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 .الخرائط الذىنية، التغذية الراجعة الكممات المفتاحية:الجمناستؾ،
 ممخص البحث

تعمـ وفؽ التغذية الراجعة )المفظية والمكتوبة( ؛ لعمى البحث إعداد خرائط ذىنية  ؼىد     
بعض ميارات بساط الحركات األرضية في الجمناستؾ الفني لمنساء، كذلؾ تعرؼ تأثير استخداـ 

وفؽ التغذية الراجعة )المفظية والمكتوبة( في تعمـ تمؾ الميارات، وتعرؼ عمى الخرائط الذىنية 
 أفضؿ مجموعة مف مجاميع البحث الثبلث في تعمـ الميارات قيد الدراسة، استخدـ الباحثاف
المنيج التجريبي، واشتممت عينة البحث طالبات الصؼ الثاني في كمية التربية البدنية وعمـو 

، وعف طريؽ  القرعة تـ اختيار 2015-2014الرياضة / جامعة بغداد/الجادرية لمعاـ الدراسي 
عمى طالبات شعبة الثاني )ط( لتمثؿ المجموعة التجريبية األولى التي طبقت الخرائط الذىنية 

ؽ التغذية الراجعة )المفظية(، وشعبة الثاني )ح( لتمثؿ المجموعة التجريبية الثانية التي طبقت وف
وفؽ التغذية الراجعة )المكتوبة(، وشعبة الثاني )ي( لتمثؿ المجموعة عمى الخرائط الذىنية 

اء ( طالبة لكؿ  مجموعة، وبعد إجر 12الضابطة التي طبؽ عمييا أسموب الكمية المتبع، وبواقع )
( وحدة تعميمية، بمعدؿ وحدتيف في األسبوع ، وبعد 20االختبارات القبمية تـ تنفيذ المنيج لمدة )

االنتياء  مف  تنفيذ مفردات المنيج قاـ الباحثاف بإجراء االختبارات البعدية، وتـ استخداـ الحقيبة 
الوسط  ؛ لمعالجة نتائج البحث والتي  تضمنت  SPSSاإلحصائية لمعموـ االجتماعية )

،   Fلمعينات المترابطة، اختبار تحميؿ التبايف   T.testالحسابي، االنحراؼ المعياري، اختبار 
(، وتوصؿ الباحثاف إلى مجموعة  مف االستنتاجات أىميا : إف  L.S.Dوأقؿ فرؽ معنوي 

ي  المناىج التعميمية الثبلث والتي طبقت عمى المجاميع البحثية كانت مناىج ذات تأثير  إيجاب
 وفعاؿ في تعمـ الميارات قيد الدراسة ولكف بنسب متفاوتة .
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The effect  of using  intellectual map according to the feedback (verbally and 
writhingly ) in the learning some skills of floor exercises in the  women's  

artistic gymnastics 
Prof.Dr.Suzan Salim Dawood Asst.Prof.Dr.Ayad Salih Salman 
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Abstract  

The aim of this study  is preparing an intellectual map according to 
the feedback (verbally and writhingly ) in order to learn some skills of 
floor exercises in the women's artistic gymnastics , In addition to that the 
aim of this  study  defines on the impacts of intellectual map according 
to the feedback  approach, and to identify the best group between the 
three groups study in the learning of skills approach in this study, the 
researchers used the experimental method, the subject of the study 
included on students second  class in physical education  and sport 
sciences , Baghdad University (2014-2015) , and divided into three 
groups for teaching skills which was under studied .The species used 
the specific manner by lot for selection class (T) for second stage to 
resemble first an empirical group secondly which used  an intellectual 
map according to the feedback approach .this approach applied in the 
class (H) writhingly and class (E) for precision group scattered into (12) 
students of (20) scientifically unit by average of two units in a week. 
After finishing the tests and previous tests , so that the researchers have 
been used Statistical  Package for Social Sciences (SPSS) which 
included  ( mean , standard deviation , T.test for symmetric subject, one 
way a nova test (F), the lesser of differences morally (L.S.D)  ) . The 
study included to the results that using scientifically approach, which 
were applied, to these groups having positive effects and actively in 
teaching skills were being studied by different proportions. 
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  :المقدمة-1
يشيد العصر الحالي نقمة نوعية في عمميتي التعمـ والتعميـ مف خبلؿ تييئة بيئة تعممية ػ     

واسيـ المختمفة، وتحفزىـ عمى التواصؿ، وتبادؿ تعميمية تجذب اىتماـ المتعمميف، وتحاكي ح
تقاف الميارات، واتباع طرؽ مبتكرة وابداعية في التوصؿ إلى األداء األفضؿ. األمر  الخبرات، وا 
الذي يتطمب مف القائميف عمى العممية التعميمية ضرورة إعادة النظر في منظومة التعميـ بما 

يس ووسائط وأنشطة عممية وأدوار يقوـ بيا المعمـ تتضمنو مف أىداؼ ومحتوى واستراتيجيات تدر 
داخؿ الوحدة التعميمية، وذلؾ في ضوء متطمبات العصر؛ ولذلؾ يقتضي عمى المعمـ استخداـ 

 أساليب وطرائؽ تواكب المستجدات التدريسية والتعميمية .
يساً في مراحؿ إفَّ أساليب التعمـ الحديثة تدعو لى أف تكوف عادات العقؿ المنتجة ىدفاً  رئ    

عف مستوى التعمـ جميعيا؛ إذ إفَّ العادات العقمية الضعيفة تؤدي إلى تعمـ ضعيؼ بغض النظر 
فَّ إىماؿ عادات العقؿ يسبب الكثير مف القصور في نتائج العممية التعميمية، و التعمـ في الميارة،  ا 

مييا واستخداميا أيضًا، فالعادات العقمية ليست امتبلؾ المعمومات بؿ ىي معرفة كيفية العمؿ ع
فَّ أغمب المتعمميف يفتقروف إلى استخداـ العادات العقمية أا كاف الواقع التعميمي يؤكد عمى ولم

بمختمؼ النشاطات التعميمي، فضبلً  عف أنيـ يحفظوف المصطمحات والمفاىيـ دوف فيـ 
لعادات العقمية في واستيعاب؛ لذلؾ فقد أكد الميتموف بالعممية التعميمية إلى ضرورة تضمف ا

 جميع المراحؿ التعميمية.
إفَّ الخرائط الذىنية اصبحت واسعة االستخداـ في المجاؿ التعميمي لما ليا مف خصائص     

مميزة ، فيي تعرؼ المتعمميف عمى الشبكة الترابطية لعبلقات متداخمة في جوانب شتى بيف 
سيف عممية التعمـ والتعميـ في ىذه الوسيمة تساعد في تح عناصر الموضوع المراد عرضو،

رسـ كؿ ما تريده بورقة واحدة بشكؿ منظـ يتـ فييا  جاالت، فيي طريقة رائعة تعتمدمختمؼ الم
نيا تساعد عمى و مختصرة وجميمة وسيمة التذكر، استبداؿ الكممات برسـو تدؿ عمييا بطريقة  ا 

