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  ملخص البحث
هفةت الفلاسل ىلل الف ل  فلل ة فلتلاسفخفاق اسفلافتلتل الخلااط المهتتل ا لعفليتتل للمدلل التظلى لمس بد ت 

حاتس الفلاسل  يالفان الما لىلالفل ه ت لط لب ت علتل الفلبتل اللت ضتل ل المتفاا يالمضم ل فلل عس ما الف
اسفخفمت الب حعف ا المتاج الفللتبل بإسفخفاق الفامتق الفللتبل لملميففتا احفاهم  فللتبتل يا خلى ض بطل 

الولقل الع تتل  مات الدت ستا الدبلل يالب فى لع  ما الملميففتا  ل ابفمس ملفمع يفتتل البحث فلل ط لب ت
( م ال عم تتل 698ق يالب لم فففها  4062 4061بعلتل الفلبتل اللت ضتل ل م ل حلياا لل  ق الل م ل

( ع عيا ط لبل تمعليا تسبل مايتل 631يفس يا ط لبل ل حتث ق مت الب حعف ا ب خفت ل فتتل فبيااتل قياما   
اا ل يقف فق فدستماا ىلل ملميففتا قياق عس ما ملفمع البحث ع تتل لفطبتا البحث فلت %11 11قفله  
( للملميفل 11( للملميفل الفللتبتل الفل اسفخفامت اسفلافتلتل  الخلااط المهتتل ا لعفليتتل( ل 10متاا  

الض بطل يالفل افب ت طلتدل الففلتن الفدلتفتل " المفب ل  البلح يالتميم  (  عم  ق مت الب حعف ا ب خفت ل 
ملفمع البحث ع تتل اسفط فتل يملخ للف عف ما الم  م ت ال لمتل  الافا  ( ط لبل ما48ففف 

( ط لبل ما ملفمع البحث ع تتل اسفط فتل اخلى يملخ للف عفما 40يالعب ت(ل خفب لات قتف البحثل اخفت ل ففف 
لفلاسل فلل ( ط لبل غتل متفظم ت ب لفلاسللابفملت افيات ا61ا حتل البلت مج للفطبتال عم  فق اسفب  ف  

اسفم لن فدتتق مسفيى ا فان الما لي ل اخفب ل الفحاتس الم لةل ل مدت ن   -اخفب ل الدفلات ال دلتل المع ن ل 
الفل ه تلعم  فيالت همة الفلاسل ىلل اته فيلف ةليا مات فللل ىحا اتل بتا مفيسطا الدت ستا الب فتتا 

س الم لةلل مسفيى الفان الما لى لمدلل مس بد ت المتفاا للملميففتا الض بطل يالفللتبتل ةل مسفيى الفحات
ل فيلف ةليا مات فللل ىحا اتل بتا مفيسطل الدت ستا لا لة الملموفل الفلرتبتليالمضم ل قتف البحث 

الدبلل يالب فى للملميفل الفللتبتل الفل ففبع  اسفلافتلتل الخلااط المهتتل ا لعفليتتل( ةل افل ه ت الط لب ت 
مدلل مس بد ت المتفاا يالمضم ل لا لة الدت ن الب فى " لب لض ةلالل ففق يليف ةليا مات فللل تحي 

ىحا اتل بتا مفيسطل الدت ستا الدبلل يالب فى للملميفل الض بطل الفل ففبع  الطلتدل الفدلتفتل المفب ل( ةل 
 افل ه ت الط لب ت تحي مدلل مس بد ت المتفاا يالمضم ل 

  لبحثمدفمل ياهمتل ا
يمــر العــالم اليــوم عصــر متغيــر بكــل المقــاييس عــن العصــور الماضــية, فهــذا العصــر الــذى        

نعيشـه هــو عصـر المعلوماتيــة والتطورالتكنولـوجي والثــورة الثقافيــة الهائلـة , ممــا جعـل لزامــا علينــا أن 
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نا علـى اإلبتكـار نواكب هذا التطور ونسايره ونتعـايش معـه ونتـرجم لألخـرين إبـداعنا ونبـرز لهـم قـدرات
,حيـــث أن القـــوة الحقيقيـــة لمـــن يمتلـــك المعلومـــات ويســـتطيع اســـتخدامها,وهذا ال يعنـــى مجـــرد معرفـــة 
مصادر الحصول على المعلومات فحسب,بل يمتد إلى كيفية االستفادة منهـا واسـتخدامها االسـتخدام 

ــًا بمــا يناســب احتياجــات ومتطلبــات العصــر الــذى نحيــاه,و  هو بــال أدنــى شــك األمثــل وتطبيقهــا عملي
يتطلــب وجــود معلمــين ومتعلمــين مــن نــوع خــاص يســتطيعون مواكبــة ومالحقــة هــذا التطــور والتغيــر 
الســـريع فـــى شـــتى المجـــاالت والتوافـــق معـــه , قـــادرين علـــى الحصـــول علـــى المعـــارف والمعلومـــات 
ى وتحليلهـــا والتأكـــد مـــن مـــدى صـــحتها مـــن خـــالل تقييمهـــا , ثـــم تقـــدير مـــدى قابليتهـــا للتطبيـــق ومـــد

 االستفادة منها داخل عمليتى التعليم والتعلم لتحقيق األهداف المنشودة.
حداث التغيرات المرغوب عمليتى التعليم والتعلم فتعتبر          وسيلة هامة لتطوير سلوك الفرد وا 

عداده إعدادًا سليمًا حيث أنه الوسيلة األولى  كسابه العديد من المهارات والقيم والخبرات وا  فيها وا 
تحقيق أهداف المجتمع , فالمعلم مسئول بدرجة كبيرة عن استخدام استراتيجيات مناسبة لتهيئة ل

 الفرد ليساهم في بناء ذلك المجتمع .       
فال يقتصر دور المعلم على استخدام استراتيجيات التدريس المناسبة , توصيل المعلومات         

 والناقد والمفكر الباحثالطالب  شخصية عن بناء إذ أنه صار مسئوالً  فقط , بل يتعدى ذلك بكثير
 (76). والمستقل , الذي يستطيع الوصول إلى المعلومات وتوسيع آفاقه ذاتياً 

ثارة دافعية  اإلستراتيجيات التعليميةخالل  ويتم ذلك من            التى تقوم بدورها على تفاعل وا 
وقد تشتمل الوسائل , أو ,المتعلم الستقبال المعلومات , وتؤدي إلى توجيهه نحو التغيير المطلوب
هناك كما ان , ( المواجهة)الطرائق أو اإلجراءات التي يستخدمها المعلم على طريقة الشرح التلقيني 

على ترسيخ المفاهيم العلمية في ل حتى يعمالمعلم يٌب واستراتيجيات عديٍدة يمكن أن يتبعها أسال
 . أذهان الطلبة وبالتالي زيادة تحصيلهم

تساعد حيث الذهنية من أهم االستراتيجيات المتبعة في ذلك وتعتبر إستراتيجية الخرائط          
كما تساعد على ربط األفكار , سهولة الطالب بل على تجميع المعلومات وتوصيلها إلى عق

, وتجعل التعلم أكثر متعة وتطوير الذاكرة عملية استرجاع المعلومات ل وتسه, بعضها ببعضها 
عطاء صورة شاملة عن الموضوع ,  ويمكن رسم الخريطة الذهنية إما باليد أو وزيادة التركيز وا 

 .(27:7)الحاسوب باستخدام برامج 
ان هو مبتكر الخارطة الذهنية ( و2020)Buzan  "tony زان  ""توني بوويرى          

الخريطة الذهنية يجب ان تبدأ بصورة مركزية تمثل مادة البحث بحيث تشع منها االفكار ويجب 
 تخدام الرموز اس
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خرائط العقل المعدة على  وااللوان كلما أمكن لزيادة الربط والتجانس داخل الخريطة , كما تثبت
دة من  اسهام اتها الحقيقية فى العالم االلكترونى الحديث حيث انها تمنح فرصة االفاامكان الحاسوب

 32يعملوا معا على نفس الخريطة مما يعطى مميزات العمل الجماعى. ) الجماعة ان
:277,357). 

, المتعلم إلى أعلى درجات التركيزوصول استخدام الخرائط الذهنية تفيد في باالضافة الى ان 
المادة ل أيضا على تحويل تعم, كمااستيعابه ل المادة المكتوبة إلى تنظيم يسهل تحوي إلىنظرا 

حيث يندمج المتعلمون كثيرا مع عملية بناء الخرائط الذهنية , اللفظية إلى رسوم ورموز وصور
 (.67,68:  2في هذا النشاط تغييرا للروتيناالعتيادي ), فيجدون ظاهريا وذهنيا 

تمد على مبدأ التسلسل حيث تبدأ من نقطة مركزية محددة, ثم تدفق حر والخريطة الذهنية تع
لالفكارمن المركز بتنظيم وتماسك ,بحيث يقوم كل من نصفي المخ بوظائف مختلفة  ,فالنصف 
األيسر من المخ  يقوم بترجمة معنى الكالم حينما يقوم النصف األيمن من المخ  بالمجال البصرى 

 (.72:22وحركات الجسم )
فالتعلم يكون أكثر فاعلية عندما يستثار نصفى المخ معا, فعندما تعرض المعلومات على           

الطلبة سمعيا وبصريا فإن كال من نصفي المخ يقوم بمعالجة تلك المعلومات بشكل متزامن, مما 
 وينشط المتعلم  ويجعله يشارك ويعمل ويفكر  يجعل الطالبات أكثر تخيال  وانتاجا للمفاهيم 

بفعالية, أي إنها تعتمد على  كل من الذاكرة اللفظية والبصرية معا وبمعالجة المخ لتلك المعلومات 
ترفع كفاءة التعلم ويستطيع الطالب أن يقوي ذاكرته  ليس فحسب بل تزيد من القدرة العامة لألداء 

(31 :222   ( )32 :12  .) 
ان العقل البشرى يستطيع ان  (4009هفتس احمف ابلاهتق " وفى ضوء ذلك تذكر"           

يتذكرمايراه اسرع من تذكره مايسمعه,وان وضع االفكار على هيئة صور الى جانب المفاهيم يعزز 
من مهارات التفكير ويحسن مستوى الذكاء البصرى,وأن الجزء المسئول عن الذكاء  البصرى فى 

 (.3: 26تحصيل والتذكر )المخ يفوق ذلك الجزء المسئول عن الذكاء اللفظى فى سرعة ال
( أن المجــال المعرفــي يؤكــد ق 4006محمددف سدد ف رغلدديس يآخددليا "   ويــري كــال مــن "          

  (. 37:  20علي المعطيات العقلية الذهنية , ويهتم بالنمو العقلي وتنمية مهارات التفكير " ) 
ل المعرفــى فــى التربيــة الــى ان المجــا (4063" طدد لا فلددل " باالضــافة الــى مــا اشــاراليه         

الرياضية يمثل احدى الدعائم الهامة,لذا يجب على االنسان ان يعرف قبل ان يمارس,باالضافة الى 
ان الممارسة واالتقان اليأتيان فقط بتعلم المهارات وانمـا يلـزم تزويـد الممـارس بالمعلومـات والمعـارف 

 (. 76:  22المتعلقة بالنشاط الممارس  ) 
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م (  حيـث يشـير الـى  الـربط بـين تحسـين المجـال المهـارى 2001طفى السـايح" ) ويؤكد ذلك "مصـ 
والمعلومــات والمعــارف المرتبطــة بهــذا المجال,الســيما ان المجــال المهــارى يعــززه تطــوير المعلومــات 
المكتســبة لبنيــة هــذا المجــال , فلــيس هنــاك مهـــارات حركيــة يــتم تطويرهــا بــدون معلومــات ومعـــارف 

(22 :15.) 
ل عــدم تــوافر نمــوذج حركــى ثابــت لمهــارات مســابقات الميــدان والمضــمار, تصــبح وفــى ظــ  

الحاجة ملحة لضرورة وجود نمـوذج مرئـى يسـاعد علـى بنـاء تصـور حركـى للمهـارة, يـتم مـن خاللهـا 
اكتســاب خبــرات ومعــارف توجــه نشــاطهم الفكــري والحركــي بشــكل دقيــق مــع اســتعراض جميــع المهــام 

