة )بمغت أكبر قيمة 

(، كما بمغت قيمة الداللة االحصائية لمعامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين األول والثاني بالنسبة 1.631)
 1.15ل ارتباط بيرسون التي بمغت )(، وىى قيم أكبر من القيمة الحرجة لمعام1.834لممجموع الكمى لالختبار )

 (، مما يوضح مدى ثبات االختبار المستخدم.11( عند درجة حرية )1.658= 1.13 ، 1.497=
                              تكافؤ عينة البحث: -2

 (02جدول )
-مستوى الذكاءالتجريبية والضابطة في  بين المجوعتين القبميفي القياس  اإلحصائيةداللة الفروق 

 والتحصيل المعرفي.          
 42= 4= ن 0ن                                                

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

المجموعة  المجموعة الضابطة
 التجريبية

الفرق بين 
 المتوسطين

ت( قيمة )
 المحسوبة 

 Pقيمة 
مستوي 

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري 

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي 

 0 0.220 0.24 4.24 22.22 2.20 22.04 درجة مستوي الذكاء
 0 0.220 0.02 0.22 02.44 4.02 02.04 درجة التحصيل المعرفي
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( داللة الفروق اإلحصائية الختبار )ت( في القياس القبمي لمستوي الذكاء ومستوي 34يوضح جدول )
في جميع المتغيرات قيد  p  < 1.15بين المجموعتين الضابطة والتجريبية حيث أن قيمةالتحصيل المعرفي 

 البحث مما يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللو إحصائية ويعني ذلك تكافؤ المجموعتين.
 

 (02جدول )
 التجريبية والضابطة بين المجوعتين القبميفي القياس  اإلحصائيةداللة الفروق 

 االختبارات البدنية في  
 42= 4= ن 0ن  

 المتغيرات
وحدة 

القيا
 س

المجموعة  المجموعة الضابطة
 التجريبية

الفرق بين 
المتوسطي

 ن

ت( قيمة )
 المحسوبة 

 Pقيمة 
مستوي 

 الداللة

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

 المعياري 

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

 المعياري 

 0.20 0.242 0.2 4.22 2.42 4.22 2.40 متر جرام 200رمي كرة طبية 
 0.222 0.220 0.2 2.42 2.02 4.22 2.00 الثانية  م من البدء العالي20العدو 

 0.222 0.220 0.4 2.22 0.20 2.24 0.22 متر الوثب العريض من الثبات
 0.020 0.242 0.02 4.22 42.20 4.22 42.22 الثانية الجري الزجزاجي ) بارو (

 0.222 0.242 0.02 2.22 2.02 4.22 2.40 سم أماما من الوقوفثني الجذع 
*

(P) ( لداللة الطرفين1.15تعني مستوي الداللة اإلحصائية عند ) 
( داللة الفروق اإلحصائية الختبار )ت( في القياس القبمي في االختبارات البدنية بين 35يوضح جدول )

في جميع المتغيرات قيد البحث مما يدل عمى عدم  P  < 1.15المجموعتين الضابطة والتجريبية. حيث أن قيمة 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية ويعني ذلك تكافؤ المجموعتين. 

 (02جدول )
 التجريبية والضابطة بين المجوعتين القبميفي القياس  اإلحصائيةداللة الفروق 

 االختبارات المياريةفي  
 42= 4= ن 0ن  
 

 المتغيرات
وحدة 

القيا
 س

المجموعة  المجموعة الضابطة
 التجريبية

الفرق بين 
المتوسطي

 ن

قيمة 
ت( )

المحسو 
 بة 

 Pقيمة 
مستوي 

 الداللة

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

 المعياري 

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

 المعياري 

 0.222 0.222 0.04 0.22 00.22 4.22 00.22 عدد عمي حائط التمرير واالستالم
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المستمر في اتجاه التنطيط 
 0.222 0.422 0.00 0.22 02.22 4.22 02.22 ث  م20متعرج لمسافة 

التحركات الدفاعية لألمام 
 0.222 0.222 0.02 4.22 2.02 4.44 2.02 عدد ولمخمف

 0.222 0.224 0.02 2.22 2.20 2.22 2.24 عدد التحركات الدفاعية لمجانبين
التصويبة الكرباجية من 

 0.220 0.202 0.02 2.22 0.02 4.22 0.00 عدد الجذعاسفل بثني 

التصويب بالوثب عمي ىدف 
 0322 0.222 0.02 2.40 0.22 2.04 0.22 عدد محدد

 
*

(P) ( لداللة الطرفين1.15تعني مستوي الداللة اإلحصائية عند ) 
( داللة الفروق اإلحصائية الختبار )ت( في القياس القبمي في االختبارات الميارية بين 36يوضح جدول )

في جميع المتغيرات قيد البحث مما يدل عمى عدم  P  < 1.15المجموعتين الضابطة والتجريبية حيث أن قيمة 
 وجود فروق ذات داللو إحصائية ويعني ذلك تكافؤ المجموعتين. 