عمؿ الدماغ، فيي تنمي  وضع االفكار حوؿ موضوع  ما بطريقة متسمسمة ومنظمة وفنية تحاكي
ميارات التفكير وتحفز االبداع وتنشيط الزمف، وتشوؽ المتعمـ في تعمـ المادة التعميمية ؛ ألنيا 

 تضفي المتعة في التعمـ.
إفَّ لعبة الجمناستؾ الفني مف األلعاب الصعبة ؛ وذلؾ لخصوصية كؿ ميارة مف مياراتيا في     

مـ ميارات بالعممية التعميمية إيجاد طرؽ مشوقة في تع التعمـ، األمر الذي يتطمب مف القائـ
استخداـ طرائؽ مختمفة لمتغذية الراجعة ؛ وذلؾ لما لمتغذية الراجعة مف  فضبًلعف الجمناستؾ

 تأثير إيجابي في عممية التعمـ.
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وفؽ التغذية عمى ومما سبؽ يرى الباحثاف أىمية البحث مف خبلؿ استخداـ الخرائط الذىنية     
جعة )المفظية والمكتوبة( في تعمـ بعض ميارات الجمناستؾ الفني عمى بساط الحركات الرا

األرضية، وتعرؼ تأثيرىا في تعمـ الميارات )الغطس ، ميارة الوقوؼ عمى اليديف ، ميارة العجمة 
 البشرية( في الجمناستؾ الفني لمنساء.

ة التي تنمي وتدفع المتعمـ إلى وتكمف مشكمة البحث في قمة في استخداـ الوسائؿ التعميمي    
استخداـ ذىنو وتفكيره لتعمـ الميارات الجديدة بأفضؿ صورة، واالعتماد عمى األساليب القديمة 

قمة في التنويع باستخداـ التغذية  فضبًل عف موح المدرس والطالب،التقميدية التي ال ترضي ط
أثناء األداء وبعده فقط، في حيف توجد في الراجعة، واعتماد المدرس عمى التغذية الراجعة اآلنية 

أثناء الدرس والتي قد تؤدي في العديد مف أنواع التغذية الراجعة التي يمكف أف يستخدميا المدرس 
 إلى نتيجة أفضؿ .

لذا ارتأى الباحثاف استخداـ الخرائط الذىنية وفؽ التغذية الراجعة )المفظية والمكتوبة( لتعمـ     
كات األرضية، والتي مف الممكف أف تجعؿ عممية التعمـ أكثر تشويقًا ، بعض ميارات بساط الحر 

 وتأثيراً  لممتعمـ وقد تحقؽ نتائج أفضؿ مقارنةً  باألسموب التقميدي.
وقد ىدؼ البحث إلى إعداد خرائط ذىنية وفؽ التغذية الراجعة )المفظية والمكتوبة( لتعمـ     
تأثيرىا في  وكذلؾ تعرؼ ،ناستؾ الفني لمنساءبساط الحركات األرضية في الجم ميارات بعض

تعمـ بعض ميارات بساط الحركات األرضية، وايضاً  تعرؼ أفضؿ مجموعة بيف مجاميع البحث 
وفؽ التغذية الراجعة )المفظية والمكتوبة(، واألسموب التقميدي لمكمية عمى الثبلث )الخرائط الذىنية 

 ة .، في تعمـ بعض ميارات بساط الحركات األرضي
وافترض الباحثاف فرضيتاف وىما : وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أداء بعض ميارات     

بساط الحركات األرضية بيف االختبارات القبمية والبعدية ولمجاميع البحث الثبلث ولصالح 
االختبارات البعدية . والفرضية الثانية ىي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أداء بعض 

بساط الحركات األرضية في االختبارات البعدية بيف مجاميع البحث الثبلث وبنسب ميارات 
 متفاوتة .

والخرائط الذىنية ُعّرفت بأنيا :" طريقة جديدة ومشوقة تعتمد عمى رسـ كؿ ما تريده في ورقة      
طيع واحدة وبشكؿ منظـ تحاوؿ فييا قدر االستطاعة استبداؿ الكممات برسمة تدؿ عمييا بحيث تست

: 2012وضع كؿ ما تريده في ورقة واحدة بطريقة مركزة ومختصرة وسيمة التذكر".)سييؿ:
 دراسات ظرية والـ(.49

وتعد الخرائط الذىنية واحدة مف األدوات المتميزة لمذاكرة، والتي تسمح بتنظيـ الحقائؽ      
أف تذكر المعمومات  والمعمومات واألفكار بالطريقة الفطرية نفسيا التي يعمؿ بيا الدماغ، أي
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واستدعائيا في مرحمة الحقة مف الذاكرة يصبح أسيؿ وأكثر فاعمية مقارنةً  باستعماؿ األساليب 
 (7: 2009التقميدية . )بوزاف : 

التغذية الراجعة المفظية فيي التي تكوف عمى شكؿ معمومات لفظية يزود بيا المتعمـ عف  أما    
لييا في أي وقت مما يجعميا عرضة لمنسياف ، أي ىي تمؾ طريؽ الكبلـ ،وال يستطيع الرجوع إ

( . وفيما يخص  63: 1995المعمومات التي يزود بيا المتعمـ شفيياً .)أبو زينة ، الزعؿ : 
التغذية الراجعة المكتوبة فيي معمومات مكتوبة تؤدي إلى استجابة المتعمميف إلى اتساع معرفي 

فادة مف الخريطة الذىنية وفؽ تاج أنو مف الممكف االتن( . ويمكف االس 1: 2002لدييـ .)سعد :
التغذية الراجعة المفظية والمكتوبة في اكتساب المعمومة وتنظيميا وتخزينيا بالشكؿ الذي يساعد 
  عمى تصنيفيا وتبويبيا بحيث تجعؿ عممية الوصوؿ إلييا وتصحيح األخطاء أمراً  سيبلً 

  .وسريعاً 
 : اجراءات البحث -2
 :جية البحثمني  2-1

اسػػػػتخدـ الباحثػػػػاف المػػػػنيج التجريبػػػػي بأسػػػػموب المجموعػػػػات المتكافئػػػػة التجريبيػػػػة والضػػػػابطة ؛     
لغػػػرض المقارنػػػة بحيػػػث تكػػػوف تمػػػؾ المجموعػػػات " متكافئػػػة بخواصػػػيا مػػػف النػػػواحي كافػػػة ، ماعػػػدا 

 (249:  1993)محجوب: المتغير التجريبي الذي يؤثر في المجموعة التجريبية " 
  :البحث وعينتو مجتمع  2.2
تػػـ اختيػػار مجتمػػع البحػػث عمػػدياً وىػػف طالبػػات الصػػؼ الثػػاني فػػي كميػػة التربيػػة البدنيػػة وعمػػـو     