المســــتهدف تعليمهــــا للطالبــــات علــــى أن يــــنظم المعلــــم ويراقــــب ويوجــــه الحركيــــة المعقــــدة للمســــابقات 
باســــتمرار طريقــــة أداء المتعلمــــين بفاعليــــة مــــع ضــــمان مشــــاركة الطالبــــات بإيجابيــــة خــــالل العمليــــة 

 التعليمية بكليات التربية الرياضية . 
عليم من ومن خالل عمل الباحثتان فى المجال األكاديمى  وفى ظل ما تنادى به جودة الت      

وخاصة فى  البحث عن كل ما هو جديد من اساليب واستراتيجيات جديدة  ومتطورة فى التدريس ,
السنوات األخيرة ولمواكبة عصر المعلومات والتطور الحادث فى شتى المجاالت فكان لزامًا علينا 

أكثر جاذبية  مسايرة هذا التقدم والتطور وخروج المعلم من نطاق الشرح والنموذج إلى أساليب أخرى
وتفاعلية تعمل على تالفى أوجه القصور فى الطريقة التقليدية من قصور فى توضيح األهداف 
وعدم مراعاة الفروق الفردية واالنتقال من مهارة إلى أخرى دون إتقان المهارة السابقة وذلك ما دعا 

 ساليب المستحدثة فى التعلم.كأحد األ الباحثتان إلى استخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية
تان لدراسة استخدام استراتيجية الخريطة الذهنية اإللكترونية فى التدريس الباحثحفَز وهذا ما     
البات وما قد يعود عليهن بشكل غير مباشر  فى تحسين الناحية الطل فع مستوى تحصيلر

 للطالبات بالفرقة الثانية . ن لمقرر مسابقات الميدان والمضمار وتحسين اتجاهاتهالمهارية , 
" ة فلتل ىسفلافتلتل الخلااط المهتتل ا لعفليتتل ةل لذلك قامت الباحثتان بدراسة للتعرف على 

 الفحاتس الم لةل يالمسفيى الما لى يالفل ة تحيمدلل مس بد ت المتفاا يالمضم ل
 ماطلح ت البحث   

 اسفلافتلتل الخلااط المهتتل   
أو مركزي تتفرع منه األفكار الرئيسة سى مفهوم رئيل تخطيطي يشمهي عبارة عن منظم 

شموال وتحتوي  على رموز وألوان ل وتتدرج فيها المعلومات من األكثر شموال إلى األق
 (. 72:   2ورسومات ) 
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 الخلااط المهتتل ا لعفليتتل   
فروع   من  نبرامج كمبيوترية متخصصة, تتكو   على  حرة, قائمة  إبداعية  هى رسوم تخطيطية
الخطوط والكلمات, والرموز واأللوان, وتستخدم لتمثيل العالقات بين   باستخدام  تتشعب من المركز

 (. 27:   5األفكار والمعلومات, وتتطلب التفكير العفوي عند إنشائها)  
 :الفحاتس الم لةل

بدرجتة ي   يقاس التقدم الذي يحرزه الطالب في تحقيق أهداف المادة التعليمية المدروسة والذ
  (85:   23التى يحصل عليها ) 

 ا فل ة تحي مدلل مس تد ت المتفاا يالمضم لالتظلى  ف لت  اللاال (
لبات تجاه التدريس لمقرر مسايقات الميدان والمضمارالنظرى  باستخدام الطااراء وانطباعات  

 الخرائط الذهنية اإللكترونية.
لى التعـرف علـى فاعليةاسـتخدام اسـتراتيجية الخـرائط الذهنيـة يهدف البحث الحالى إاهفا  البحث   

اإللكترونيـة للمقـرر النظـرى لمســابقات الميـدان والمضـمار علـى كــل مـن التحصـيل المعرفــى  واالداء 
 -المهارى,االتجاهات لطالبات كلية التربية الرياضية وذلك من خالل:

وعتين التجريبية,الضابطة فى مستوى كل التعرف على الفروق بين متوسطى القياسات البعدية للمجم -
 من التحصيل المعرفى واألداء المهارى لمقرر مسابقات الميدان والمضمار.

التعرف على الفروق بين متوسطى القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة فى اتجاهات  -
 الطالبات نحو مقرر مسابقات الميدان والمضمار.

طى القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية فى اتجاهات التعرف على الفروق بين متوس -
 الطالبات نحو مقرر مسابقات الميدان والمضمار.

التعرف على الفروق بين متوسطى القياسات البعدية للمجموعين التجريبية,الضابطة فى إتجاهات  -
 الطالبات نحو مقرر مسابقات الميدان والمضمار.

 ةليض البحث  
ات داللة إحصائية بين متوسطى القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية,الضابطة فى توجد فروق ذ -

 مستوى كل من التحصيل المعرفى واألدا المهارى لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية .
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة   -

)الطريقة التقليدية المتبعة( فى اتجاهات الطالبات نحو مقرر مسابقات الميدان التى تتبع 
 والمضمار.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية التى    -
الميدان  تتبع )استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية( فى اتجاهات الطالبات نحو مقرر مسابقات

 والمضمار لصالح القياس البعدى. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة  -

 فى اتجاهات الطالبات نحو مقرر مسابقات الميدان والمضمار لصالح المجموعة التجريبية.
 الفلاس ت الملفبطل  

استخدام الخرائط الذهنية لتعليم   الى(  66ق (  4062لمل"  هفةت فلاسل" ب فى محمف ال لبل ح -2
ناشـىء مالكمـة مـن  20بعض المهارات االساسية لدى ناشىء المالكمه وتكونت عينـة الدراسـة مـن 

نـادى بهتــيم واتحـاد الشــرطة, وتـم اختيــار العينـة بالطريقــة العمديـة واســتخدم الباحـث المــنهج التجريــى 
ة واسفرت النتـائج عـن تحسـن مجموعـة البحـث التجريبيـة فـى مسـتوى بتصميم مجموعة واحدة تجريبي

 الداء المهارى لمهارات قيد البحث. 
(الى التعرف علـى أثـر تصـميم خـرائط ذهنيـة 27()  4063هفةت فلاسل "هبل فلل ابلاهتق سلتق"   -2

 طالبــة فــى 72فــى تحســين مســتوى التحصــيل المعرفــى لمــواد قــانون كــرة الســلة .وتكونــت العينــة مــن 
مجموعة تجريبية تدرس باستخدام الخرائط المجـــــال األكـــــاديمى وقســـــمت العينـــــة الـــــى مجمـــــوعتين 

( وتــــــــم  22وعــــــــددهن ) ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية ( ,  22وعــــــــددهن ) الذهنية 
اختبـــار الطالبـــات فـــى التحصـــيل المعرفـــى باســـتخدام اختبـــار تحصـــيلى مـــن انشـــاء الباحثـــة واســـفرت 

فوق مجموعـة الخـرائط الذهنيـة فـى اإلختبـار التحصـيلى  لمـواد قـانون كـرة السـلة وذلـك النتائج عن  ت
 مقارنة بالمجموعة التى درست بالطريقة التقليدية.

الى تصميم ودراسة فاعلية برنامج تعليمي ( 41(    4063هفةت فلاسل "ية ن سلتم ا "  -3
في مساق تربية الطفل في اإلسالم لدى باستخدام الخرائط الذهنية في تنمية مهارات األداء المعرفي 

طالبات كلية األميرة عالية الجامعية, واتبعت المنهج شبه تجريبي , باستخدام مجموعتين احداهما 
طالبة المسجالت فى مساق الطفل  36من تكونت عينة الدراسة تجريبية واألخرى ضابطة  حيث 

بة باستخدام الخرائط الذهنية والضابطة طال 20فى اإلسالم  . درست المجموعة التجريبية وعددهن 
طالبة  بالطريقة التقليدية  وتم اختبارالتلميذات فى تحصيل المفاهيم ودرجة اإلبداع  26وعددهن 

قبل وبعد التدريب , وأسفرت النتائج عن تحسن المجموعة التجريبية فى تحصيل المفاهيم 
  واإلتجاهات  مقارنة بالمجموعة الضابطة

الى التعرف على تأثير الخرائط الذهنية (  60ق(   4064لا  ب عل ساتس"   هفةت فلاسل "س -7
باإلسلوب التبادلى لذوى المجال اإلدراكى على تعلم مهارة اإلرسال بالكرة الطائرة, وتكونت عينة 
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الفرقة الثانية بجامعة بغداد ,  –طالبة من طالبات كلية التربية الرياضية بنات  50الدراسة من 
الباحثة المنهج التجريبى لمجموعتين احداهما تجريبية والخرى ضابطة وتم قياس واستخدمت 

المستوى المهارى ل رسال فى الكرة الطائرة ,وأسفرت النتائج عن تحسن فى مهارة اإلرسال فى الكرة 
 الطائرة.  

الى التعرف على أثر برنامج الخرائط ( 61ق (  4064هفةت فلاسل "غ فن محمف فبف اللحما"   -6
الذهنية على تحصيل المفاهيم العلمية وتنمية اإلبداع لدى تلميذات الصف الخامس اإلبتدائى , 
واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبى باستخدام مجموعتين احداهما تجريبية واألخرى ضابطة  

تلميذة من تلميذات الصف الخامس اإلبتدائى. درست  30من تكونت عينة الدراسة حيث 
التجريبية باستخدام الخرائط الذهنية والضابطة بالطريقة التقليدية  وتم اختبارالتلميذات فى المجموعة 

تحصيل الفاهيم ودرجة اإلبداع قبل وبعد التدريب , وأسفرت النتائج عن تحسن المجموعة التجريبية 
 فى تحصيل المفاهيم ودرجة االبداع مقارنة بالمجموعة الضابطة.

أثر استخدام استراتيجية الى معرفة ( 1(  4066ا لة حوراتا"   "حتتن سمتر هفةت فلاسل  -5
طلبة الصف التاسع في مادة العلوم وفي اتجاهاتهم نحو العلوم في ل الخرائط الذهنية في تحصي

تكونت عينة الدراسة من مدرستين اختيرتا بالطريقة   ,المدارس الحكومية في مدينة قلقيلية
ا وطالبة .قسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية ـطالب 227  العمدية,  ووصل عدد العينة الى 

المجموعة طالبة , وتكونت  27ب وطال 33ن  ـابطة مـتكونت المجموعة  الض, وضابطة
, المجموعة التجريبية باستخدام الخرائط الذهنية, درست طالبة 27طالب و  30من  التجريبية 

طبق االختبار التحصيلي ومقياس  التقليدية. بينما درست المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة
, وأسفرت النتائج على د االنتهاء من تدريسها ـة  وبعـدة  التعليميـدريس  الوحـالبدء  بتل االتجاه قب

تفوق مجموعة الخرائط الذهنية فى اإلختبار التحصيلى وتحسن فى اتجاه الطلبة نحو العلوم وذلك 
 التقليدية. مقارنة بالمجموعة التى درست بالطريقة

إلى مقارنة تأثير (   Harkirat; Makarimi  4060"تكرات ومك رتماهفةت فلاسل "هل -7
الخرائط الذهنية  البنائية والمنهج التقليدي على نوعية التركيبة  الذهنية للطلبة وتصورات الطل 

لتقليدي بة الذين يدرسون باستخدام الخرائط الذهنية .وكذلك  الذين يدرسون باستخدام المنهج ا
 5على المدى الذي يمكن أن تستمر فيه البيئة التعليمية البنائية . وتكونت عينة الدراسة من  

وقد تم اختيارهم من سنة  26 – 23بين ما تتراوح أعمارهم طالب    270صفوف تحتوى 
( مجموعة تجريبية تدرس 21وتم تقسيم عينة الدراسة إلى )و , مدرسة مختلطة بروني  

ومجموعة ضابطة تدرس طالب,  72طالبة و 21لخرائط الذهنية وتتكون من باستخدام ا
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طالب وكانت الوحدة المختارة عن المغناطيس  70( طالبة و30من )بالطريقة التقليدية وتكونت 
فروق ذات داللة إحصائية لصالح طلبة وأسفرت نتائج  تقييم ما تعلموه عن وجود في الفيزياء 