 مج التعميمي المقترح :البرنا -2
 : تصميم البرنامج التعليمي 

 عمى المراحل التالية6 التعميميو قد تم تصميم البرنامج 
  مرحمة التحميل األولى:المرحمة 

تالميذ دراسة الفئة التي سيتم تطبيق البرنامج عمييا ) تم عمى الدراسات والمراجع المختمفة االطالعمن خالل 
 ومستوياتيممن أجل التعرف عمى خصائص النمو الخاصة بيم، وقدراتيم وذلك ( الصف األول اإلعدادي

  .التعميمية
  :ومناقشة نتائج الفرض األول عرض

 (02جدول رقم )
 الختباراتا في والبعدي القبميالقياسين  متوسطيداللة الفروق بين 

 42ن =       لدى المجموعة الضابطةوالتحصيل المعرفي الميارية 

 م

                         

 اإلحصاء             

 

 المتغيزاخ   

 وحذج

القيا

 س

 القياس الثعذي القياس القثلي

 Pقيمة  قيمح خ  م ف
 ع± س/ ع±  س/

 * ..9. 2.242 2.02 2.24 02.22 4.22 00.22 عذد التمزيز واالستالم علي حائط .

6 
التنطيط المستمز في اتجاه 

  م.9متعزج
 * ..9. 2.422 0.22 4.22 02.04 4.22 02.22 الثانيح

9 
التحزكاخ الذفاعيح لألمام 

 وللخلف
 * ..9. 2.422 4.24 2.22 2.22 4.44 2.02 عذد
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  1.15( = 1.15قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )
 (1.15*توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى ) 

بين القياسين القبمي والبعدي  لممجموعة الضابطة( داللة الفروق اإلحصائية الختبار)ت( 37يوضح جدول )      
قيمة معنوية في معظم متغيرات البحث مما P > 1015الميارية والتحصيل المعرفي حيث أن قيمة  في االختبارات

 ي لصالح القياس البعدي.لبعديدل عمى وجود فروق ذات داللو إحصائية بين القياسين القبمي وا
 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني.

 (02جدول رقم )
 االختبارات في والبعدي القبميالقياسين  متوسطيداللة الفروق بين 

 42التجريبية      ن = لدى المجموعة والتحصيل المعرفي الميارية 
 

 
  1.15( = 1.15قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )

 (1.15*توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى )   

 * ..9. 2.022 4.42 2.44 2.22 2.22 2.24 عذد التحزكاخ الذفاعيح للجانثين 3

. 
التصويثح الكزتاجيح من 

 اسفل تثني الجذع
 * ..9. 2.202 4.22 2.22 2.22 4.22 0.00 عذد

0 
التصوية تالوثة علي هذف 

 محذد
 * ..9. 2.202 4.24 2.22 2.20 2.04 0.22 عذد

 * ..9. 9..9. 999. ..99 .6393 4.02 02.04 درجح التحصيل المعزفي .

 م

                         

 اإلحصاء             

 

 المتغيزاخ   

 وحذج

القيا

 س

 القياس الثعذي القياس القثلي

 P قيمح قيمح خ  م ف

 ع± س/ ع±  س/

 2.222 2.22 2.22 40.22 0.22 00.22 عدد التمرير واالستالم عمي حائط .
.9.. 

* 

6 
التنطيط المستمر في اتجاه 

 م20متعرج
 2.422 2.20 2.42 02.22 0.22 02.22 الثانية

.9.. 

* 

9 
التحركات الدفاعية لألمام 

 2.222 2.22 2.24 2.02 4.22 2.02 عدد ولمخمف
.9.. 

* 

 2.202 2.20 2.22 2.00 2.22 2.20 عدد التحركات الدفاعية لمجانبين 3
.9.. 

* 

. 
التصويبة الكرباجية من 

 2.222 2.00 2.22 2.42 2.22 0.02 عدد اسفل بثني الجذع
.9.. 