، وذلػػؾ ألنيػػفَّ يدرسػػف الجمناسػػتؾ ألوؿ  2015-2014الرياضػػة / جامعػػة بغػػداد لمعػػاـ الدراسػػي 
( 61عػددىف ) مرة في الصؼ الثاني ولوجود محاضرتيف )وحدتيف تعميميتيف( فػي األسػبوع والبػالغ

طالبة، أما اختيار عينة البحث فكاف عف طريؽ القرعة وبشكؿ عشوائي تـ اختيار شعبة ثاني)ط( 
لتمثػػؿ المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى طبقػػت الخػػرائط الذىنيػػة وفػػؽ التغذيػػة الراجعػػة المفظيػػة ، وشػػعبة 

فػػؽ التغذيػػة الراجعػػة ثػػاني )ح( لتمثػػؿ المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة والتػػي طبقػػت الخػػرائط الذىنيػػة و 
المكتوبة، وشعبة الثاني )ي( لتمثػؿ المجموعػة الضػابطة والتػي طبقػت األسػموب التقميػدي المتبػع ، 
وبعػػػػد اسػػػػتبعاد الطالبػػػػات الراسػػػػبات والمػػػػؤجبلت والحوامػػػػؿ والطالبػػػػات المػػػػواتي لػػػػـ يمتػػػػزمف بالػػػػدواـ 

 ( طالبػة لكػؿ12معنػى )( طالبػة ، ب36وطالبات عينة التجربػة االسػتطبلعية اصػبح العػدد الكمػي )
ج الباحثاف إلى إجراء عممية التجانس ،إذ إفَّ عينة البحػث لػـ مجموعة مف مجاميع البحث، لـ يحت

لؾ يكفَّ مف العبات الجمناستؾ، ولكف مف مرحمة عمرية ودراسية واحدة ، ومف الجػنس نفسػو ؛ لػذ
مية )ميارة الغطس، ميارة تكافؤ العينة في االختبارات القب توافرت شروط التجانس، ولغرض تعرؼ

 (Fالوقػػػوؼ عمػػػى اليػػػديف ، ميػػػارة العجمػػػة البشػػػرية( أجػػػرى الباحثػػػاف اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف )



622074-6032 :ISSN

  
 

21 
 

لبلختبارات القبمية بػيف المجػاميع ؛ لغػرض ضػبط المتغيػرات المػؤثرة فػي الػتعمـ ، إذ أظيػرت نتػائج 
( 0.05كاف أكبر مف قيمة) (sigبأف مستوى الداللة ) بيف المجموعات وداخميا (Fتحميؿ التبايف )

وىذا يدؿ عمى أفَّ الفروؽ عشوائية بيف مجاميع البحث في االختبارات القبمية وىو ما يؤكد التكافؤ 
 (.1بيف المجاميع ، كما في الجدوؿ)

 (  تكافؤ مجاميع البحث في االختبارات القبمية لمتغيرات البحث1الجدوؿ )

مجموع  مصدر التبايف الميارة
 المربعات

ة درج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

درجة 
Sig الداللة 

 الغطس
 0.007 2 0.014 بيف المجموعات

 عشوائي 0.964 0.036
 0.191 33 6.292 داخؿ المجموعات

الوقوؼ عمى 
 اليديف

 0.021 2 0.042 بيف المجموعات
 عشوائي 0.858 0.154

 0.135 33 4.458 داخؿ المجموعات
العجمة 

 لبشريةا
 0.083 2 0.167 بيف المجموعات

 عشوائي 0.615 0.493
 0.169 33 5.583 داخؿ المجموعات

 (33،  2ودرجتي حرية ) 0.05عند مستوى داللة * 
 األجيزة واألدوات والوسائؿ المساعدة :                    3-2
زة واألدوات والوسائؿ اآلتية : مف أجؿ تحقيؽ إجراءات البحث الميدانية ؛ تـ االستعانة باألجي    

وبسػػط اسػػفنجية،  ،  dell( نػػوع lab topبسػػاط الحركػػات األرضػػية،  وحاسػػب آلػػي محمػػوؿ )
وخرائط، ونشػرات، وحبػاؿ، وبعػض المصػادر العربيػة واألجنبيػة ،واسػتمارات خاصػة بتقػويـ األداء، 

فػي الجمناسػتؾ الفنػي،  *ت والمبلحظة العممية؛ لتقويـ نتػائج االختبػارات المياريػة مػف قبػؿ المقومػا
، فضػبلً   **)االنترنيت( و قد استعاف الباحثاف بفريؽ العمػؿ المسػاعد والشبكة الدولية المعموماتية 

التػػػي قامػػػت بتنفيػػػذ المػػػنيج الخػػػاص بػػػالمجموعتيف التجػػػريبيتيف والمجموعػػػة  ***عػػػف مدرسػػػة المػػػادة
 الضابطة.

 
 
 

                                                           
 المقومات ىف : * 
 أ.د ىدى إبراىيـ   جمناستؾ  / كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة / جامعة بغداد 
 أ.د زىرة شياب   جمناستؾ / كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة / جامعة بغداد 
 يد     جمناستؾ / كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة / جامعة بغدادأ.ـ.د وسف سع 
 ـ.د باف عدناف      جمناستؾ / كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة / جامعة بغداد 

**
 فرٌق العمل المساعد تكون من : أ.م.د تماضر عبد العزٌز مدرسة جمناستك والسٌدة أمواج محمد علً مدربة ألعاب   

***
 المدرسة التً نفذت المنهج على المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة هً أ.م.د غادة مؤٌد   
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 التجربة االستطالعية:  2-4
عمػػى عينػػة عشػػوائية  19/2/2015لتجربػػة االسػػتطبلعية يػػـو الخمػػيس الموافػػؽ لقػػد تػػـ إجػػراء ا    

( طالبات مف الصؼ الثاني شعبة )ي( ،وكاف 10مف خارج عينة البحث الرئيسة ،والبالغ عددىا )
الغػػػرض مػػػف إجػػػراء التجربػػػة االسػػػتطبلعية ىػػػو الوقػػػوؼ عمػػػى الصػػػعوبات والمعوقػػػات قبػػػؿ اجػػػراء 

 ة تبلفييا .التجربة الرئيسة ؛ وذلؾ لمحاول
 إجراءات البحث الميدانية : 2-5
 االختبارات القبمية: 2-5-1

عينػػػة ؛ لغػػػرض تمكػػػيف قػػاـ الباحثػػػاف بإعطػػػاء وحػػػدتيف تعػػريفيتيف قػػػب االختبػػػار لجميػػػع أفػػراد ال    
شكؿ الميارة األولي وكيفية تأديتيا ، بعدىا أجريت االختبارات القبمية في يـو  الطالبات مف تعرؼ

، وقد تػـ تثبيػت الظػروؼ المتعمقػة باالختبػارات جميعيػا ؛ لغػرض  26/2/2015فؽ الخميس الموا
 تحقيؽ الظروؼ نفسيا خبلؿ اجراء االختبارات البعدية.