طلبة مجموعة الخرائط الذهنية وأن بالنسبة لتصوراتهم نحو البنائية المجموعة التجريبية   وذلك 
ولم المجموعة , من طلبة الضابطة ل منظم وأفضل كانت تركيبتهم الذهنيةشاملة ومترابطة بشك

 المجموعتينتا توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للتركيبة الذهنية بين الذكور واإلناث لكل
إلى فحص أثر  (  Nong; pham; Tran,   "4009   )13"توتج وفران هفةت فلاسل  -8

ليد وطريقة التعليم التقليدية باالخرائط الذهنية الرقمية مقارنة مع الخرائط الذهنية المرسومة  
نحو التعليم وتعلم علم النفس  .وتكونت  عينة الدراسة من واتجاهتهم  الطلبة ل على تحصي

وتم تقسيم   الطلبة إلى , يدرسون علم النفس في فيتنام   الذينالفرقة األولى طالب( من طلبة 10)
األولى هي المجموعة طالب ,المجموعة  30من مجموعة ل ثالث مجموعات  تتكون ك

أما المجموعة الثانية    فهي , التجريبية التي يدرس طلبتها باستخدام الخرائط الذهنية الرقمية
والمجموعة الثالثة هي المجموعة , التقليدية (التي يدرس طلبتها بالطريقة2المجموعة الضابطة )

وتم اختبار ( التي يدرس طلبتها باستخدام الخرائط الذهنية المرسومة  باليد 2الضابطة )
المجموعات فى المستوى التحصيلى من خالل اختبار تحصيلى وكذلك التعرف على اتجاهاتهم من 

ط  الذهنية الرقمية حققت فروق ذات داللة بينت نتائج  الدراسة أن الخرائخالل استبانة اآلتجاه.و
الطلبة األكاديمي في علم النفس مقارنة مع الخرائط الذهنية المرسومة ل تحصي, إحصائية في  

الم كما حققت الخرائط الذهنية  رسومة باليد فروق ذات داللة إحصائية , باليد والطريقة التقليدية
ئج إلى  وجود اتجاهات ايجابية نحو استخدام مقارنة مع الطريقة التقليدية كما أشارت  النتا

 الخرائط الذهنية.
تقصي أثر  الخرائط الذهنية الى (Moi; lian, "2007   )14"موي ولت ن  هفةت فلاسل  -9

واالستيعاب في اللغة وتطوير مهارات التفكير لدى , على فهم وتذكر نصوص الفهم الصينية 
ف  ابتدائية صفوب و طالبة تم اختيارهم من طال 57الطلبة .تكونت   عينة الدراسة من  

مواضيع من نصوص الفهم واالستيعاب لدراستها 3الطلبة  اء إعط, وتم لتطبيق الدراسة عليهم 
ل بشكل نص وتم تقسيم الطلبة إلى خمس مجموعات تعمل الختبار قبلي وبعدي لك, خضعوا و

الدراسة قراءة ق تطبيل مجموعة خليط من الذكور واإلناث وطلب منهم خالوكل جماعي 
مع بعضهم  البعض ل لعمل منها وسمح لهم بالمناقشة خالل خرائط ذهنية لكالنصوص وتصميم 

ل ( وأشارت النتائج أن  هناك تحسن في مستويات الطلب   في  ك20استمرت الدراسة )أسابيع 
, ات  االختبارات البعدية التي خضعوا لها ولوحظ أن الطلبة كانوا قادرين على استرجاع اإلجاب
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ن الخرائط الذهنية مكنتهم من فهم النصوص بأ من الخريطة الذهنية وأفاد الطلبة ل فعال بشك
 وأسرع.ل فضل أوبالتالي تذكر المعلومات بشكل أفضل بشك

فاعليـة برنـامج تعليمـى الـى التعـرف علـى ( 2ق(    4009هفةت فلاسدل "لتاد ا محمدف اللتعدل"     -20
ية واإلنترنت على كل مـن التحصـيل واإلتجـاه نحـو مـادة تكنولوجيـا بإستخدام الخرائط الذهنية والمعرف

طالبة من طالبات ا الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بنات  85وتكونت عينة الدراسة من  التعليم
طالبــــة  33, واتبعــــت الباحثــــة المــــنهج التجريبــــى بتصــــميم مجمــــوعتين احــــداهما تجريبيــــة وعــــددهن 

طالبـة, وتـم قيـاس مسـتوى التحصـيل المعرفـى واالتجاهـات باسـتخدام  33واألخرى ضابطة وعددهن 
مقيـــاس االتجـــاه نحـــو مـــادة تكنولوجيـــا التعلـــيم  مـــن تصـــميم الباحثـــة , واســـفرت النتـــائج عـــن تحســـن 
المجموعــة التجريبيــة فــى كــل مــن التحصــيل المعرفــى واالتجــاه نحــو المــادة نتيجــة اســتخدام الخــرائط 

 ارنة بالمجموعة الضابطة التى اعتمدت على اسلوب الشرح والنموذج.الذهنية والمعرفية وذلك مق
   Holland; Holland; Davies, ( 2003 "هدةت دراسل "هولتد وداةتس"   -22

وقد تكونت عينة , إلى معرفة تأثير الخرائط الذهنية على تحسين دراسة وتخطيط المهارات(31
صميم الذين هم في السنة الثانية من طالب وطالبة من طالب مدرسة الفن والت 70الدراسة  من

( طالب وطالبة من طالب مدرسة المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات الذين هم في 71,  )الدراسة
السنة الدراسية األولى  .شاهد الطالب في كال  المجموعتين كيف تستخدم الخرائط الذهنية في 

ا تم تدريبهم على استخدام كم, التي يحتاجونها في دراستهمل تخطيط أنواع مختلفة من األعما
فة  أراء لمعرتم تصميم استبانات ( وMind Manager Soft Wareبرامج الخرائط الذهنية )

والثاني , تقنية الخرائط الذهنيةل حول الخرائط الذهنية وكانت في محورين:األول الطلبة حو
ة مفيدة وقد تكون .واسفرت نتائج الدراسة عن انها تقنيتطبيقات برامج الخرائط الذهنية  ل حو

 مفيدة فى تطبيقات أخرى.
 الف لتا فلل الفلاس ت الس بدل 

ســتخدام الخــرائط الذهنيــة  نجــد ان             مــن العــرض الســابق للدراســات التــى تناولــت تصــميم وا 
بعضـها اســتخدم فـى  مجــال التربيــة الرياضـية والــبعض األخـر فــى مختلــف العلـوم األخــرى  ونالحــظ 

تأثيرهـا علـى مسـتوى التحصـيل المعرفـى ,  سـات فـى الهـدف مـن الدراسـة مـن حيـثإتفاق معظم الدرا
واإلتجــاه نحــو العلــوم والقليــل علــى المســتوى المهــارى . كمــا إتفقــت معظــم الدراســات فــى اســتخدامها 
ـــه لطبيعـــة الدراســـة , كمـــا اختلفـــت الدراســـات الســـابقة فيمـــا بينهـــا فـــى  للمـــنهج التجريبـــى نظرًالمالئمت

ة البحــث حيــث طبقــت علــى عينــات مختلفــة  مــن مراحــل ســنية  ودراســية مختلفــة كمــا اختيارهــا لعينــ
 ( مفردة. 270:  30اختلفت الدراسات السابقة فى عدد العينات حيث تراوحت ما بين )
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وقــــد تميــــزت الدراســــة الحاليــــة فــــى إســــتخدامها الســــتراتيجية الخــــرائط الذهنيــــة االلكترونيــــة           
جودة التعليم واستخدام التكنولوجيا فى التدريس مع قلة الدراسات التى تمت لمواكبة العصر ومعايير 

فى المجال الرياضى باستخدام الخرائط الذهنية بصفة عامة,وفى مجال مسابقات الميدان والمضمار 
بصــفة خاصــة, وقــد إســتفادت الباحثتــان مــن الدراســات الســابقة واإلسترشــاد بهــا  فــى الدراســة الحاليــة 

ة األهــداف واختيــار مــنهج البحــث والتعــرف علــى طــرق تقنــين اإلختبــارات  واختيــار مــن حيــث صــياغ
 نوع وحجم العينة.
 اللانات البحث  
  ايل   متاج البحث 

استخدمت الباحثتان المنهج التجريبي لمالئمتـه لطبيعـة البحـث باسـتخدام التصـميم التجريبـى 
 قياس القبلى والبعدى لكال المجموعتين .للمجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة بإتباع ال

 ملفمع يفتتل البحث  ع تت   
علــى طالبــات الفرقــة الثانيــة بكليــة التربيــة الرياضــية جامعــة حلــوان  اشــتمل مجتمــع وعينــة البحــث

( مائــة ثمانيــة وتســعون طالبــة , وقامــت الباحثتــان 218م والبــالغ عــددهن )2027/2026للعــام الجــامعى
مــن مجتمــع  %57.57( ثالثــون طالبــة يمثلــون نســبة مئويــة قــدرها 237ة قوامهــا )باختيــار عينــة عشــوائي

( للمجموعـة 70البحث كعينة لتطبيق البحث عليهن , وقـد تـم تقسـيمهن إلـى مجمـوعتين قـوام كـل مـنهن )
للمجموعـة الضـابطة والتـى  (11( ل استخدامت استراتيجية )الخرائط الذهنية اإللكترونيـةالتجريبية التى 

( 28طريقــة التــدريس التقليديــة " المتبعــة )الشــرح والنمــوذج (  كمــا قامــت الباحثتــان باختيــار عــدد)اتبعــت 
للتاكــد مــن المعــامالت العلميــة )الصــدق والثبــات( طالبــة مــن مجتمــع البحــث كعينــة اســتطالعية وذلــك 

ذلــك (  طالبــة مــن مجتمــع البحــث كعينــة اســتطالعية اخــرى و 20اختيــار عــدد ) لالختبــارات قيــد البحــث,
 طالبة غير منتظمات بالدراسة.( 25للتاكد من صالحية البرنامج للتطبيق , كما تم استبعاد )

 فيرتع اةلاف ال تتل فيرت    افففالت    
قامـــت الباحثتـــان بالتأكـــد مـــن مـــدى اعتداليـــة توزيـــع أفـــراد العينـــة ككـــل وكـــذلك أفـــراد المجمـــوعتين    

يـــة " القـــدرات العقليـــة )الـــذكاء( ,مقيـــاس االتجاهـــات الضـــابطة والتجريبيـــة فـــى ضـــوء المتغيـــرات التال
 (.23( مرفق )2(,)  2جدول)

 افيات ييس اس لمع البت ت ت
 ايل    ا لارن يا فيات  

 قاعة تدريس مجهزة بشاشة عرض.  -
 برنامج خرائط ذهنية الكترونية. -
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  (2استمارة تسجيل بيانات ملحق ) -
 حفرة وثب  –مطرقة  –رمح  -

 ات المسفخفمل   ع تت     الخفب ل 
 اختبار القدرات العقلية الذكاء.     -أ   
 استمارة تقييم مستوى األداء المهاري .   -ب   
 اختبار التحصيل المعرفى. -ج   
 مقياس االتجاهات . –د    
 -: (2ملحق ) اخفب ل الدفلات ال دلتل المع ن -ا 

بجامعــة الينـوى بالواليــات أسـتاذ  "Remon B Katell " لتمدديا    ع فددس وضـعه فـى األصــل 
المتحدة األمريكية وأعد صورته العربية " أحمد عبد العزيـز , عبـد السـالم عبـد الغفـار " وهـو اختبـار 
غيــــر لفظــــي وال يعتمــــد علــــي اللغــــة  ويخضــــع ألداء األفــــراد لقــــدراتهم علــــي تحديــــد عالقــــة التشــــابه 

عتبـار أن تكـون مكوناتـه معبـرة عـن واالختالف بين اإلشكال الموجودة داخل االختبار  وأخـذ فـي اال
 القدرات العقلية العامة وقد اختارت الباحثتان هذا االختبار لمناسبته المرحلة السنية قيد البحث .