* 

0 
التصويب بالوثب عمي ىدف 

 2.242 2.02 2.22 2.20 2.40 0.22 عدد محدد
.9.. 

* 

 2.222 9990. 690 9690 0.22 02.44 درجة التحصيل المعرفي .
.9.. 

* 
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( داللة الفروق اإلحصائية الختبار)ت( لممجموعة التجريبية بين القياسين القبمي والبعدي 38يوضح جدول )     
قيمة معنوية في معظم متغيرات البحث P > 1015، حيث أن قيمة الميارية والتحصيل المعرفي االختباراتفي 

 والبعدي لصالح القياس البعدي.مما يدل عمى وجود فروق ذات داللو إحصائية بين القياسين القبمي 
( إحصائيا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي 38تشير نتائج جدول )

قيد البحث، حيث تراوحت قـيمة )ت( والتحصيل المعرفي لممجموعة التجريبية في جميع المتغيرات الميارية 
 ( وجميعيا دالة إحصائيًا.1.15( عند مستوي داللة )7.915 - 6.156المحسوبة بـاستخدام دالة الفروق بين )
 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث.

 (02جدول )
 المتغيراتفي التجريبية والضابطة  بين المجوعتين القبميفي القياس  اإلحصائيةداللة الفروق 

 .الميارية والتحصيل المعرفي
 42=  4= ن0ن                                                  

 

  1.15( = 1.15قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )
           (1.15*توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى ) 

( داللة الفروق اإلحصائية الختبار )ت( في المتغيرات البدنية و الميارية في كرة اليد بين 39يوضح جدول )   
في جميع المتغيرات قيد البحث مما يدل عمى وجود  P  <1.15المجموعتين الضابطة والتجريبية. حيث أن قيمة 

  ي القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية.فروق ذات داللو إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ف

 :  االستنتاجات -اوالً 

 و البيانات واقع ومن المستخدم المنيج و خصائصيا و البحث عينة و فروضو و البحث أىداف حدود في
 : التالية االستنتاجات إلى الباحث توصل اإلحصائية المعالجات

 

 المتغيرات م
وحدة 

القيا
 س

المجموعة  ةضابطالمجموعة ال
قيمح خ  م ف ةتجريبيال

 المحسوتح
  س/   س/ 

 * 2.22 2.22 2.22 40.22 2.24 02.22 عدد التمرير واالستالم عمي حائط 0

المستمر في اتجاه  التنطيط 4
 * 2.22 0.22 2.42 02.22 4.22 02.04 ثانية م20متعرج

 * 2.20 4.22 2.24 2.02 2.22 2.22 عدد التحركات الدفاعية لألمام ولمخمف 2
 * 2.22 4.42 2.22 2.00 2.44 2.22 عدد ت الدفاعية لمجانبينالتحركا 2

2 
التصويبة الكرباجية من اسفل بثني 

 الجذع
 * 2.42 2.20 2.22 2.42 2.22 2.22 عدد

 * 2.22 2.22 2.22 2.20 2.22 2.20 عدد بالوثب عمي ىدف محددالتصويب  
 * 2.24 2.02 4.2 24.2 2.00 42.22 درجة التحصيل المعرفي 2
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مستوي التحصيل المعرفى وتعمم بعض  عمى إيجابياً  تأثيرا  (  األوامر أسموب)  المتبعة الطريقة  أثرت -

 . الضابطة المجموعة لدى(  البحث قيد) ميارات كرة اليد المقررة عمى تالميذ الصف األول اإلعدادى 

مستوي التحصيل المعرفى وتعمم بعض ميارات كرة اليد  عمى إيجابياً  تأثيراً المفاىيم  خرائطاستراتيجية  أثرت -

 . التجريبية المجموعة لدى(  البحث قيد)  مى تالميذ الصف األول اإلعدادىالمقررة ع

المفاىيم في زيادة الدوافع لدى التالميذ  لممشاركة اإليجابية في العممية  خرائطساىمت استراتيجية   -

ميذ التعميمية بشكل أدى إلى تحسن مستوي التحصيل المعرفى وتعمم بعض ميارات كرة اليد المقررة عمى تال

 . التجريبية المجموعة لدى(  البحث قيد)  الصف األول اإلعدادى

 المجموعة عمىالمفاىيم  خرائطاستراتيجية  استخدامب ليا التدريس تم التي التجريبية المجموعة تفوقت  -

مستوي التحصيل المعرفى  مستوى في(  األوامر أسموب)  المتبعة بالطريقة ليا التدريس تم التي الضابطة