 التجربة الرئيسة: 2-5-2
،  3/3/2015تـػ البػدء بتنفيػذ الوحػدات التعميميػة عمػػى مجػاميع البحػث الػثبلث يػـو الخمػيس الموافػػؽ     

ـ االثنيف ال ، ولمدة شيريف ونصؼ ،بمعدؿ وحدتيف تعميمتيف في االسبوع ،  27/5/2015موافؽ ولغاية يو
( وحػػدات تعميميػػة 5، إذ تػـػ تخصػػيص )*( وحػػدة تعميميػػة ، قسػػمت عمػػى الميػػارات قيػػد الدراسػػة 20أي )

( وحػػدات تعميميػػة ؛ 7( وحػػدات تعميميػػة لػػتعمـ ميػػارة الوقػػوؼ عمػػى اليػػديف، و)8لتعمػػيـ ميػػارة الغطػػس و )
( دقيقػة وىػو الوقػت المخصػص لميػارات 30يارة العجمة البشرية ، زمف الوحػدة التعميميػة الواحػدة )لتعميـ م

نمػػا يت األرضػػية ، عممػػاً  أف َّ البػػاحثبسػػاط الحركػػا ف لػـػ يتػػدخبل فػػي القسػـػ االعػػدادي والقسػـػ الختػػامي ، وا 
( 30جػزئيف ) عمػى قيقػة ، مقسـػ( د60كانت التجربة تقػع ضػمف القسـػ الػرئيس مػف الػدرس والبػالغ زمنػو )

( دقيقػػػة مخصػػػص لجيػػػاز آخػػػر مػػػف أجيػػػزة 30دقيقػػػة خاصػػػة بميػػػارات بسػػػاط الحركػػػات االرضػػػية ، و)
( دقائؽ يتضمف قياـ المدرسة بشرح 10الجانب التعميمي مدتو ) عمىاستؾ ، تـ تقسيـ القسـ الرئيس الجمن
درسػػػة والنمػػػوذج أمػػػاـ م، كػػػذلؾ عػػػرض األداء الصػػػحيح مػػػف قبػػػؿ الارة قيػػػد البحػػػث، شػػػرحاً  تفصػػػيمياً الميػػػ

يتضمف االستعانة بعرض الخرائط الذىنية المعدة مف قبؿ الباحثيف ، والتي كانت معمقة عمى و  ، الطالبات
جدراف قاعة الجمناستؾ طيمة مدة التعمـ ،فضػبًل عػف ذلػؾ تـػ تكميػؼ الطالبػات وابتػداءً  مػف الوحػدة الثالثػة 

لمتعممة ؛ وذلؾ لتعويد الطالبػات وتعمػيميف كيفيػة تخطػيط لكؿ ميارة برسـ خرائط ذىنية مختمفة لمميارات ا
ذلػؾ أفَّ  فضػبًل عػفاولة لتثبيت المعمومات، ذىنيف ، فضبًل عف ترسيخ المعمومة في ذىف الطالبة ؛ كمح

ف قاما بإعطاء الطالبات خريطة ذىنية ناقصة لجزء معيف بحيث يطمب مف الطالبػات تكممػة الجػزء يالباحث
 المفقود.

                                                           
*
 تم االلتزام بمفردات المنهج المعد من قبل الكلٌة من حٌث المهارات والفترة الزمنٌة المحددة لكل مهارة  
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يتضػػمف تطبيػػؽ كػػؿ مػػا تعممتػػو الطالبػػة فػػي ف( دقيقػػة 20ب التطبيقػػي والػػذي كانػػت مدتػػو )أّمػػا الجانػػ
مجموعة التجريبية األولى الجانب التعميمي ، فضبلً  عف مرافقة األداء لعممية أخذ التغذية الراجعة ،إذ إفَّ ال

لتجريبيػػة الثانيػػة فػػتـ موعػػة اىػػا التغذيػػة الراجعػػة المفظيػػة فضػػبًل عػػف الخػػرائط الذىنيػػة ، أّمػػا المجؤ تػـػ إعطا
ىا التغذية الراجعة المكتوبة فضبلً  عف الخرائط الذىنية ، وذلؾ مف خبلؿ افَّ كؿ طالبة تخطئ في ؤ إعطا

ـ المدرسة بإعطائيا ورقة معدة مسبقاً  اعتماداً  عمى الخبرة واألخطاء الشائعة مكتوب فييا  أداء الميارة تقو
( وحػدات تعميميػة خاصػة بميػارة الغطػس تـػ إجػراء االختبػار 5نوع الخطأ وكيفية تصحيحو .وبعد إكماؿ )
( وحػػدات تعميميػػة لتعمػػيـ ميػػارة الوقػػوؼ عمػػى اليػػديف تػـػ إجػػراء 8البعػػدي لميػػارة الغطػػس ، وبعػػد إكمػػاؿ )
( وحػػدات تعميميػػة لتعمػػيـ ميػػارة العجمػػة البشػػرية تػـػ اجػػراء االختبػػار 7االختبػػار البعػػدي ليػػا ، وبعػػد اكمػػاؿ )

 .  البعدي لمميارة
 االختبارات البعدية:  2-5-3

وفػػؽ التغذيػػة الراجعػػة عمػػى بعػػد االنتيػػاء مػػف تنفيػػذ المنيػػاج والػػذي تضػػمف اسػػتخداـ الخػػرائط الذىنيػػة     
)المفظية والمكتوبة( ، تـ إجراء االختبػارات البعديػة لممجمػوعتيف التجػريبيتيف والمجموعػة الضػابطة فػي يػـو 

في نياية الوحدة التعميمية الخامسة ، واجػري االختبػار البعػدي  لميارة الغطس أي  17/3/2015الثبلثاء 
، كمػا تػـػ   14/4/2015لميػارة الوقػوؼ عمػػى اليػديف فػي نيايػػة الوحػدة التعميميػة الثامنػػة فػي يػـو الثبلثػػاء 

اجػػػراء االختبػػػار البعػػػدي لميػػػارة العجمػػػة البشػػػرية فػػػي نيايػػػة الوحػػػدة التعميميػػػة السػػػابعة فػػػي يػػػـو الخمػػػيس 
27/5/2015.  
 تقويـ األداء : 2-6

تـ تقويـ ميارات بساط الحركات األرضية )ميارة الغطس ، ميارة الوقوؼ عمى اليديف ، ميارة العجمة     
ـ احتساب المحاولة األفضؿ  افت لكؿ ميارة ، وقد أعطيت محاولت( درجا10البشرية ( مف ) لكؿ طالبة وت

مػف درجػات وأقميػا درجػة  بعػدما تـػ حػذؼ أعمػى  جمناسػتؾ ،، وقد تـػ تقػويـ مػف قبػؿ أربػع مقومػات فػي ال
 (11: 2001(  ؛ لتكوف الدرجة النيائية .)خيوف : 2وقسمت عمى ) يفف الباقيتيالمقومات تـ جمع الدرجت