  قتف البحث الم  م ت ال لمتل لخفب ل الدفلات ال دلتل المع ن
م إلـى 26/2/2026تم حساب المعامالت العلمية الختبار الذكاء قيد البحـث فـى الفتـرة مـن 

 وذلك على النحو التالى : م22/2/2026
 ا د الافا  

قيد البحث عن طريق صدق المقارنة الطرفية وذلك علـى  الختبار الذكاءتم حساب الصدق 
( ثمانيــة 28عينــة اســتطالعية مماثلــة لمجتمــع البحــث ومــن خــارج عينــة البحــث األساســية وعــددهن )

اعديًا لتحديـد األربـاعى األعلـى لتمثيـل مجموعـة وعشرون طالبة , وتم ترتيـب درجـات الطالبـات تصـ
( واألربـاعى األدنـى لتمثـل %26( طالبـات بنسـبة )7من الطالبات ذات المسـتوى المرتفـع وعـددهن )

( وتــم حســاب %26( طالبــات بنســبة )7فــى مجموعــة الطالبــات ذات المســتوى المــنخفض وعــددهن )
 (.27( مرفق )3و موضح فى جدول )داللة الفروق بين المجموعتين فى تلك االختبار كما ه

   د العب ت  
عادة تطبيقـه لحسـاب ثبـات االختبـارات قيـد البحـث  استخدمت الباحثتان طريقة تطبيق االختبار وا 

( ثمانية وعشرون طالبة من مجتمع البحث ومـن غيـر العينـة األصـلية بفـارق 28على عينة قوامها )
بعة أيام الختبار الذكاء قيد البحـث وقامـت الباحثتـان ( س7زمنى بين التطبيقين األول والثانى مدته )

 (.26( يوضح ذلك مرفق )7بإيجاد معامل االرتباط بين التطبيقين , جدول )
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 ( 3اسفم لن فدتتق مسفيى ا فان الما لي ملحا    –  
 تــم تقيــيم مســتوى األداء المهــارى للمســابقات المقــررة علــى الفرقــة الثانيــة بواســطة لجــان االمتحــان -

التطبيقى المشكلة من اساتذة مسابقات الميدان والمضمار والمعتمدة من القسـم  بواقـع أسـتاذتان لكـل 
( وفقـــا الســـتمارة معــايرة و موضـــوعة مـــن قبـــل أســاتذة القســـم الســـتخدامها فـــى التقيـــيم 7لجنــة ملحـــق)

   التطبيقى لطالبات الفرقة الثانية
( درجـات لكـل مهـارة توضـع مـن قبـل اللجنـة 6) واقـع( درجة ب26الدرجة الكلية الستمارة  التقييم ) -

 المشكلة في مجال مسابقات الميدان والمضار.
 اخفب ل الفحاتس الم لةل  اففاف الب حعف ا  - 

قامت الباحثتان بتصميم اختبار التحصيل المعرفى لقياس مـدى تحصـيل الطالبـات الخاصـة  بمقـرر 
ك بعـــد اإلطـــالع علـــى المراجـــع العلميـــة والدراســـات مســـابقات الميـــدان والمضـــمار للفرقـــة الثانيـــة وذلـــ

( يةددد ن 61  4064" غددد فن محمدددف "الســـابقة التـــى اســـتخدمت االختبـــارات المعرفيـــة ومنهـــا دراســـة 
( ل  41( 4063( " هبدل فلدل ابدلاهتق   1( 4066( ل "حتدتا سدمتل   41(  4063سلتم ا"  

moi wlian (2007)  14  " )ــ ء االختبــار علــى الخطــوات ا, ولقــد اعتمــدت الباحثتــان فــى بن
 التالية 

 فحفتف الاف  ما الخفب ل   - 6
يهــدف االختبــار إلــى قيــاس تحصــيل الطالبــات عينــة البحــث فــى الجوانــب المعرفيــة الخاصــة بمقــرر 

االداء المهــارى  -قــانون  وتحكــيم اللعبــة  -مســابقات الميــدان والمضــمار قيــد البحــث )تــاريخ اللعبــة 
 مواصفات الالعب( . -خطاء الفنية ,الخطوات التعليمية واأل

 فحفتف مح يل الخفب ل   - 4
 قامت الباحثتان بتحديد المحاور األساسية لالختبار واشتملت على خمس محاور هم :

  ـ تاريخ اللعبة.-
  االداء المهارى  -
 قانون وتحكيم اللعبة.  -
 الخطوات التعليمية واألخطاء الفنية. -
 مواصفات الالعب -

( مـــــن الخبـــــراء فـــــى مجـــــال مســـــابقات الميـــــدان والمضـــــمار 20الباحثتـــــان بعرضـــــها علـــــى )وقامـــــت 
( وذلــك  7( خمــس ســنوات ملحــق ) 6والحاصــلين علــى الــدكتوراه علــى أال تقــل ســنوات الخبــرة عــن )

  (:25( النسبة المئوية لكل محور مرفق )6لتحديد األهمية النسبية لكل محور ويوضح جدول ) 
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 تل مات الخفب ل  فحفتف يات غل م  - 3

( مفــردة مقســمة علــى 80قامــت الباحثتــان بصــياغة مفــردات االختبــار بصــورة مبدئيــة وبلــغ عــددها )
وراعت الباحثتان عنـد الصـياغة أن يكـون للمفـردة معنـى واحـد وأن تكـون اللغـة صـحيحة  -المحاور 

 ثر من معنى للمفردة .وتجنب استعمال أك
 فحفتف تيل ا سالل   - 1

باحثتــان نــوع واحــد مــن األســئلة وهــى االختيــار مــن إجــابتين الصــواب والخطــأ , حيــث أنــه اختــارت ال
 أفضل أنواع االختبارات الموضوعية وأكثرها شيوعًا وباإلضافة لسهولة تصحيحه .

 (   2ىففاف الايلن المبفتل ل خفب ل ملحا    - 2
ى مجــال مســابقات الميــدان ( مــن الخبــراء فــ20تــم إعــداد أســئلة االختبــار المعرفــى وعرضــها علــى )

والمضــمار , وذلــك بهــدف التأكــد مــن صــالحية المفــردات وصــياغتها ومــدى قياســها لألهــداف التــى 
 ( مفردة مقسمة على محاور االختبار األربعة كما يأتى :80وضعت من أجلها وقد بلغ عددها )

 ( أسئلة .5تاريخ اللعبة )  -
 ( سؤال27االداء المهارى)-
 ( سؤال. 30اللعبة ) قانون  وتحكيم  -
  ( سؤال.22الخطوات التعليمية واألخطاء الفنية )-
 ( اسئلة. 8مواصفات الالعب)  -

وقــد أشــارت نتــائج اســتطالع رأى الخبــراء إلــى اتفــاقهم علــى أن االختبــار يقــيس مــا وضــع مــن أجلــه 
ات علــى أن يــتم إجــراء بعــض التعــديالت الالزمــة فــى صــياغة بعــض المفــردات وحــذف بعــض العبــار 

 ( .22,72,68,72,80أرقام )
( مفردة إلجـراء المعـامالت 76وبعد إجراء التعديالت التى أشار إليها الخبراء أصبح عدد المفردات )
 العلمية عليها والتأكد من صالحيتها لالستخدام على عينة البحث .

 ف لتم ت الخفب ل   -1
بعنايـة وعـدم تـرك أى سـؤال دون إجابـة كتابة بيانات كل طالبة على ورقة اإلجابة وقـراءة كـل سـؤال 

 عليه .
 فاحتة الخفب ل   -1

يــتم إعطــاء درجــة واحــدة لكــل إجابــة صــحيحة مــن مفــردات االختبــار وبــذلك يكــون إجمــالى درجــات 
 (5درجة( وتم إعداد مفتاح التصحيح . ملحق )  76االختبار )
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 فحلتس مولفات الخفب ل   -8
ـــة اســـتطال ـــى عين ـــق االختبـــار عل ـــم تطبي ـــة )خـــارج المجتمـــع والعينـــة ت ـــة الثالث عية مـــن طالبـــات الفرق

( ثمانيـــة وعشـــرون طالبـــة وذلـــك لحســـاب معـــامالت الصـــعوبة 28األساســـية (, حيـــث بلـــغ عـــددهم )
 (.27( يوضح ذلك مرفق )5والسهولة والتمييز وجدول ) 

 فحفتف رما الخفب ل   -9
ى اســتغرقته أول طالبــة   الــزمن تــم حســاب زمــن االختبــار عــن طريــق زمــن االختبــار = )الــزمن الــذ

 . 2الذى استغرقته أخر طالبة( / 
 ق( .  26وبذلك أمكن تحديد زمن االختبار وكان )

 الم  م ت ال لمتل لخفب ل الفحاتس الم لةل قتف البحث   -60
م 25/2/2026التحصـيل المعرفـى قيـد البحـث فـى الفتـرة مـن  تم حساب المعامالت العلمية الختبار

 وذلك على النحو التالى : م23/2/2026إلى 
 ايل    افا الخفب ل

ــداخلي لالختبــار وذلــك عــن طريــق تطبيقــه علــى عينــه   قامــت الباحثتــان بحســاب صــدق االتســاق ال
( ثمانيــة وعشــرون طالبـة بالفرقــة الثالثــة مـن خــارج مجتمــع وعينـة البحــث األساســية , تــم 28قوامهـا )

م  مددس ,  كمــا تــم حســاب للددل العلتددل ل خفبدد ل بددتا فللددل عددس محدديل يالفحســاب معامــل االرتبــاط 
ككـل والجـداول  اللفب ط بتا فللل عس فب لن يالفللل العلتل للمحيل ةل اخفبد ل الفحادتس الم لةدل

 ( .28( يوضحان النتيجة على التوالي مرفق )8(,)7)
Correlations 

   د العب ت  
باحثتــان طريقــة تطبيــق االختبــار لحســاب ثبــات اختبــار التحصــيل المعرفــى قيــد البحــث اســتخدمت ال

عادة التطبيق وذلك على عينة قوامها ) ( ثمانية وعشرون طالبة  بالفرقة الثالثة من خارج عينة 28وا 
( يوضـــح 1( ســـبعة أيـــام بـــين التطبيقـــين األول والثـــانى والجـــدول )7البحـــث وبفاصـــل زمنـــى مدتـــه )

 . (21معامالت االرتباط بين التطبيقين مرفق )
بإستخدام ) الفا  كرونباخ(  , ومعامل التجزئة النصفية  : ف م  مس عب ت الخفب لعم  فق اتل  -

 (.20( يوضح ذلك مرفق )20)سبيرمان براون ( وجدول )
 الايلن التا اتل لخفب ل الفحاتس الم لةل  -66
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فــــى صــــورته النهائيــــة  ( عبــــارة 76التعــــديالت الالزمــــة ) بلــــغ عــــدد عبــــارات االختبــــار بعــــد إجــــراء  
 على النتائج التى أسفرت عنها التجربـة اإلسـتطالعية لالختبـار, التأكـد مـن صـالحية( بناء 7ق)ملح

مكانية تطبيق اختبار التحصيل المعرفى على طالبات الفرقة الثانية.  وا 
 اعداد الباحثتان  مدت ن ا فل ه ت   -ف 

مار) النظـــرى( لـــدى قامــت الباحثتـــان بإعـــداد  مقيـــاس اإلتجـــاه نحـــو مقـــرر مســـابقات الميـــدان والمضـــ
طالبات الصف الثانى بكلية التربيـة الرياضـية للبنـات مـن خـال ل اإلطـالع علـى الدراسـات والبحـوث 

 والمجالت العلمية والمراجع المتخصصة العربية واألجنبية وذلك وفقا  للخطوات التالية:
صـول علـى اداة بإعـداد  مقيـاس اإلتجـاه  بهـدف الح قامـت الباحثتـان -ما المدتد ن  فحفتف الاف  -2

ثاتبة وصادقة  يمكن االعتماد عليها فى قياس  اتجـاه طالبـات الفرقـة الثانيـة بكليـة التربيـة الرياضـية 
 نحو المقرر النظرى لمسابقات الميدان والمضمار.

قامت الباحثتان بتحليل المقاييس المرتبطة بمجال الدراسـة وذلـك بهـدف تحديـد أهـم   فحلتس المحفيى -2
 المحاور .  