 . ( البحث قيد)  وتعمم بعض ميارات كرة اليد المقررة عمى تالميذ الصف األول اإلعدادى

 : التوصيات -ثانياً 
 : باآلتي الباحث يوصى إلييا التوصل تم التي االستنتاجات و البحث نتائج عنو أسفرت ما ضوء في

 . االعدادية المرحمة لتالميذ اليد  كرة ميارات تعمم أثناء المفاىيم خرائط استخدام -0
 ايجابية من لو لما يدال لكرة الخاص النظرى الجانب فى المفاىيم خرائط بأسموب التدريس طريقة استخدام -4

 .األداء المياري مستوى تحسين عمى
 التعميم بيئة من لمتمميذ تحفيزا اكثر تعميمية بيئة ليتيح المفاىيم خرائط أسموب من لالستفادة اطار وضع -2

 .التقميدى
 .استخدام خرائط المفاىيم أثناء تعمم الوحدة األولى كرة يد لتالميذ المرحمة االعدادية  -2
 والتدريس التقميدية الطرق باستخدام والتدريس مفاىيم خرائط باستخدام التدريس بين مقارنات دراسة أجراء  -2

 . الحديثة التدريس طرق باستخدام
 تساعد انيا حيث اليومية الدروس اعداد فى المفاىيم خرائط استخدام عمى الرياضية التربية معممى تشجيع -2

 . الطمبة الى تقديميا قبل الدروس تحميل عمى المعممين

 قائمة المراجع
 

 الموضوع اسم المؤلف م
 م(، مستحدثات تكنولوجيا التعميم في التربية الرياضية، مكتبة شجرة الدر، المنصورة.1117) أبو النجا أحمد عزالدين 1

 
 المنصورة ،دار االصدقاء، المناىج وتكنولوجيا التعميم والتربية الرياضية م(،1135) أبو النجا أحمد عزالدين 2

بحث منشور،  م(، استخدام الوسائط الفائقة كوسيمة لتعميم الضربة الساحقة في الكرة الطائرة،1114) إجالل عمي حسن جبر 3
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 مستخلص البحث باللغة العربٌة

لمرحله االعداديه بشمال طالب امهارات كرة اليد لم علي المستوي المعرفي وتعلم بعض ي" تأثير أستخدام خرائط المفاه
 سيناء"

 المقدمة و مشكلة البحث : -أوالً 
تعتبر التربٌة الرٌاضٌة كمادة دراسٌة جزء متكامل ومكمل للعملٌة التعلٌمٌة ومٌدان تجرٌبىً تحقق من خاللها ممارسة 

هارٌا وادراكٌا وانفعالٌا والقادر على مواجهة تحدٌات أللوان مختارة من األنشطة الحركٌة لتكوٌن المواطن الالئق بدنٌا وم
ومتطلبات العصر، لذا فإنها تتطلب من المسئولٌن جهدا علمٌا منظما لتخطٌط برامجها وقٌاس نتائجها فى إطار تطوٌر 

لمجال فلسفة التعلٌم فً جمهورٌة مصر العربٌة ، كما أن األبحاث العلمٌة التى تجرى لتقوٌم الجوانب المختلفة فى ا
الرٌاضى وخاصة التى تتعلق بالمؤسسات التعلٌمٌة والتى تشمل قطاعاً كبٌراً من أفراد المجتمع تكون ذات أهمٌة كبٌرة فى 

 سبٌل تطوٌرهم وإعدادهم كركٌزه أساسٌة للنهوض بالمجتمع فى المستقبل.
علمى واتباع االستراتٌجٌات المختلفة لمعالجة أن ازداد االهتمام بأسالٌب التعلٌم ووسائله المختلفة من أجل مساٌرة التقدم ال

مشاكلنا التعلٌمٌة فى االطار االجتماعى الذى نعٌش فٌه ، حٌث استخدام الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فى العملٌة التعلٌمٌة 
ٌدٌة ولكنه تحقق تقدم هائل فى كافة األنشطة الرٌاضٌة ، فأصبح تعلٌم االنشطة الرٌاضٌة لٌس قاصرا على الطرٌقة التقل

 تطور بطرٌقة سرٌعة واْخذ خطوات متقدمة الستخدام كافة الطرق والوسائل الحدٌثة المتاحة فى التعلٌم.
إن المؤسسات التعلٌمٌة تسعً الً تحقٌق الهدف والغاٌة من العملٌة التعلٌمٌة بدرجة عالٌة من الكفاءة واالهتمام بالفرد 