 الوسائؿ االحصائية: 2-7
( ؛ الستخراج قـي األوساط الحسابية SPSSـت استخدـا الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )    

( ، واختبار أقؿ فرؽ F( لمعينات المترابطة ، واختبار تحميؿ التبايف )T.testت المعيارية ، واختبار )واالنحرافا
 (.L.S.D)معنوي 

 عرض النتائج ومناقشتيا :-3
 عرض النتائج: 3-1

( لمعينػػػات المترابطػػػة ؛ لمعرفػػػة الفػػػروؽ بػػػيف االختبػػػارات القبميػػػة والبعديػػػة T.testاسػػػتخدـ الباحثػػػاف اختبػػػار )    
 ( أدناه :2مجاميع  البحث الثبلث في تعـم الميارات قيد البحث ، كما مبيف في الجدوؿ )ل
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 (  بيف مجاميع البحث T.test( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ )2الجدوؿ )

رات
ميا
 ال

وعة
جم
الم

 االختبار البعدي االختبار القبمي 
  ؼ  

 ؼ ىػ
T 

 المحتسبة
درجة 
*sig لوسط ا الداللة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

س
غط
 معنوي 0.000 34.684 0.179 6.208 0.514 7.083 0.482 0.875 1مج ت  ال

 معنوي 0.000 85.000 0.083 7.083 0.334 7.958 0.377 0.875 2مج ت 
 معنوي 0.000 36.373 0.144 5.250 0.469 6.083 0.444 0.833 مج ض

ى 
 عم
وؼ

لوق
ا

ديف
 الي

 معنوي 0.000 65.666 0.107 7.000 0.483 7.625 0.433 0.625 1مج ت 
 معنوي 0.000 47.774 0.130 6.208 0.359 6.917 0.334 0.708 2مج ت 
 معنوي 0.000 30.364 0.152 4.625 0.450 5.292 0.326 0.667 مج ض

مة 
عج
ال

رية
بش
 معنوي 0.000 37.812 0.161 6.083 0.723 6.750 0.444 0.667 1مج ت  ال

 معنوي 0.000 65.666 0.107 7.000 0.603 7.500 0.369 0.500 2مج ت 
 معنوي 0.000 48.792 0.097 4.708 0.582 5.292 0.417 0.583 مج ض
 ( 11، عند درجة حرية )   0.05*  معنوي            
ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف  اً ىنػػػػاؾ فروقػػػػ ( يتضػػػػح لنػػػػا أفَّ 2مػػػػف خػػػػبلؿ مبلحظتنػػػػا لمجػػػػدوؿ )    

( المحسػوبة أكبػر مػف مسػتوى Tاالختبارات القبمية والبعدية لمجاميع البحث الثبلث ، إذ إفَّ قيمػة )
الداللػػػة لمميػػػارات قيػػػد الدراسػػػة جميعيػػػا، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف 

 لبعدية ولمجاميع البحث الثبلث. االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات ا
( لبلختبػارات البعديػة بػيف مجػاميع F(  فيو يبيف نتػائج اختبػار تحميػؿ التبػايف )3اما الجدوؿ )    

 :البحث الثبلث في اختبارات الميارات قيد البحث 
لالختبارات البعدية بيف مجاميع البحث الثالث في اختبارات  (F( تحميؿ التبايف)3الجدوؿ )

 ات قيد البحثالميار 

مجموع  مصدر التبايف الميارات
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F  قيمة
بةسو المح  

 درجة
Sig 

لداللة ا
 الحقيقية

سالغط  
 10.563 2 21.125 بيف المجاميع

 معنوي 0.000 53.114
 0.199 33 6.563 داخؿ المجاميع

الوقوؼ 
 عمى اليديف

 17.174 2 34.347 بيف المجاميع
 معنوي 0.000 91.285

 0.188 33 6.208 داخؿ المجاميع
العجمة 
 البشرية

 15.132 2 30.264 بيف المجاميع
 معنوي 0.000 37.046

 0.408 33 13.479 داخؿ المجاميع
 (  33،  2، عند درجة حرية )   0.05*  معنوي 
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مما يدؿ عمى وجود فروؽ  المحسوبة أكبر مف مستوى الداللة (F( أفَّ قيـ )3) يبيف الجدوؿ
ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي االختبػػػارات البعديػػػة بػػػيف مجػػػاميع البحػػػث ، ولتحديػػػد أيػػػة مجموعػػػة ىػػػي 

( لممقارنػػات L.S.Dي )و األفضػػؿ بػػيف مجػػاميع البحػػث الػػثبلث تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار أقػػؿ فػػرؽ معنػػ
 ( يبيف ذلؾ.4البعدية والجدوؿ )
لبحث في تعمػـ ت داللة إحصائية بيف مجاميع اذا اً ( فيو يبيف أف ىناؾ فروق4أما الجدوؿ )
، إذ أظيرت النتائج وجػود فػروؽ معنويػة بػيف المجمػوعتيف التجػريبيتيف األولػى الميارات قيد البحث

وفؽ التغذية الراجعػة المكتوبػة(،  وبػيف عمى والثانية ، ولصالح المجموعة الثانية )الخرائط الذىنية 
ة الضابطة ، ولصػالح المجموعػة التجريبيػة األولػى )الخػرائط المجموعة التجريبية األولى والمجموع

وفػػػػؽ التغذيػػػػة الراجعػػػػة المفظيػػػػة( ، وبػػػػيف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الثانيػػػػة والمجموعػػػػة عمػػػػى الذىنيػػػػة 
الضابطة ،ولصالح المجموعػة التجريبيػة الثانيػة )الخػرائط الذىنيػة وفػؽ التغذيػة الراجعػة المكتوبػة(،  

لبشػػرية . أمػػا فػػي ميػػارة الوقػػوؼ عمػػى اليػػديف فكانػػت النتػػائج وجػػود فػػي ميػػارتي الغطػػس والعجمػػة ا
فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف المجموعػة التجريبيػة األولػى والمجموعػة التجريبيػة الثانيػة ولصػالح 
المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػى )الخػػػرائط الذىنيػػػة وفػػػؽ التغذيػػػة الراجعػػػة المفظيػػػة( ، وبػػػيف المجموعػػػة 

بطة ولصػػػالح المجموعػػػة األولػػػى ، وبػػػيف المجموعػػػة الثانيػػػة والمجموعػػػة األولػػػى والمجموعػػػة الضػػػا
 الضابطة  ولصالح المجموعة الثانية .