تــــم تحديــــد المحــــاور مــــن خــــالل القــــراءات النظريــــة للبحــــوث والمراجــــع العلميــــة تددددف المحدددد يل    فحف -3
 المتخصصة . 

 فلض المح يل فلل الخبلان  -1
تـــم عـــرض المحـــاور علـــى الخبـــراء المتخصصـــين فـــى مجـــال الدراســـة الحاليـــة ويبلـــغ عـــددهم  

ية لكـــل محـــور وعـــدد ( , بهـــدف تحديـــد المحـــاور المناســـبة واألهميـــة النســـب1( خبـــراء ملحـــق  )20)
, وقـد اشـترطت الباحثتـان أن يكـون الخبيـر (22مرفـق ) (22()22العبارات  كمـا يتضـح مـن جـدول)

علــى درجــة أســتاذ دكتــور فــى مجــال )علــم الــنفس , واختبــارات ومقــاييس( حيــث تــم  عــرض المقيــاس  
 ( 8فى صورته المبدئية ملحق)

  ات غل فب لات مدت ن -2
المقيــاس فــى ضـــوء المعــايير التــى يجــب ان تتــوفر فــى صـــياغة  قامــت الباحثتــان بصــياغة عبــارات

( محــاور  فــى 6(عبــارة موزعــة علــى عــدد )77العبــارات, وفــى ضــوء  محــاور المقيــاس تــم صــياغة )
 (عبارات سلبية .6( عبارة ايجابية و )31صورته المبدئية , بواقع )

 وقد راعت الباحثتان عند صياغة عبارات المقياس مايلى:
 لعبارات مباشرة وبعيدة عن الغموض.ان تكون ا-أ
 تتضمن العبارات معنى التاييد او المعارض -ب
 ارتباطا محاور المقياس باالتجاهات التى تقيسها-ج
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 تجنب استخدام العبارات الطويلة. -د
وبعــد اجــراء التعــديالت الالزمــة للمقيــاس بنــاء علــى راى الســادة الخبــراء ,تــم االلتــزام بهــذه التعــديالت 

 تى:وهى كاال
ـــــــــــــــام) ـــــــــــــــارات ارق ـــــــــــــــارات ا23,38,72حـــــــــــــــذف عب ـــــــــــــــبعض عب ـــــــــــــــاس (.اعـــــــــــــــادة صـــــــــــــــياغة ل لمقب

 (2,6,8,27,21,37,31ارقام)
 فحفتف ففف ةدلات المدت ن  -1

(عبارة ممثلة للجوانب المختلفة للمقياس وموزعه 72بعد اجراء التعديالت اشتمل المقياس على )
 (.22ات مرفق )( يوضح مواصفات مقياس االتجاه23على محاوره الخمسة, وجدول )

  فحفتف طلتدل قت ن الفل ة  -1
طريقة ليكرت وهي تمتاز بالسهولة في هناك طرق عديدة لقياس االتجاهات ,ومن أشهرها شيوعا"

التصميم والتطبيق والتصحيح باألضافة الي أنها شاملة ودقيقة نسبيا" وبالتالي اكثر ثباتا" , وغالبا" 
 ليكرت علي نوعين من العبارات: ما تشمل المقاييس المبنية علي طريقة

 عبارات تدل علي قبول لموضوع االتجاه . فب لات اتل بتل  
 عبارت تدل علي رفض لموضوع االتجاه . فب لت سلبتل  

غيـر  –ولقد اتبعت الباحثة طريقة ليكـرت فـي تقـدير درجـات المقيـاس ذوي البـدائل الثالثـة : )موافـق 
( ودرجــة العبــارة 2( ودرجــة العبــارة الســالبة )3رة الموجبــة )غيــر موافــق( بحيــث تكــون العيــا –متأكــد 

( والدرجة الكلية للتلميذ هي مجموع الدرجات التي تم تصحيحها لكل عبارات المقياس , 2المحايدة )
(عبـــارات 35( درجـــة  بواقـــع)72( درجـــة والدرجـــة الـــدنيا )223وبـــذلك تبلـــغ الدرجـــة العليـــا للمقيـــاس )

 (عبارت سلبية.6ايجابية, )
 ات غل ف لتم ت المدت ن  -8

لقـــد راعـــت الباحثتـــان عنـــد صـــياغة تعليمـــات المقيـــاس أن تكـــون صـــياغتها اللغويـــة ســـهلة وواضـــحة 
وبسيطة ومناسبة لمستوي طالبات الصف الثاني بالكلية , تم تحديد الهدف من المقياس للطالبـات , 

وكانـت تلــك التعليمــات  ثـم عــرض عـدة تعليمــات تيســر للطالبـة كيفيــة االجابــة علـي عبــارات المقيــاس
 كما يلي :

 كتابة اسم الطالب. -2
 ( عبارة وعليه ان يجيب علي كل عبارة بما يتوافق مع رأيه الشخصي.72يتكون المقياس من ) -2
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تحديــد كيفيــة االجابــة علــي كــل عبــارة تحديــدا" دقيقــا" مــن خــالل عــرض مثــال محلــول يوضــح كيفيــة  -3
( في الخانة التي تشير الي ما يتناسـب مـع رأي √االجابة في ورقة األسئلة حيث يتم وضع عالمة )

 غير موافق( . –غير متأكد  –الطالب سواء )موافق 
 التنبية علي الطالب بضرورة قراءة كل عبارة جيدا" قبل ان يحدد درجة استجابته نحوها . -7
 يجيب الطالب علي كل عبارة , وال يترك عبارة دون ابداء رأيه . -6
 االمانة والصدق عند تحديد االستجابة نحو كل عبارة .لفت انظار الطالب الي تحري  -5
 كما اشتملت التعليمات توضيح لزمن المقياس . -7
 قراءة التعليمات وتوضيحها للطالبة للتأكد من مدي فهمهم لها . -8

  -الم  م ت ال لمتل لمدت ن الفل ة -9
م 26/2/2026مـن قامت الباحثتان بحساب المعامالت العلمية من صدق وثبات وذلـك فـى الفتـرة 

 2026/ 27/2الى 
 -الافا 

قامت الباحثتان بحساب االتساق الداخلى للمقياس  وذلك بتطبيقه على عينة عشـوائية مـن مجتمـع 
 ( 43ملةا  ( 26(,)27( طالبة كما يوضح جدولى )28البحث  وخارج العينة االصلية قوامها )

 م  مس عب ت المدت ن: 
حثتان طريقة التجزئة النصفية وذلك عن طريق تجزئة لحساب ثبات المقياس استخدمت البا  -2

المقياس الى جزئين متكافئين العبارات الفردية والعبارات الزوجية  ثم تم حساب معامل االرتباط 
بينهم وذلك على  نفس عينة الصدق وبعد ذلك قامت الباحثتان بتطبيق ) معامل سبيرمان براون ( 

 (.27ضح ذلك مرفق )( يو 25اليجاد معامل الثبات  وجدول )
ايام من التطبيق االول وكان الهدف من هذه الدراسة  7بتطبيق المقياس على الطالبات بعد  

 -االستطالعية هو تحديد ما يلى :
 ( 60ملحا الايلن التا اتل للمدت ن -60

سفرت على النتائج التى أ ( عبارة  وبناء72التعديالت الالزمة ) بلغ عدد عبارات المقياس بعد إجراء
مكانية تطبيق المقياس. عنها التجربة اإلستطالعية للمقياس, أمكن التأكد من صالحية  وا 

 :اسفلافتلتل الخلااط المهتتل اللعفليتتل -ع لع  
    السفلافتلتلالاف  ما  -6

 تم تحديد األهداف التعليمية في األتى :
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لوصـول لمسـتوى اعلـى مـن التفكيـر تغيير البيئة المعرفية للطالبات ,وا أ ـ هدف معرفى : ويتمثل في
ـــــى أكبـــــر قـــــدر مـــــن المعلومـــــات ـــــات عل ـــــز وتحصـــــيل  الطالب ـــــاه والتركي  عـــــن مهـــــارات وزيـــــادة اإلنتب

)نظريا( فــــي كــــاًل مــــن الجانــــب التــــاريخي والمهــــارى والقــــانوني و مقررمســــابقات الميــــدان والمضــــمار
 التعليمى, مواصفات الالعب.

 البات كيفية أداء المهارات بمستوى عالى .ب ـ هدف عام مهارى : ويتمثل فى إكساب الط
  مقررمســابقات الميــدان والمضــمارهــدف وجــدانى : ويتمثــل فــى  تغييــر اتجاهــات الطالبــات نحــو -ج

 عند التدريس  باستخدام الخرائط الذهنية .
 ات غل ا هفا  ال  مل ةا ايلن سليعتل  -4

إللكترونيــة وصــياغتها فــي صــورة ســلوكية تــم ترجمــة األهــداف العامــة الســتراتيجية الخــرائط الذهنيــة ا
 يمكن مالحظتها وقياسها من خالل :

 ا د الاف  الم لةا  
 بعد انتهاء الطالبة من دراستها لالستراتيجية يجب أن تكون قادرة على :

 .بمقرر مسابقات الميدان والمضمارأن تتذكر بعض المعلومات التاريخية المرتبطة  -
 ألداء الحركيأن تفهم المراحل الفنية ل -
 أن تعرف النقاط األساسية لتعلم المهارة . -
 أن تعرف األداء الصحيح للمهارات .-
 .مسابقات الميدان والمضمارأن تحلل مهارات  -

   د الاف  الما لى  
مسـابقات بعد انتهاء الطالبة من دراسـتها لالسـتراتيجية يجـب أن تكـون قـادرة علـى أن تـؤدى مهـارات 

 قيد البحث . الميدان والمضمار
     الاف  اليلفاتل 

بعــــد انتهــــاء الطالبــــة مــــن دراســــتها لالســــتراتيجية يجــــب أن تكــــون قــــادرة علــــى تنظــــيم الوقــــت داخــــل 
 ر.المحاضرة والتواصل والمشاركة فى العمل وتغيير االتجاهات السلبية تجاه المقر 

 د اسن بت ن اسفلافتلتل الخلااط المهتتل 3
   ق واإلثارة .ـ أن تتميز بالتنوع والتشوي

  ـ أن تتناسب االستراتيجية مع المرحلة السنية للطالبات
 ـ أن يراعى توفير اإلمكانات لألدوات الالزمة للتطبيق.