ب وطرق التعلٌم المستخدمة، حٌث ٌهدف هذا التطوٌر الً الوصول الً المتعلم والهدف من ذلك هو تطوٌر فً أسالٌ
المتعلم الً الكفاءة العالٌة وتحقٌق األهداف المنشودة، لذلك لم ٌعد إعتماد اي نظام تعلٌمً علً الوسائل التعلٌمٌة درباً من 

 الترف، لذلك أصبح ضرورة من الضرورات لنجاح النظام التعلٌمً وجزءاً ال ٌجزأ منه.
أن خرائط المفاهٌم هً احدى أشكال الجرافٌك كما أنها أداة تخطٌط لتمثٌل مجموعة من معانً المفاهٌم المترابطة ضمن 

شبكة من العالقات، بحٌث ٌتم ترتٌب المفاهٌم بشكل هرمً من األكثر عمومٌة إلى األقل عمومٌة واألقل تجرٌدا، وبمعنى 
العالقة بٌن المفاهٌم فً مادة معٌنة فً صورة هرمٌة غالبا متدرجة تنازلٌا آخر هً رسوم تخطٌطٌة ثنائٌة األبعاد توضح 

 من أعلى إلى أسفل بحٌث تكون المفاهٌم العلوٌة أكثر شموال والمفاهٌم السفلٌة أكثر خصوصٌة.
للتعلم  AuSubIتستمد اسسها النفسٌه من نظرٌه اوزوبل   concept mappingكما أن استراتٌجٌه خرائط المفاهٌم 

ذى المعنى وذلك ألنها االداه لترتٌب المفاهٌم العلمٌه التى  تتصل بموضوع أو فرع من فروع المعرفة وتنظٌمها ، 
وتدرٌجها ، ومن ثم فانها تتٌح الفرصه لربط المفاهٌم المتصله بموضوع معٌن أومجال المعرفة حٌث ٌبدو كبنٌه متماسكه 

ن ابرز النظرٌات المعرفٌه التى أثرت على المناهج وطرق التدرٌس عامة ومتصله ، كما تعد استراتٌجٌه خرائط المفاهٌم م
 حٌث قدمت تطبٌقات تربوٌة هامة فى مجال التعلٌم والتعلم.

 مشكلة البحث -ثانٌاً 
ٌرى الباحث إن فكرة هذة الدراسة لم تكن فكرة مجردة، وإنما كانت ناجمة عن إستقراء واقع تدرٌس مهارات كرة الٌد فً 

فمن خالل مالحظت الباحث لبعض مدارس العرٌش الحظ ان هناك قصور فً ممارسة الرٌاضات المختلفة مثل المدارس، 
رٌاضة كرة الٌد وهً من أهم االلعاب الرٌاضٌة التً ظهرت فً القرن العشرٌن ولذلك ٌمكن أستخدام أسلوب أو طرٌقة 

استخدامها فً التعرف علً رٌاضة كرة الٌد ، فبعض تغنً عن الحفظ والتلقٌن وهً استخدام خرائط المفاهٌم والتً ٌمكن 
معلمً التربٌة الرٌاضٌة ٌمضون وقتاً طوٌالً فً تعلٌم مهارات بعض االلعاب التً ٌمٌلون الٌها وٌهملون البعض اآلخر، 

تقلٌدٌة مما ٌعٌق الً حد كبٌر تحقٌق عدد من األهداف المرجوة، كما أن الوسائل المستخدمة فً تدرٌس مهارات كرة الٌد 
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فً غالبٌتها، وال تواكب التطورات الحدٌثة فً هذا المجال، لذلك تقل دافعٌة التالمٌذ تجاه تفاعلهم مع انشطة درس التربٌة 
الرٌاضٌة ،مما ٌؤثر على مستوى أدائهم واكتسابهم للمهارات وكذلك صعوبه تعلم المهارات األساسٌة للمبتدئٌن وتنعكس 

وعدم وصولهم لدرجة االتقان فى المهارة، كما أن الدراسات والبحوث اهتمت بمعرفه على انخفاض مستواهم المهارى 
استخدام خرائط المفاهٌم فى الرٌاضٌات والعلوم فى الوقت الذى كانت فٌه الدراسات والبحوث فى مادة التربٌة الرٌاضٌة 

ك ٌجب االهتمام بالنظر الى التربٌة محدودة والتى اهتمت بمعرفة اثر استخدام خرائط المفاهٌم قلٌله جدا ، وعلى ذل
 راتٌجٌه خرائط المفاهٌم المعرفٌهالرٌاضٌة لما بها من مفاهٌم علمٌة تحتاج الى التدرٌس باست