مما يدؿ عمى تفوؽ المجموعة األولى ثـ تمييا المجموعة الثانية وأخيراً  المجموعة الضابطة 
جمػة البشػرية في تعمـ ميارة الوقوؼ عمى اليديف ، أما فيما يخص تعمـ ميارتي الغطػس وميػارة الع

 فنبلحظ تفوؽ المجموعة الثانية ثـ تمييا المجموعة األولى ثـ المجموعة الضابطة.
 بيف مجاميع البحث الثالث في االختبارات البعدية   (L.S.D( نتائج اختبار )4الجدوؿ )

فرؽ  األوساط الحسابية المجاميع الميارة
 األوساط

درجة 
SIG الداللة الحقيقية 

ميارة 
 الغطس

 2معنوي لصالح مج  0.000 -0.875 7.958  -7.083 2مج  -1مج
 1معنوي لصالح مج  0.000 1.000 6.083 - 7.083 مج ض -1مج 
 2معنوي لصالح مج  0.000 1.875 6.083 - 7.958 مج ض -2مج 

ميارة 
الوقوؼ عمى 

 اليديف

 1معنوي لصالح مج  0.000 0.708 6.917  - 7.625 2مج  -1مج
 1معنوي لصالح مج  0.000 2.333 5.292  - 7.625 مج ض -1مج 
 2معنوي لصالح مج  0.000 1.625 5.292  - 6.917 مج ض -2مج 

ميارة العجمة 
 البشرية

 2معنوي لصالح مج  0.007 -0.750 7.500  - 6.750 2مج  -1مج
 1معنوي لصالح مج  0.000 1.458 5.292  - 6.750 مج ض -1مج 
 2معنوي لصالح مج  0.000 2.208 5.292  - 7.500 مج ض -2مج 
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 مناقشة نتائج االختبارات: 3-2
ذات داللػة  اً ( ما يأتي :  أفَّ ىناؾ فروق 4،  3،  2يتضح لنا مف خبلؿ مبلحظتنا لمجداوؿ )    

ذات داللة  اً إحصائية بيف االختبارات القبمية والبعدي لمجاميع البحث الثبلث ، كما إفَّ ىناؾ فروق
ف مجاميع البحث في االختبارات البعدية ، مما يدؿ عمى تعمـ مجػاميع البحػث الػثبلث إحصائية بي

 لمميارات )قيد البحث(.
ويعزو الباحثاف السبب في ذلؾ التأثير اإليجابي لكؿ مف األساليب التي طبقت عمى مجاميع     

تعميمية ، إذ ال البحث الثبلث ؛ وذلؾ ألّف لكؿ أسموب مف األساليب دوره الفعاؿ في العممية ال
يوجد أسموب اليسيـ في إحداث التعمـ الفعاؿ إذا ما توافرت لو مستمزمات التطبيؽ الجيدة ؛ لذلؾ 

 نبلحظ بأفَّ جميع األساليب حققت تأثيراً  إيجابياً  فعااًل في عممية التعمـ ولكف بنسب متفاوتة.
ف تفوقتػػػا عمػػػى المجموعػػػة يمتػػػور المجمػػػوعتيف التجػػػريبيتيف والويعػػػزو الباحثػػػاف السػػػبب فػػػي تطػػػ    

الضابطة إلى استخداـ الخرائط الذىنية، وما تضمنتو مف وجود التفاصػيؿ الدقيقػة لكػؿ ميػارة عمػى 
شػػكؿ خطػػوط وأشػػكاؿ مختمفػػة ،وبػػألواف مختمفػػة ، وكػػذلؾ  اقتػػراف االشػػكاؿ والخطػػوط بالنصػػوص 

:" الخرائط الذىنية تمثؿ مػادة المكتوبة ، فضبلً  عف استخداـ الصور، وىذا يتفؽ مع ما ُذِكَر بأفَّ 
الكتػػاب فػػي شػػكؿ واضػػح وقابػػؿ لمتػػذكر ومختصػػر غيػػر متشػػعب ، وىػػي ال تقتصػػر عمػػى إظيػػار 

نمػػا العبلقػػات بػػيف الحقػػائؽ، وىػػذا يحقػػؽ تعممػػًا ذا معنػػى " .)عبػػد الحسػػيف:  :  2015الحقػػائؽ، وا 
105 ) 
شػػكؿ أفضػػؿ مقارنػػةً  مػػع كػػؿ ذلػػؾ سػػاعد وبشػػكؿ إيجػػابي عمػػى تعمػػـ الميػػارات )قيػػد الدراسػػة( ب    

المجموعػػة الضػػابطة ، والتػػي تعممػػت الميػػارات باتبػػاع أسػػموب الكميػػة وطريقػػة المدّرسػػة فػػي عػػرض 
 الميارات وشرحيا مف قبميا ومف قبؿ نموذج مف الطالبات.

( والتػػػي 2004وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة فػػػي تقػػػدـ المجمػػػوعتيف التجػػػريبيتيف مػػػع رأي )مػػػارجوليز ،     
ـ الرسـو والصور فػي الخريطػة الذىنيػة يجعػؿ مػف عمميػة الػتعمـ أكثػر سػيولة ، إذ تؤكد أفَّ استخدا

إف الصػػور والرسػػوـ تمثػػؿ جػػزءاً  كبيػػراً  مػػف الػػذاكرة ؛ لػػذلؾ فػػإفَّ مػػف السػػيؿ عمػػى المػػرء أف يتػػذكر 
( ، فضػػػبلً  عػػػف ذلػػػؾ فػػػإفَّ لمتغذيػػػة الراجعػػػة الػػػدور 106:  2004الخريطػػػة الذىنيػػػة. )مػػػارجوليز: 

حداث الػتعمـ الفعػاؿ ؛ لمػا ليػا مػف دور ميػـ وواسػع فػي عمميػة الػتعمـ وىػذا مػا يؤكػده الواضح في إ
( إذ يرى " إفَّ مف أىـ العوامؿ التي تحدد فاعميػة تعمػـ الميػارات الحركيػة وتطػور 2002)خيوف ، 

األداء الحركػػي ىػػي التغذيػػة الراجعػػة التػػي تعنػػي المعمومػػات التػػي يحصػػؿ عمييػػا الفػػرد نتيجػػة أداء 
 ( .91:  2012)خيوف:  معيف "
عمػى ويعزو الباحثاف سبب تفوؽ المجموعة التجريبية األولى التػي اسػتخدمت الخػرائط الذىنيػة     

وفؽ التغذية الراجعة المفظية في تعمـ ميارة الوقػوؼ عمػى اليػديف عمػى بقيػة المجػاميع ،فضػبًل عػف 
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ستؾ طيمة مدة تعمـ الميارات ، استخداـ الخرائط الذىنية التي كانت تعمؽ عمى جدراف قاعة الجمنا
والتي تضمنت كؿ تفاصيؿ الميارة ، والذي ساعد عمى تعديؿ مسار الحركة ، ىو التغذية الراجعة 

أثنػػػاء األداء ، إذ إفَّ ميػػػارة الوقػػػوؼ عمػػػى اليػػػديف مػػػف فػػػي المفظيػػػة والتػػػي كانػػػت تعطػػػي مباشػػػرةً  
لوقت الكافي إلعطاء التغذيػة الراجعػة أثناء األداء مما أعطي افي الميارات التي تحتاج إلى ثبات 

المفظيػػة ، وسػػػاعد الطمبػػػة عمػػػى تصػػحيح األخطػػػاء وأخػػػذ الوضػػػع الصػػحيح وىػػػي تػػػؤدي الميػػػارة و 
 بشكؿ فوري .