 أن يعرض المعلومات على الشاشة بطريقة جيدة. -
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 أن يستهداف المعلومات التي يحتاج اليها المتعلم.-
 درجة اللون .وضوح النصوص المكتوبة من حيث الحجم والموضع و -
 .يوفر مشاركة فعالة من المتعلم -
 تتناسب مع الوقت المخصص للتعلم.-
 
 د فحفتف محفيى السفلافتلتل 1

قامــت الباحثتــان بــاالطالع علــى العديــد مــن المراجــع والدراســات الســابقة والبحــوث التربويــة 
ــــة ومنهــــا دراســــة ــــة اإللكتروني ــــوزان")  التــــي اهتمــــت بإعــــداد اســــترتيجيات الخــــرائط الذهني ــــونى ب " " ت

( "هبة على 25() 2023( , " وفاء سليمان")  2() 2001عبد اهلل ") , ( "أمبو سعيدي 7()2005
 ( وقد تمثل المحتوى فى :2003 ()32)  Buzan T( "وبوزان  27( ) 2023ابراهيم") 

ابقة رمى للمهارات قيد البحث ) مس لمسابقات الميدان والمضمارـ نبذة تاريخية وبعض مواد القانون 
متر عدو , مسابقة الوثب الثالثى , مسابقة اطاحة المطرقة , مسابقة المشى  700الرمح , مسابقة 

 مســابقات الميــدان والمضــمارالرياضــى( وقــد تــم اختيــار هــذه المســابقات ألنهــا ضــمن مســابقات مقرر 
 ات الفرقة الثانية بالكلية.لطالب
 د فحفتف ا تبطل الف لتمتل  2

ية الخرائط الذهنية اإللكترونية نوعان من األنشطة التعليمية , نوع يقوم به تتضمن إستراتيج
 لمعلم , اآلخر يقوم به المتعلم .ا

 ا د اتبطل تديق با  الم لق  
ــم بتوضــيح كيفيــة العمــل داخــل البرنــامج التعليمــي أثنــاء  قبــل البــدء فــي التــدريس يقــوم المعل

دمهم وتصــحيح أخطــائهم واإلجابــة علــى التســاؤالت التــدريس ويالحــظ المتعلمــين ويــوجههم ويتــابع تقــ
الذهنية اإللكترونية والسير بداخله واإلجابة علـى أسـئلة التقـويم التـي الخلااط وتوضح كيفية استخدام 

 تتضمنها . 
   د اتبطل تديق با  المف لق  

 تتحدد فى استخدام الطالبة للخريطة وأجابتها عن أسئلة التقويم المتضمنة .
  الخلااطع ت ت ال رمل لفتوتم د ا م  1

 ـ أجهزة كمبيوتر بملحقاتها .
 الذهنية اإللكترونية.الخرائط ـ قرص مدمج مخزن عليه 

 الفيرتع الرمتل ل سفلافتلتل -1
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تـــم تنفيـــذ االســـتراتيجية مــــن خـــالل محاضـــرات تعليميـــة بواقــــع محاضـــرة واحـــدة أســـبوعيًا للمجموعــــة 
 ق( خمسة وأربعون دقيقة موزعة كاألتى:76منها  )التجريبية لمدة عشرة أسابيع زمن كل 

( دقـــائق ويتضـــمن: اســـتقبال الطالبـــات فـــى قاعـــة التـــدريس,تجهيز شاشـــة العـــرض 6أعمـــال اداريـــة ) -
 ,الغياب والحضور

( دقيقــة ويتضــمن : النشــاط المعرفــى الخــاص بالمســابقة التــى تــدرس باســتخدام  36جــزء رئيســى  )  -
 الخرائط الذهنية االلكترونية.

( دقـــائق ويتضـــمن : تقيـــيم الطالبـــة فيمـــا تـــم شـــرحة مـــن خـــالل توزيـــع خـــرائط زهنيـــة 6ء ختـــامى )جـــز  -
 مطبوعة وبها فراغات ناقصة لتقوم الطالبة بملئها . 

 اللعفليتتل    الخرااط الذهتتلفامتق خطوات -8
الت بعد إطالع الباحثتان على تقنية الخرائط الذهنية اليدوية واإللكترونية فى الكتب والمج 

المتخصصة ومواقع اإلنترنت باإلضافة الى حصول احدى الباحثتان على دورة تدرييية بشهادة 
معتمدة فى الذاكرة والتذكر والخرائط الذهنية مما كان له اثر كبير فى فهم استراتيجية الخرائط 

ق إتباع إستراتيجية الخرائط الذهنية في التدريس وذلك عن طريالذهنية , قامت الباحثتان باعداد 
 الخطوات اآلتية  : 

إضافة بعض المالمح البصرية لعنوان : مع امكانية ضع فتوان الخ رطل ةا المتفافي - 2
 ,وتكتبه في منتصف ذلك الرسم العنوان فى المنتصف , ترسم كأن  الموضوع 

 ى .حصر العناوين الفرعية المتعلقة بالموضوع الرئيستم  حار ال ت وتن الورفتل  - 2 
الهدف من ذلك هو مراعاة االنسيابية أثناء قراءة الخارطة الذهنية    الخطوط م الل س ل  - 3    

 تتبع الخطوط المائلة عديمة الزوايا  . ل تستسهحيث ان العين 
 الذهن  للعين  وتساعد على سرعة ترسيخ الخارطة في ل ألنها أسه   ةوق الخطوط العف بل  - 7
رسم الكلمات أو التعبير حيث يعمل    لاور أو الرموز فتا  بالف بتل رسم الكف بل أو - 6

 عنها بالصور أو الرموز على الربط بين جانبي الدماغ  
على الدماغ تخزينها ل بذلك تكون الصورة النهائية مصنفة لونيا فيسه   م ا لوان ااسفخد - 5

األلوان يساعد فرع مسحة لونية معينة  كما أن تناغم الكلمات و, مع اعطاء كل  واسترجاعها 
 األيمن( األلوان ,) واأليسر( الكلمات , ) على التعلم لكال جانبي الدماغ 

 م األرقام للتعبير عن عدد العناصر الداخلة في بعض الفروع   ااستخدتم  رسم ا رق م  - 7 
بإضافة بعض المسحات الفنية للخارطة حتى تصبح أكثر قبوال  مسحل ةتتل اةددددددددددددددددددددددل أض - 8

 وتستمتع بها  .
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 افت الب حعف ا فتف فامتق الخلااط المهتتل اللعفليتتل يقف ل 
ــيم لتصــميم الخــرائط الذهنيــة اإللكترونيــة بصــورة علميــة  االســتعانة بأحــد الخبــراء فــي تكنولوجيــا التعل

مـــن تكنولوجيـــا التعلـــيم والمنـــاهج ( خبـــراء 6منهجيـــة منظمـــة وبعـــد االنتهـــاء تـــم عرضـــها علـــى عـــدد )
مـن حيـث مناسـبة األهـداف والمحتـوى ء رأيهم فى الخرائط الذهنية ( إلبدا22وطرق التدريس ملحق )

وأساليب التقويم ومدى صالحية الخرائط للتطبيق. ومن خالل استطالع رأى الخبراء اتضح موافقتهم 
علــى صــالحية تطبيــق الخــرائط وبعــد ذلــك تــم تطبيــق وحــدة مــن وحــدات اســتراتيجية الخــرائط الذهنيــة  

( عشــرون طالبـة مـن مجتمـع البحـث وخـارج العينــة 20ية عـددهن )(علـى عينـة اسـتطالع22مرفـق )
م  لمعرفـــة المعوقـــات التـــى تقابـــل التنفيـــذ وحســـاب الـــزمن الـــالزم 2/2026/ 27األصـــلية وذلـــك فـــي 
وقــد اســفرت الدراســة االســتطالعية عــن بعــض األخطــاء اللغويــة وبعــض الصــور لمشــاهدة الخــرائط , 
 الغير واضحة . 

    فرت الدراسة االستطالعية عن اآلتياسالملال ل يالف فتس  - 
 تصحيح األخطاء اللغوية . -
 تعديل بعض نقاط التفرع الخاطئة. -
 استبدال بعض الصور الغير واضحة.  -

 وأصبحت جاهزة للتطبيق على العينة األصلية .
 -لاب     خطيات اللان البحث 

 الدت ن الدبلا 
البحــث فــى )اختبــار الــذكاء, ,مقيــاس  قامــت الباحثتــان بــإجراء القياســات  القبليــة لمجمــوعتي

 م .22/2/2026-: 26/2االتجاهات ( قيدا لبحث وذلك فى الفترة من 
 ( 63 الفللبل ا س ستل(   ملحا   فتوتم ىسفلافتلتل الخلااط المهتتل 
 لمقـــرر مســـابقات الميـــدان والمضـــمارالخـــرائط الذهنيـــة  اســـتراتيجيةقامـــت الباحثتـــان بتطبيـــق 

لتصــميم الخــرائط الذهنيــة قيــد الدراســة وعرضــها فــى وســائل العــرض   X mindبرنــامج باســتخدام 
المجموعــــة التجريبيــــة عقــــب االنتهــــاء مــــن القيــــاس القبلــــي وذلــــك فــــى الفتــــرة والتقــــديم اإللكترونيــــة علــــى 

( عشـــــرة أســـــابيع بواقـــــع محاضـــــرة أســـــبوعيًا , وقـــــد التزمـــــت 20لمـــــدة ) 2026/  20/6-م 8/3/2026
 لتجربة ما يلي :الباحثتان أثناء تنفيذ ا

    ـ التدريس للمجموعة التجريبية والضابطة طوال فترة التجربة . 
 ق( لكل من المجموعة التجريبية والضابطة .76ـ زمن المحاضرة ) 
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باستخدام العرض التوضيحى )الشرح والنموذج(  مسابقات الميدان والمضمارـ تم تدريس مقرر 
  نية االلكترونية مع المجموعة التجريبية .للمجموعة الضابطة واستخدام الخرائط الذه

قامت الباحثتان بعد انتهاء التطبيق بإجراء القياس البعدى لمجموعتي البحث الدت س ت الب فتل  
وذلك فى التحصيل المعرفى, مستوى األداء المهارى,االتجاهات نحو المقرر وذلك خالل الفترة من 

 4062 2 41ق الل 4062 2 46
قامت الباحثتان بتجميع النتائج بعد االنتهاء من تطبيق  االستراتيجية فيلفا   لمع البت ت ت يل

 وجدولتها ومعالجتها إحصائيًا .
 الم  لل ت ا حا اتل   -خ مس    

تم وضع التصميم اإلحصائي وفقًأ لفروض وأهداف البحث المالئمة لطبيعة البحث , وقد تم   
وأستخدم مستوى داللة عند   SPSSمج اإلحصائي عمل المعالجة اإلحصائية باستخدام البرنا

 (.0.06مستوى )
 فلض التف اج يمت قبفا  يفوستله  

 -ايل فلض التف اج  
 (17جدول )

داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى  التحصيل 

 184ن=  الدراسى،االداء المهارى للمهارات قيد البحث       

 االختبار المتغيرات

وحدة 

القيا

 س

 المجموعة التجريبية

 (79)ن =

 المجموعة الضابطة

 قيمة )ت( (14)ن =
الداللة 

 اإلحصائية
 ع م ع م

اختبار 

 التحصيل

 الدراسى

 000. 20.107 82601. 3.0156 00000. 5.0000 درجة تاريخ اللعبة

 000. 21.937 82601. 14.0156 87949. 17.2571 درجة االداء المهارى 

 000. 47.246 82601. 14.9844 1.44004 24.6857 درجة قانون  وتحكيم اللعبة

 000. 15.354 1.25831 7.3125 1.11233 10.4571 درجة الخطوات التعليمية واألخطاء الفنية

 000. 33.605 47871. 2.3438 81903. 6.2857 درجة مواصفات الالعب

 000. 94.164 47324. 41.6719 1.81414 63.6857 درجة المجموع الكلى

مستوى 

االداء 

 المهارى

 000. 13.878 09759. 3.9750 09268. 4.2031 درجة م جرى499

 000. 13.851 13333. 2.9750 20780. 3.3971 درجة رمى الرمح

 000. 8.513 00840. 3.2416 25272. 3.5107 درجة الوثب الثالثى

 000. 14.998 01574. 3.7375 11116. 3.9479 درجة المشى

 001. 3.549 05017. 3.9547 03757. 3.9817 درجة المطرقة

 000. 16.268 18119. 17.8838 54169. 19.0406 درجة المجموع

 98 6( = 02 0( يمسفيى فللل  634قتمل  ت( اللفيلل فتف فللل حلتل  
ئية بـــــين متوســـــطى القياســـــين البعـــــدين ( وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــا27يتضـــــح مـــــن جـــــدول )

للمجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى التحصيل المعرفى , األداء المهارى لمهارات مسـابقات 
الميدان والمضمار قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية , حيث أن قيم " ت " المحسوبة أكبر من 

   (.0.06قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com          Tel: 01067069843 
269 

 م6112  مايو (1)( الجزء 77العدد )    اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 (18ل )جدو

س االتجاهات للمهارات قيد داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى مقيا

 (14ن =) البحث

 المحاور المتغير
وحدة 

 القياس

متوسط 

القياس 

 القبلى

االنحراف 

 المعيارى

متوسط 

القياس 

 البعدى

االنحراف 

 المعيارى

متوسط 

 الفروق

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

نسبة 

 التغير

% 

مقياس 

 االتجاهات

 %9.1 9.82 1.99 %9.96 1.42 18.22 1.48 18.21 درجة اإلتجاه  العام نحو المقرر

اإلتجاه  نحو المعلومات 

 والمفاهيم
 %9.2 9.82 1.99 %9.19 9.88 19.82 9.81 19.88 درجة

اإلتجاه  نحو المهارات 

 الذهنية
 %9.1 9.82 1.99 %9.98 9.71 11.84 9.76 11.88 درجة

اإلتجاه  نحو المهارات 

 المهنية
 %9.8 9.11 1.48 %9.28 9.61 19.78 9.41 19.79 درجة

اإلتجاه  نحو المهارات   

 العامة
 %9.4 9.82 1.99 %9.88 9.71 7.84 9.76 7.81 درجة

 %9.2 9.97 1.11 %9.17 1.26 62.78 1.81 62.18  المجموع الكلى 

 00 4( = 02 0( يمسفيى فللل  13لل حلتل  قتمل  ت( اللفيلتل فتف فل 
( عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطى القياســـيين القبلـــى 28يتضـــح مـــن جـــدول)