 هدف البحث: -ثالثا 
ٌهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثٌر إستخدام خرائط المفاهٌم على التحصٌل المعرفى والمهارى لتالمٌذ الصف األول 

 بمدرسة األعدادٌة بنٌناإلعدادى 
 فروض البحث: -رابعا

 فى ضوء هدف البحث ٌفترض الباحث ما ٌلى:
ا بٌن القٌاسٌٌن القبلً و البعدى للمجموعة الضابطة فً مستوي   -1 ًٌ التحصٌل المعرفى       توجد فروق دالة إحصائ

 القٌاس البعدى .وتعلم بعض مهارات كرة الٌد المقررة على تالمٌذ الصف األول اإلعدادى لصالح 
ا بٌن القٌاسٌٌن القبلً و البعدى للمجموعة التجرٌبٌة فً مستوي التحصٌل المعرفى وتعلم   -2 ًٌ توجد فروق دالة إحصائ

 بعض مهارات كرة الٌد المقررة على تالمٌذ الصف األول اإلعدادي لصالح القٌاس البعدى.
ا بٌن القٌاسٌن البعدٌن للمج -3 ًٌ موعتٌن الضابطة و التجرٌبٌة فً مستوي التحصٌل المعرفى وتعلم توجد فروق دالة إحصائ

 بعض مهارات كرة الٌد المقررة على تالمٌذ الصف األول اإلعدادي لصالـــح المجموعة التجرٌبٌة.  
 إجراءات البحث : -خامسا 

 منهج البحث: -1
اهما ضابطة و االخري تجرٌبٌة وذلك استخدم الباحث المنهج التجرٌبً باستخدام التصمٌم التجرٌبً لمجموعتٌن إحد

 لمناسبته لطبٌعة البحث.
 مجتمع البحث: -2

تم اختٌار مجتمع البحث بالطرٌقة العمدٌة من تالمٌذ المرحلة االعدادٌة بالمدرسة األعدادٌة بنٌن بمحافظة العرٌش للعام 
 م(2117/2118الدراسى )

 عٌنة البحث: -3
قة العمدٌة العشوائٌة، من تالمٌذ الصف األول اإلعدادي بالمدرسة األعدادٌة بنٌن تم اختٌار عٌنة البحث األساسٌة بالطرٌ

( تلمٌذاً من المجتمع الكلى للبحث ، وتم 51م(، واشتملت العٌنة على )2117-2116بمحافظة العرٌش للعام الدراسً )
وذلك إلجراء المعامالت العلمٌة  ( تالمٌذ من نفس مجتمع البحث ومن خارج عٌنة البحث األساسٌة ،21االستعانة بعدد )

 لالختبارات المستخدمة قٌد البحث.
 أدوات جمع البيانات : -سادسا

 استمارات تسجٌل البٌانات - 1
 المسح المرجعً - 2
 استمارات استطالع رأي الخبراء – 3
 األجهزة و األدوات - 4
 تباراتاالخ - 5
 :القٌاس القبلى-

م وذلك 2117/  11/ 8للمجوعتٌن)التجرٌبٌة و الضابطة( ٌوم األحد                   قام الباحث بإجراء القٌاس القبلً 
 ، كذلك تطبٌق االختبار المعرفً. بتطبٌق االختبارات المهارٌة للمهارات قٌد البحث

 تطبٌق التجربة :
 13نٌن الموافق م و حتً األث9/11/2117( أسابٌع ، فً الفترة من األثنٌن الموافق 6تم تطبٌق التجربة لمدة )

 ق( ساعة ونصف91لوحدة التعلٌمٌة )وحدة( فً األسبوع ، حٌث بلغ زمن ا 2م  بواقع وحدتٌن تعلٌمٌتٌن )11/2117/
 القٌاس البعدي : -

قام الباحث بعد االنتهاء من تطبٌق التجربة بإجراء القٌاس البعدي للمجوعتٌن)التجرٌبٌة و الضابطة ( فً الفترة الثالثاء 
م و ذلك بتطبٌق االختبارات المهارٌة للمهارات قٌد 15/11/2117م إلً ٌوم األربعاء الموافق 2117/  11/ 14الموافق 