عمى استخدمت الخرائط الذىنية مجموعة التجريبية الثانية والتي الباحثاف سبب تفوؽ ال ويعزو    
، عجمة البشرية عمى بقية المجاميعي الغطس والوفؽ التغذية الراجعة المكتوبة في تعمـ ميارت

فضبلً  عف الخرائط الذىنية التي كانت موجودة ومثبتة عمى جدار قاعة الجمناستؾ والتي كانت 
تمد الطالبات بالمعمومات الخاصة عف كؿ ميارة مضاؼ إلييا الصور والرسـو واألشكاؿ والتي 

لطالبة التغذية ، إعطاء االميارة رفة تفاصيؿتقرب المضموف إلى ذىف الطالبة  وتساعدىا عمى مع
أ ، إذ بعد أداء الطالبة لمميارة تقوـ المدرسة بإعطاء ورقة مكتوب عمييا نوع الخطالراجعة المكتوبة

، لذلؾ كانت الطالبة تعود إلى الخريطة الذىنية الموجودة عمى الذي قامت بو الطالبة والتصحيح
، إذ إفَّ معرفة الطالب (2002ما أكده )السعدي،  ، وىذادار طوؿ مدة التعمـ وترى التصحيحالج

ف معرفتو ألسباب أخطانتيجة أدائو يدفعو إلى المزيد مف ا وطرؽ تصحيحيا تجعمو  ئولعطاء، وا 
ف التغذية الراجعة المكتوبة مف افضؿ أنواع التغذية و تفيماً  لمموضوعات التي يتعمميا،  اكثر ا 

الرجع إلييا في أي وقت ومف ثـ االستفادة منيا، وال تتعرض الراجعة ، إذ إنو بإمكاف المتعمـ 
( . ونتيجة بحثنا تتفؽ مع ما 20:  2002لمنسياف مقارنةً  بالتغذية الراجعة المفظية . )السعدي : 

( بأفَّ تزويد المتعمـ بتغذية راجعة إخبارية مكتوبة تتسـ بتحديد حجـ 1991ذكر )اإلزيرجاوي ، 
ىاتيا تكوف أكثر فاعمية مف بقية أنواع التغذية الراجعة ، فضبلً عف واتجا ىاومقدار األخطاء 

استخداـ تغذية راجعة ذات نيج يتضمف التفسير العممي لمجوانب ومواطف الخطأ يحقؽ تغذية 
 (182:  1991راجعة وفاعمة .)اإلزيرجاوي: 

عمى تعمـ  ذكر فإفَّ معرفة المتعممة لنوع الخطأ وكيفية تصحيحو ساعدىاما مافضبلً ع    
، إذ مبادئ الميمة لحدوث عممية التعمـالميارة،  إذ إف " معرفة المتعمـ بنتائج استجاباتو مف ال

الدافعية يتطمب بعد االنتياء مف أي نشاط وجود تغذية راجعة تخبر المتعمـ بنتائج نشاطو إلثارة 
موعة الضابطة .أما بالنسبة لممج(218:  2010وحثو عمى مواصمة التعمـ". )فايز و مصطفى:

، وىذا ما يؤكد بأف أسموب أػقؿ مف المجموعتيف التجريبيتيف ، ولكف بنسباً فقد حققت تقدمًا واضح
، إذ إف المدّرسة تتبع في العممية التعميمية ؿفاعدور  امتبع وطريقة المدرسة كاف ليالكمية ال
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ؾ أدى ، كؿ ذللمطالبةالفورية  ، فضبلً  عف إعطاء التغذية الراجعةياوعرضطريقة شرح الميارة 
 . وبذلؾ فقد تحققت أىداؼ البحث وفروضو .إلى تحسف المجموعة الضابطة

 :الخاتمة -4
توصػػؿ الباحثػػاف مػػف خػػبلؿ النتػػائج إلػػى االسػػتنتاجات اآلتيػػة:  إفَّ المنػػاىج التعميميػػة الػػثبلث     

، اجعػػة المفظيػػةذيػػة الر وفػػؽ التغعمػػى والتػػي طبقػػت عمػػى المجػػاميع البحثيػػة وىػػي الخػػرائط الذىنيػػة 
ذات تػأثير  يػا، كانػت منياجية وفؽ التغذية الراجعة المكتوبة، واسموب الكميػة المتبػعوالخرائط الذىن

. وكػذلؾ تفػوؽ مػنيج الخػرائط الذىنيػػة ت قيػد الدراسػة ولكػػف بنسػب متفاوتػةإيجػابي فػي تعمػـ الميػارا
تفػوؽ عمػى بػاقي المنػاىج. و  ليػديفوفؽ التغذية الراجعة المفظية في تعمـ ميارة الوقوؼ عمػى اعمى 

مػػنيج الخػػرائط الذىنيػػة وفػػؽ التغذيػػة الراجعػػة المكتوبػػة فػػي تعمػػـ ميػػارتي الغطػػس والعجمػػة البشػػرية 
 عمى المنيجيف اآلخريف. 

ويوصي الباحثاف بضرورة استخداـ الوسائؿ التعميمية مثؿ الخػرائط الذىنيػة فػي تعمػـ الميػارات؛    
، وضػػرورة التنويػػع فػػي اسػػتخداـ تعمػػـ الميػػارات قيػػد البحػػثعمميػػة لمػػا أظيرتػػو مػػف دور فعػػاؿ فػػي 

التغذية الراجعة ومنيا التغذية الراجعػة المفظيػة والمكتوبػة بػدالً  مػف االعتمػاد عمػى التغذيػة الراجعػة 
يقترح الباحثاف إجراء دراسات مشابية تتناوؿ استخداـ الخرائط ية التي تستخدـ في الدروس، و الفور 

ع أخػػرى مػػف التغذيػػة الراجعػػة لػػتعمـ ميػػارات اخػػرى فػػي الجمناسػػتؾ وبػػاقي وفػػؽ أنػػواعمػػى الذىنيػػة 
 االلعاب. 