ـــد  ـــدان والمضـــمار قي ـــاس االتجاهـــات لمهـــارات مســـابقات المي والبعـــدى للمجموعـــة الضـــابطة فـــى مقي
( , 0.06عنــد مســتوى داللــة )البحــث حيــث أن قــيم  " ت " المحســوبة أقــل مــن قيمــة )ت( الجدوليــة 

  ( .%0.1:  %0.2كما تراوحت نسب التغير ما بين )
 (12جدول )

للمهارات قيد  فى مقياس االتجاهات داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية 

 (79ن =) البحث

 المحاور المتغير
وحدة 

 القياس

متوسط 

القياس 

 القبلى

االنحراف 

 يارىالمع

متوسط 

القياس 

 البعدى

االنحراف 

 المعيارى

متوسط 

 الفروق

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

نسبة 

 التغير

% 

مقياس 

 االتجاهات

 %36 000. 30.64 6.76- 1.22 25.76 1.42 19.00 درجة اإلتجاه  العام نحو المقرر

اإلتجاه  نحو المعلومات 

 والمفاهيم
 %41 000. 36.11 4.21- 0.49 14.61 0.81 10.40 درجة

اإلتجاه  نحو المهارات 

 الذهنية
 %76 000. 77.18 8.93- 0.66 20.73 0.75 11.80 درجة

اإلتجاه  نحو المهارات 

 المهنية
 %42 000. 46.87 4.54- 0.67 15.24 0.46 10.70 درجة

اإلتجاه  نحو المهارات   

 العامة
 %46 000. 32.45 3.59- 0.49 11.39 0.75 7.80 درجة

 %47 000. 99.41 28.03 1.74 87.73 1.86 59.70  وع الكلىالمجم 

 00 4( = 02 0( يمسفيى فللل  19قتمل  ت( اللفيلتل فتف فللل حلتل  
( وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطى القياسـيين القبلـى والبعـدى 21يتضح مـن جـدول )

ميدان والمضمار قيـد البحـث لصـالح للمجموعة التجريبية فى مقياس االتجاهات لمهارات مسابقات ال
القيــاس البعــدى , حيــث أن قــيم  " ت " المحســوبة أكبــر مــن قيمــة )ت( الجدوليــة عنــد مســتوى داللــة 

 ( .%75:  %35( , كما تراوحت نسب التغير ما بين )0.06)
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 (29جدول )

تجاهات نحو اس االداللة الفروق بين متوسطى القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فى مقي

 (184ن =)المهارات قيد البحث 

 المحاور المقياس
وحدة 

 القياس

 المجموعة التجريبية 

 (79)ن =

 المجموعة الضابطة

 قيمة )ت( (14)ن =
الداللة 

 اإلحصائية
 ع م ع م

مقياس 

 االتجاهات

 9.999 *22.28 1.42 18.22 1.22 26.71 درجة اإلتجاه  العام نحو المقرر

 9.999 *81.28 9.88 19.82 9.42 14.11 درجة جاه  نحو المعلومات والمفاهيم اإلت

 9.999 *72.69 9.71 11.84 9.11 29.78 درجة اإلتجاه  نحو المهارات الذهنية 

 9.999 *48.62 9.61 19.78 9.17 16.24 درجة اإلتجاه  نحو المهارات المهنية 

 9.999 *82.81 9.71 7.84 9.42 11.82 درجة اإلتجاه  نحو المهارات   العامة 

 9.999 *87.88 1.26 62.78 1.74 87.78 درجة المجموع الكلى

 98 6( = 02 0( يمسفيى فللل  634قتمل  ت( اللفيلل فتف فللل حلتل  
( وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين متوســـــطى القياســـــين البعـــــدين 20يتضـــــح مـــــن جـــــدول )

ة فــى مقيــاس االتجاهــات لمهــارات مســابقات الميــدان والمضــمار قيــد للمجمــوعتين التجريبيــة والضــابط
البحــث, لصــالح المجموعــة التجريبيــة حيــث أن قــيم  " ت " المحســوبة اكبــر مــن قيمــة )ت( الجدوليــة 

 (.0.06عند مستوى داللة )
 فوستل يمت قبل التف اج  
ن البعـديين ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسي 27يتضح من جدول )

 مسـابقات الميـدان والمضـمار التحصيل المعرفى لمقرر للمجموعتين الضابطة والتجريبية فى مستوى
 لصالح المجموعة التجريبية. قيد البحث 

مما يشير إلى التأثير االيجابي الستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية للمجموعة التجريبية 
 لتي اتبع معها الطريقة المتبعة )الشرح والنموذج(.بصورة أفضل من المجموعة الضابطة وا

تعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أن  استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية تحتوى على 
المعلومات والمعارف والمفاهيم  والشرح الواضح لتفاصيل األداء الحركى للمهارة المراد تعلمها 

واأللوان التى توضح التدرج لكل خطوة ألداء المهارة وكذلك  باإلضافة إلى الرسومات والصور
حسية وهذا ء سومات وألوان  وأشياءالمصاحبة برمات المحتوى الذى يتضمن العديد من المعلو

مما يشير إلى أن االستراتيجية أداة هامة للتعلم وتدفع المادة في أذهان الطلبة تركيز على ل يعم
 علومات بوضوح عن المهارة .الطالبة الكتساب المعرفة والم

الى أن الخرائط الذهنية ( 49   62(  4009يةل هما الافف تبتل  عس ما "فري فو تل"       
تعمل على توفير مرتكزات معرفية فى البنية الدماغية للمتعلم تسمح له بفهم الموضوعات الدراسية 

لى تكوين صور ذهنية منظمة تسهل باإلضافة الى ان التعلم  بهذه اإلستراتيجية قد يساعد الفرد ع
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عملية إستدعاء المعلومة وتفعيلها فى الدما  , وأكثر سالسة فى التفاعل مع عناصر الذاكرة 
 األخرى وتسمح بتنظيم الحقائق واألفكار بنفس الطريقة التى يعمل بها العقل .

من المتعلمين %70ان (  22   68( 4009" ةفة اهلل متفيل "  باالضافة الى ماأشاراليه كل من
من ذوات النمط البصرى ينجذبون الى الرسومات والصور واأللوان فهى شىء فطرى فى سلوك  
 اإلنسان وان الطالب يتعلمون بشكل افضل عندما تقدم لهم المفاهيم فى شكل مخطط بصرى منظم 

(ان الخرائط الذهنية هى  356:  70م( )2027")"karn beavarsكما أوضح "كارن بيفرس 
ق لتمثيل المعلومات واالفكار بصريا,باالضافة الى انها تظهر العالقة بين االفكار الممثلة فى طر 

كلمات وصور ,فالطبيعة البصرية الغير خطية تجعل منها أدوات مفيدة للمعلمين الذين يرغبون فى 
 مساعدة الطالب على التفكير من خالل االفكار والعمليات المعقدة بطرق سهلة.

 ;Farrandة راتد وحستن وهتتسا  ذه النتائج مع نتائج دراسة كل من , " وتتفق ه   
Hussain; Hennessy     ( "2002( )36  :426- 431  ," )Ismail, Ngah" Umar 

( , حيث أشارت أهم النتائج إلى فاعلية الخرائط الذهنية  فى تشكيل 52- 36:  38( )2010") 
بشكل أفضل, باالضافة الى ان لها تاثيرات ايجابية فى ذاكرة تكون قادرة على تذكر المعلومات 

 23م( ) 2007اداء البرامج ومهارات ما وراء المعرفة. كما تتفق مع دراسة "ناظم كاظم وأخرون") 
فى هذا الصدد تشير دراسة كل من " و( 27م () 2001(" غيداء عبد الشكور , سعودية رشدى") 

(  2020( "رقية الفورى " )27و )  ,Akinoglu; Zenyep (2007) ( و 26( ) 2001هديل") 
الوسائط الفائقة ( الى فاعلية استراتيجية  الخرائط الذهنية و  22م() 2007(و" ناديا السلطى" ) 1) 

 الطلبة األكاديمي.ل تحصيفى 
يتضح وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي القياسـين  ( 61ب لب لن الل تون لفيس 

الميــــــدان  االداء المهــــــارى لمســــــابقات  عتين الضــــــابطة والتجريبيــــــة فــــــى مســــــتوىالبعــــــديين  للمجمــــــو 
 لصالح المجموعة التجريبية. قيد البحث  والمضمار

وتعـــزو الباحثتـــان ذلـــك إلـــى أن اســـتراتيجية الخـــرائط الذهنيـــة االلكترونيـــة أدت إلـــى اســـتثارة دافعيـــة 
جذب لجميع األعمار لما له من إثارة  الطالبات نحو تعلم المهارات الحركية حيث أن الخرائط وسيلة

 وتشويق وتفاعلية يؤدى إلى تعلم أفضل .
(الى انه عند بداية تعلم مهارة ما,فان القشرة 56:  8()2020")حمفاا محمف فللويشير "    

المخية تكون مسئولة عن تعلمها, حتى يبدأ التلميذ فى التمكن من المهارة,فتبدا القشرة المخية 
ياها المسئولة عن أداء تللك المهارة واحالة المهارة الى المنطقة التى تستطيع بتقليص عدد خال
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ادائها بشكل جيد باتجاه الحبل الشوكى, وعليه البد من تقديم اساليب تعلم لتنشيط  القشرة المخية 
 الثارة انتباه التلميذ ليكون نشطا فى بناء المعرفة ومدركا لوظيفة ما تعلمه.

(الى أنه يوجد الكثير من الدراسات العلمية 77:  22()2001")ل الس تة "ماطوكما يشير    
التى ربطت بين تحسين المجال المهارى والمعلومات والمعارف المرتبطة بهذا المجال ,السيما ان 
المجال فى التربية الرياضية يعززه تطوير المعلومات المكتسبة لبنية هذا المجال,فليس هناك 

يتفوا هما مع م  اب ل الته عس ما   ويرها بدون معلومات ومعارف اولية .مهارات حركية يتم تط
31 )  dallas et al (2008)  يAyres et al  (2009)(29 : 339 – 347)  أن تعليم

المهارات الحركية يتطلب تقنيات مختلفة من التوجية المعرفى والبدنى والمرئى مما يساعد على فهم 
 Barbara pateraki(  4063فلاسل ب لب لا ب فتعتلى ياخليا  عم  تفوا مع وسهولة التعلم 

et al (2013)  30   "2005"ماجدة اسماعيل"  وأخرون)(ي61(   4063( "يفبتل يحتف ( )
( التى أوضحت أن الوسائط المتعددة كأعلى تغذية رجعية أدى الى تحسن دال فى تعلم االداء 21

 الحركى للمهارى.
لولض  ا يس يالمي تتص فلل اته " فيلف ةليا مات فللل   يبملخ تعيا قف فحدا ا - 

ىحا اتل بتا مفيسطل الدت س ت الب فتل للملميففتا الفللتبتللالض بطل ةل مسفيى عس ما 
 الفحاتس الم لةل يا فا الما لى لا لة الدت ن الب فى للملميفل الفللتبتل "  

ت داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطى ( عـــدم وجـــود فـــروق ذا 28كمـــا يتضـــح مـــن نتـــائج جـــدول )   
القياســـين القبلـــى والبعـــدى للمجموعـــة الضـــابطة التـــى تتبـــع )الطريقـــة التقليديـــة المتبعـــة( فـــى مقيـــاس 