 ، كذلك تطبٌق االختبار المعرفً. البحث
 المعالجات اإلحصائٌة: -

قٌاس فً حساب داللة الفروق اإلحصائٌة بٌن ال  SPSSاستخدم الباحث حزمة البرنامج اإلحصائً للعلوم االجتماعٌة 
 ومعامل االلتواء. T-testالقبلً والبعدي للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة باستخدام اختبار )ت(

 أهم نتائج البحث:-
أثرت  الطرٌقة المتبعة ) أسلوب األوامر ( تأثٌراُ إٌجابٌاً على مستوي التحصٌل المعرفى وتعلم بعض مهارات كرة الٌد -

 ( لدى المجموعة الضابطة .ادى ) قٌد البحثالصف األول اإلعدالمقررة على تالمٌذ 
أثرت استراتٌجٌة خرائط المفاهٌم تأثٌراً إٌجابٌاً على مستوي التحصٌل المعرفى وتعلم بعض مهارات كرة الٌد المقررة  -

 لدى المجموعة التجرٌبٌة . على تالمٌذ الصف األول اإلعدادى ) قٌد البحث (
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ً زٌادة الدوافع لدى التالمٌذ  للمشاركة اإلٌجابٌة فً العملٌة التعلٌمٌة بشكل أدى ساهمت استراتٌجٌة خرائط المفاهٌم ف  -
إلى تحسن مستوي التحصٌل المعرفى وتعلم بعض مهارات كرة الٌد المقررة على تالمٌذ الصف األول اإلعدادى ) قٌد 

 المجموعة التجرٌبٌة .البحث ( لدى 
س لها باستخدام استراتٌجٌة خرائط المفاهٌم على المجموعة الضابطة التً تم تفوقت المجموعة التجرٌبٌة التً تم التدرٌ  -

التدرٌس لها بالطرٌقة المتبعة ) أسلوب األوامر ( فً مستوى مستوي التحصٌل المعرفى وتعلم بعض مهارات كرة الٌد 
 المقررة على تالمٌذ الصف األول اإلعدادى

 التوصيات : -
 تعلم مهارات كرة الٌد  لتالمٌذ المرحلة االعدادٌة . استخدام خرائط المفاهٌم أثناء-1
استخدام طرٌقة التدرٌس بأسلوب خرائط المفاهٌم فى الجانب النظرى الخاص لكرة الٌد لما له    من اٌجابٌة على -2

 تحسٌن مستوى األداء المهاري.
  تلمٌذ من بٌئة التعلٌم التقلٌدى.زا للوضع اطار لالستفادة من أسلوب خرائط المفاهٌم لٌتٌح بٌئة تعلٌمٌة اكثر تحفٌ-3

 استخدام خرائط المفاهٌم أثناء تعلم الوحدة األولى كرة ٌد لتالمٌذ المرحلة االعدادٌة .-4 

  
Extract Arabic search 

The effect of using concept maps on the knowledgeable 
level and learning some handball skills 

for the prep stage in North Sinai 
The researcher used the experimental approach to design two groups (one control 
and one experimental group) for the type and nature of this research. The research 
sample included (50) The results of the study indicated the superiority of the 
experimental group that was taught using the concept maps on the control group, 
which was taught in the method used (the command method) in the performance 
level of the basic skills of the handball (In search). The researcher recommends 
using concept maps while learning handball skills for middle school students  Using 
the method of teaching concept maps in the theoretical aspect of the achievement of 
knowledge of handball because of its positive to improve the level of skill and 
knowledge achievement, to develop a framework to benefit from the concept maps 
method to provide a more stimulating learning environment for the student from the 
traditional education environment, Concept maps in the preparation of daily lessons 
as they help teachers to analyze lessons before they are presented to students, 
conduct comparisons between teaching using conceptual maps and teaching using 
traditional methods and teaching using modern teaching methods. 

 
Introduction and Search Problem: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       Physical education is a complete and complementary part of the educational 

process and a pilot field in which it achieves the exercise of selected colors of motor 
activities to create a physically fit, skilled, cognitive and emotional citizen capable of 
meeting the challenges and demands of the times. Therefore, it requires a systematic 
scientific effort to plan its programs and measure their results within the framework of 
developing The philosophy of education in the Arab Republic of Egypt, as well as 
scientific research conducted to evaluate the various aspects in the field of sports, 
especially those related to educational institutions, which include a large segment of 
the community members are of great importance For their development and 
preparation as a key focus for future community development 
The increasing interest in teaching methods and its various means in order to keep 
pace with scientific progress and follow different strategies to address our 
educational problems in the social framework in which we live. The use of modern 
technological means in the educational process is making great progress in all sports 
has developed rapidly and taken advanced steps to use all the modern ways and 
means available in education. 
The educational institutions seek to achieve the goal and purpose of the educational 
process with a high degree of efficiency and attention to the individual learner and 
goals, so no longer adopt any system Educational and educational means of luxury, 
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so it became a necessity for the success of the educational system and an integral 
part of it. 