  :المصادر والمراجع
  أبو زينة ، فريد و الزعؿ، إيماف ؛ اثر استراتيجية العبلج التشكيمي في تدريس الرياضيات

عمى تعمـ الطمبة في المرحمة االعدادية : )مجمة دراسات الجامعة ، الجامعة االردنية ، 
 ( 1995( ، 1، العدد ) 21المجمد 

  ؛ ترجمة : أحمد شبشوي : )تونس ، المنظمة  إنماء فعالية المدرسيفأندرسوف، لوريف ؛
 (  1994العربية لمثقافة والعموـ، 

  (  2009: ) الرياض ، مكتبة جرير ،  7، ط  كيؼ ترسـ خريطة العقؿبوزاف، توني ؛ 
  بغداد مكتبة الصخرة لمطباعة ،  والتطبيؽ التعمـ الحركي بيف المبدأ خيوف ، يعرب ؛( :

2002)  
  بغداد ، مكتب العادؿ لمطباعة الفنية، القانوف الدولي لجمناستؾ النساء خيوف ،يعرب ؛( :

2001  ) 
  ، سعد ، يزيد ؛ أىمية التغذية الراجعة مف قبؿ المعمـ : مجمة منتدى االمارات ؛االمارات

2002 ) 
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  أثر استخداـ التعمـ التعاوني لمعالجة األخطاء الرياضية السعدي ،رافاف عزيز كريـ ؛
لطالبات الصؼ الثاني المتوسط وتحصيميـ الدراسي :)رسالة ماجستير ، كمية المعمميف ، 

 ( 2002الجامعة المستنصرية ، 
  سييؿ ، سراب شاكر ؛تأثير االسموبيف التبادلي وفحص النفس باستخداـ الخرائط الذىنية

في تحمؿ ػ عدـ تحمؿ الغموض في تعمـ بعض الميارات االساسية بالكرة لذوي المجاؿ المعر 
 (    2012الطائرة : )أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة بغداد ،

  تطبيقات ألبحاث الدماغ في  –؛ التعمـ المتناغـ مع الدماغ عبد الحسيف ،وساـ صبلح
 ( 2015العممية ، : )بيروت ، دار الكتب  1، ط التعمـ 

  عماف ،  1، ط  تكنولوجيا التعمـ ػ النظرية والمماسة فايز ،فوزي و مصطفى، ربحي ؛( :
  (2010دار صفاء لمنشر والتوزيع ، 

  (2004: )جدة : دار ميساف لمنشر والتوزيع ،  1، ط ؛ تخطيط الذىف  مارجوليز ، نانسي 
  داد ، دار الحكمة لمطباعة والنشر ، : )بغطرائؽ البحث العممي ومناىجو محجوب ،وجيو ؛

1993 ) 
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 أنموذج لوحدة تعميمية باستخداـ الخرائط الذىنية وفؽ التغذية الراجعة المفظية ( 1الممحؽ )
 الوحدة التعميمية  :                                           التاريخ :

 دقيقة 30الزمف :                 الصؼ و الشعبة :      الثاني )ط(          
اليدؼ التعميمي : تعميـ ميارة الوقوؼ عمى اليديف      اليدؼ التربوي : تعويد الطالبات عمى        

االلتزاـ والتقيد بالمعمومات التي تعطييا 
 المدرسة والمحافظة عمى النظاـ واليدوء

 األدوات : بساط الحركات األرضية،  بسط اسفنجية
لوحدة أقساـ ا

 التعميمية
 المبلحظات اإلخراج والتنظيـ التفاصيؿ الوقت

القسـ 
 الرئيس
30 
 دقيقة

الجانب 
 التعميمي

10 
 دقائؽ

تقـو المدرسة بشرح ميارة الوقوؼ عمى اليديف مع 
عرضيا عمى الطالبات مف قبؿ المدرسة ثـ مف قبؿ 
نموذج مف الطالبات ، بعدىا تقـو بطرح مجموعة مف 

شفوياً  مف خبلؿ  نيات وتكوف اإلجابة علمطالبا األسئمة
استخداـ الخرائط الذىنية المعدة مف قبؿ الباحثيف والتي 

 تكوف موجودة عمى الجدار.

 
            

×              × 
×              × 

       ×××××××× 

التأكيد عمى 
مفاتيح 
الميارة 
 وتفاصيميا

الجانب 
 التطبيقي

20 
 دقيقة

 ت عمى شكؿ ثبلث فرؽ وتحديد طالبة تتوزع الطالبا
 لكؿ فريؽ تقـو بمساعدة الطالبات عمى أداء الميارة.

  تقـو المدرسة بإعطاء التغذية الراجعة المفظية لكؿ
حسب نوع الخطأ الذي ترتكبو الطالبة بطالبة و 

 وتصحيح الخطأ.
  تقـو المدرسة بتبديؿ الطالبة التي قامت بالمساعدة ، بطالبة

 ا أداء الميارة.أخرى ليتسنى لي

×       ×      × 
×      ×       × 
×      ×       × 
×      ×       × 

 
 

           

التأكيد عمى 
االلتزاـ 
بتعميمات 
 مدرسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌطةالخر

 الذهنٌة
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 ( أنموذج لوحدة تعميمية باستخداـ الخرائط الذىنية وفؽ التغذية الراجعة المكتوبة2الممحؽ)
 التاريخ :                                       الوحدة التعميمية  :    

 دقيقة 30الصؼ و الشعبة :      الثاني )ط(                          الزمف : 
اليدؼ التعميمي : تعميـ ميارة العجمة البشرية                اليدؼ التربوي : تعويد الطالبات 
اليدوء و االلتزاـ بالمعمومات 

مدرسة والمحافظة التي تعطييا ال
 عمى النظاـ واليدوء

 األدوات : بساط الحركات األرضية ،  بسط اسفنجية
أقساـ الوحدة 
 التعميمية

 المبلحظات اإلخراج والتنظيـ التفاصيؿ الوقت

القسـ 
 الرئيس
30 
 دقيقة

مي
عمي
 الت
نب
لجا
ا

 

10 
 دقائؽ

تقـو المدرسة بشرح ميارة الوقوؼ عمى اليديف مع 
ت مف قبؿ المدرسة ثـ مف قبؿ عرضيا عمى الطالبا

نموذج مف الطالبات ، بعدىا تقـو بطرح مجموعة مف 
مف خبلؿ  نيائمة لمطالبات وتكوف اإلجابة عاألس

استخداـ الخرائط الذىنية المعدة مف قبؿ الباحثيف والتي 
 تكوف موجودة عمى الجدار.

 
            

×              × 
×              × 
     ××××××××   

التأكيد عمى 
مفاتيح 
الميارة 
 وتفاصيميا

قي
طبي

 الت
نب
لجا
ا

 
20 
 دقيقة

 .تتوزع الطالبات عمى شكؿ ثبلث فرؽ 
  تقـو المدرسة بإعطاء التغذية الراجعة المكتوبة لكؿ

طالبة في ورقة معدة مسبقاً  اعتماداً  عمى االخطاء 
الشائعة وعمى خبرة المدرسة ، وبذلؾ تقـو الطالبة 

الجدار  ريطة الذىنية الموجودة عمىبمراجعة الخ
نوع الخطأ الذي ترتكبو و لمشاىدة وتصيح األخطاء 
 الطالبة وتصحيح األخطاء.

×       ×      × 
×      ×       × 
×      ×       × 
×      ×       × 

 
           

التأكيد عمى 
االلتزاـ 
بتعميمات 
 مدرسة 

 
 
 
 
 
 

 ٌطةالخر

 الذهنٌة