The Concept mapping strategy derives its mental foundations from the theory of 
AuSubI for meaningful learning because it is the tool to arrange scientific concepts 
related to a subject or branch of knowledge and to organize them, and thus they 
provide the opportunity to relate concepts related to a particular subject or the realm 
in the field of teaching and learning 
Second research problem 

      The researcher believes that the idea of this study was not an abstract idea, but 
was the result of the extrapolation of the reality of teaching handball skills in schools. 
The researcher noted some of the schools of Arish noted that there are shortcomings 
in the practice of various sports such as handball, In the twentieth century and 
therefore can be used method or method to save from conservation and 
indoctrination is the use of conceptual maps, which can be used to recognize the 
sport of handball, some teachers of physical education spend a lot of time in the 
education skills of some games that tend to neglect others, which hinders the limit of 
skills as well as difficulty learning the basic skills for beginners and reflected on the 
low level of skill and lack of access to the degree of proficiency in skill, and studies 
and research took care Knowing the use of conceptual maps in mathematics and 
science at a time when studies and research in the subject of physical education 
limited and interested in the knowledge of the impact of the use of conceptual maps 
very few, and therefore should pay attention to the physical education because of the 
Scientific concepts need to be taught with a strategy of conceptual maps 

     The purpose of this research is to identify the effect of using concept maps on the 
achievement of knowledge and skills of the students of the first grade preparatory 
school in Benin 

 for middle school students 
IV research hypotheses 

1- There are statistically significant differences between the tribal and remote criteria 
of the control group in the level of cognitive achievement and the learning of some 
handball skills determined by the students of the first grade preparatory for the 
benefit of the dimension measurement. 

 
2 - There are statistically significant differences between the tribal and remote criteria 

of the experimental group in the level of cognitive achievement and learning some 
handball skills that are determined by the first grade pupils in favor of the dimension 
measurement. 

3 - There are statistically significant differences between the two dimensions of the 
control and experimental groups in the level of achievement of knowledge and 
learning some handball skills prescribed for the first grade students in preparation for 
the experimental group. 
Search procedures : 

Research Methodology : The researcher used the experimental method using the 
experimental design of two groups, one experimental and the other experimental, in 
order to suit the nature of the research. 
Research community: 
The research community was selected in a deliberate way from the students of the 

preparatory stage for the academic year (2018/2017)) 
Research Sample: 
The sample of the basic research was randomly selected from the first grade pupils 
in the preparatory school in Arish governorate for the academic year (2018-2017). 
The sample consisted of (50) students from the total research community, and 20 
students were recruited from the same research community It is outside the basic 
research sample, so as to conduct scientific transactions for the tests used in the 
search 
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Data collection tools: 
1 - Data registration forms 

2 - Reference survey 
3 - questionnaires expert opinion 

4 - hardware and tools 
5 – Tests 

 
Research steps: - Tribal measurement: 

The researcher conducted the tribal measurement of the experimental and control 
groups on Sunday 8/10/2017 by applying the skill tests for the skills in question, as 
well as applying the cognitive test. 

 
Apply the experiment: 

The experiment was applied for a period of 6 weeks, from Monday 9/10/2017 to 
Monday, 13/11/2017, with two teaching units (2 units) per week. 

 
- Remote measurement: 

After completing the experiment, the researcher carried out the post-measurement of 
the experimental and control groups in the period from Tuesday, 14/11/2017 to 
Wednesday, 15/11/2017, by applying the skills tests for the skills in question, as well 
as applying the cognitive test. 

. 
- Main results: 

- The method (command method) has had a positive effect on the level of cognitive 
achievement and the learning of some handball skills that are determined by the 
students in the first grade (under study) in the control group 

 
Recommendations: 

1 - the use of conceptual maps while learning handball skills for middle school 
students. 

2 - the use of the method of teaching in the style of conceptual maps in the 
theoretical side of the handball because of its positive to improve the level of skill 
performance. 

3 - Develop a framework to benefit from the concept maps method to provide a more 
stimulating learning environment for the student from the traditional education 
environment. 

4 - the use of concept maps during the learning of the first unit handball for students 
in the middle school. 