 االتجاهات لصالح القياس البعدى . 
وتعزو الباحثتان هذه النتيجة الى أن أسلوب الشرح والنموذج فى مقرر مسابقات الميدان 

س بقليل من المسابقات المركبة والتى تحتوى كل منها على كم عدد ليوالمضمار بما يتضمنه من
أدى الى القاء عبىء كبير على استيعاب   كبير من المعارف والمعلومات الذهنية المتداخلة

وجعل عندهن نوع من الملل لكثرة المعلومات المتدفقة عليهن فى الطالبات للمعلومات واسترجاعها 
حتتن اى وسائل تشويق .  ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من "الجلسة التدريسية الواحدة بدون 

 Nong, Bang Khanh et" (13(   4009( ي"تيتج ب تج ياخليا"   1ق(  4066سمتر"  
al  .حيث اشارو الى أن اسلوب الشرح التقليدى لم يؤثر ايجابيا على اتجاهات الطالب 

ق يليف ةليا مات فللل ىحا اتل يالمي تتص فلل " فف الع تل يبملخ تعيا قف فحدا الولض -
بتا مفيسطل الدت ستا الدبلل يالب فى للملميفل الض بطل الفل ففبع  الطلتدل الفدلتفتل 

 المفب ل( ةل افل ه ت الط لب ت تحي مدلل مس بد ت المتفاا يالمضم ل" 
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( وجــــود فـــروق ذات داللــــة إحصـــائية بــــين متوســــطى 21كمـــا يتضــــح مـــن نتــــائج جـــدول )        
سين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية التى تتبع )استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية( فـى القيا

 مقياس االتجاهات لصالح القياس البعدى .
وتعزو الباحثتـان هـذه النتيجـة إلـى التـأثير االيجـابي السـتراتيجية الخـرائط الذهنيـة االلكترونيـة علـى 

دليال على تفوق تلك المجموعة فى التحصيل الدراسى واالداء  اتجاهات طالبات المجموعة التجريبية
المهارى.حيــث ان اســتخدام الخــرائط الذهنيــة االلكترونيــة كانــت وســيلة للمشــاركة االيجابيــة والتعــاون 
وذلـــك مـــن خـــالل الحـــوار والمناقشـــة حـــول الخريطـــة التـــى يتضـــمنها الدرس,باالضـــافة الـــى المنافســـة 

حيحة على االسئلة وبالتالى استكمالها من خالل الخريطة ,مما جعل الهادفة من خالل االجابة الص
والـذى بـدوره اعطـى الثقـة فـى نفـوس الطالبـات  العالقة بين المعلم والمتعلم قائمة على الحوار الفعـال

 ,مع احترام وتقدير اداء باقى الزمالء وبالتالى جعل لديهم رغبة فى التعلم. 
الى ان الخرائط الذهنية تساعد على ( 11   1ق(  4001اا " فيتل بير وفى هذا الصدد يشير"    

توفير مناخ   تعليمى جماعى النه يتطلب اشتراك المعلمين فى مناقشة الخريطة,مما ساعد فى 
  تنمية اتجاهات المتعلمين نحو المواد الدراسية.

فرد من (أن االتجاهات يكتسبها ال 2) ( 4008يةل هما الافف تبتل " احمفال ستلى "      
وبذلك فهي تؤثر , تفاعله مع بيئته االجتماعية والماديةل لك  من خالكذالخبرات التي يمر بها و

تجاهات الفرد وتحفزه لالستجابة نحو افي عالقة الفرد بالجماعة والجماعة بالفرد .وتهيئ 
 إما مع أو ضد شخص أو حدث أو موقف ما. , المواقف التي يمر بها

اللل  treveno  ("2006 ()77" , )فلةتتي الحالية مع دراسة كل من"  وتتفق نتائج الدراسة     
AL-jarf,( "2001()28 , ) "ق(  4066"حتتن سمتر"  ("  "6() 2001) "لتا ا محمف اللتعل

من حيث فاعلية  Nong, Bang Khanh et al" (13(   4009( ي"تيتج ب تج ياخليا"   1
 فى اتجاهات الطالبات نحو المواد الدراسية .الخرائط الذهنية فى احداث نتائج ايجابية 

يبملخ تعيا قف فحدا الولض الع لث يالمي تتص فلل " فيلف ةليا مات فللل         
ىحا اتل بتا مفيسطل الدت ستا الدبلل يالب فى للملميفل الفللتبتل الفل ففبع  اسفلافتلتل 

دلل مس بد ت المتفاا يالمضم ل الخلااط المهتتل ا لعفليتتل( ةل افل ه ت الط لب ت تحي م
 .لا لة الدت ن الب فى "

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين البعديين 20كما يتضح من جدول ) 
قيد البحث  مسابقات الميدان والمضمار للمجموعتين التجريبية والضابطة فى االتجاه نحومقرر

 لصالح المجموعة التجريبية. 
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ــــة ــــة االلكترونيــــة  تســــاعد  وتعــــزو الباحث ــــى ان اســــتخدام اســــتراتيجية الخــــرائط الذهني ذلــــك ال
المعلمين على االتصال مـع طالبهـم وبنـاء خبـره ينخرطـون فيهـا ويسـهل علـيهم تـذكرها , وان عمليـة 
تســجيل األفكــار بصــريا عمليــة ممتعــة جــدا ســواء كــان ذلــك مــن اجــل تســجيل المالحظــات لتــذكر مــا 

روض التقديميـة مقارنـة بالطريقـة التقليديـة حيـث تسـاعد الخـرائط الذهنيـة درسوه أو من اجل عمل العـ
على اختزال كم كبير من المعلومات فـي بعـض الصـور , كمـا تمثـل تحـديا للطالبـات لتنميـة قـدراتهم 
البصرية وذلك ألن كل شخص لديه ذاكرة بصرية لتذكر الصور أقوى من تـذكر الكلمـات , لـذا وجـد 

والصور يسهل التعلم والفهم كما يسهل التذكر واألداء , مما أدى الـى تحسـن  أن المزج بين الكلمات
 81:  3() 2110االتجاه نحو مقرر مسـابقات الميـدان والمضـمار حيـث يشـير "بسطويسـى أحمـد ")

(الــى ان اســتخدام الوســائل التعليميــة وحســن اختيارهــا يعمــل علــى ادخــال عنصــر التشــويق واثــارتهم 
علم المهارات وتنمية اتجاهاتهم وتعديل السلوك تفسير ما هو غامض , وتذليل وزيادة اهتمامهم فى ت

  .الصعوبات امام المتعلم
   4066حتتن سمتر"  ("  , "6()2007) لتا ا محمف اللتعدلوذلك يتفق مع دراسة كل مـن              
تـائج ايجابيـة ( من حيـث فاعليـة الخـرائط الذهنيـة فـى احـداث ن 2() 4008( ي" احمف ال ستلى " 1

 فى اتجاهات الطالبات نحو المواد الدراسية .  
يبملخ تعيا قف فحدا الولض اللابع يالمي تتص فلل " فيلف ةليا مات فللل ىحا اتل بتا        

مفيسطل الدت س ت الب فتل للملمديففتا الفللتبتدل يالضد بطل ةدل افل هد ت الط لبد ت تحدي مددلل 
 ة الملميفل الفللتبتل مس بد ت المتفاا يالمضم ل لا ل

 ا سفتف ل ت   
من واقع البيانات والمعلومات التى توصلت اليها الباحثان وفى حدود عينة البحث وخصائصها 

 -وطبيعتها واهداف هذا البحث ومن خالل مناقشة وتفسير النتائج امكن استتنتاج االتى :
هنية االلكترونية على المجموعة تفوق المجموعة التى استخدمت اسلوب التدريس بالخريطة الذ - 

التى استخدمت الطريقة المعتادة فى مستوى كل من التحصيل المعرفى واألداء المهارى لمقرر 
 مسابقات الميدان والمضمار.

أدى اســتخدام الخريطــة الذهنيــة االلكترونيــة الــى تنميــة مقيــاس االتجــاه نحــو مقــرر  مســابقات  -
ـــدى طالبـــات المجم ـــة الميـــدان والمضـــمار ل ـــدريس بالخريطـــة الذهني ـــى اســـتخدمت اســـلوب الت وعـــة الت

 االلكترونية على المجموعة التى استخدمت الطريقة المعتادة.
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 الفيات ت   
فى ضوء ماأسفرت عنه الدراسه الحالية من ان التدريس بأستخدام الخريطة الذهنية االلكترونية 

 يحى المتبعة يوصى الباحثان:أفضل من التدريس بأستخدام أسلوب  الشرح والعرض  التوض
إجراء مزيد من الدراسات واالبحاث تتناول استخدام بالخريطة الذهنية االلكترونية فى انشطة  -

 رياضية اخرى. 
التدريس  باستخدام استراتيجية بالخريطة الذهنية االلكترونية فى تدريس المواد النظرية  -

 والعملية  بكليات التربية الرياضية  .
التدريبية للمشرفين و المعلمين فى مجال التربية الرياضية للتعرف على  عقد الدورات -

 بالخريطة الذهنية االلكترونية وكيفية تطبيقها فى الحصة .
القيام بدراسات متعددة تقارن استخدام الخريطة الذهنية االلكترونية و االساليب التدريسية  -

 التعلم التعاونى. االخرى مثل خرائط المفاهيم , و النموذج البنائى , و
دراسة فاعلية استخدام الخريطة الذهنية االلكترونية على متغيرات اخرى مثل الميول العلمية  -

 , وعمليات التعلم .
ضرورة جعل الطالب هو محور العملية التعليمية ,وان يصبح له دور فعال تدور حوله باقى  -

 مقومات العملية التعليمية,وليس متلقيا.
 ال لبتلايل الملالع  
الدراسي التحصيل  أحمد محمد العسيري  : فاعلية إستراتيجية قائمة على المقارنة في   -6

متوسط نحو مادة الجغرافيا  . رسالة دكتوراه ل واالتجاه لدى تالميذ الصف األو
مكة , جامعة أم القرى, كلية التربية, قسم المناهج وطرق التدريس, غير منشورة

 م.2008,سعودية المملكة العربية ال, المكرمة
طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية األردن عمان  وأخرون: عبد اهلل , أمبو سعيدي -4

 . 2001, دار المسيرة للنشر والتوزيع, 
الموانع , المشي  بـسـطويـسي أحـمـد: ألعـاب القوى العدو , التتابعات , الحواجز , الجري , -3

 , م . 2110والنشر , ليبيا ,, الجزء األول , الشركة العامة للطباعة 
 م .2005, ترجمة مكتبة جرير ,2طالعقل , الرياض خريطة تونى بوزان:   -1
:فاعلية برنامج تعليمى بإستخدام الخـرائط الذهنيـة والمعرفيـة واإلنترنـت جيهان محمد الليثى   -2

, المــؤتمر العلمــى الرابــع علــى كــل مــن التحصــيل واإلتجــاه نحــو مــادة تكنولوجيــا التعلــيم
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تجاهـــــــــــــات الحديثـــــــــــــة لعلـــــــــــــوم الرياضـــــــــــــة فـــــــــــــى ضـــــــــــــوء ســـــــــــــوء العمل,جامعـــــــــــــة لال
 م 2001اسيوط,ديسمبر,

 م .2027حسين محمد : مجلة التعليم االلكترونى, العدد الثانى عشر, القاهرة , -1
طلبة ل حنين سمير صالح حوراني: أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تحصي -1

هاتهم نحو العلوم في المدارس الحكومية في الصف التاسع في مادة العلوم وفي اتجا
, رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الدراسات العليا, جامعة النجاح مدينة قلقيلية

 م.2022الوطنية , فلسطين , 
م 2020: منهج البحث العلمى , الجزائر, دار ريحانة للنشر والتوزيع ,حمدان محمد على" -8

. 
مادة الدراسات ل لذهنية في تحصيالخريطة  علية إستراتيجية افارقية الفوري:  -9

االجتماعية لدى طالبات الصف التاسع في سلطنة عمان واتجاهاتهن نحوها.  
, االجتماعيةت قسم المناهج و طرق تدريس الدراسا, رسالة ماجستير غير منشورة

 م.2020عمان ,جامعة , كلية التربية
ى لـذوى المجـال اإلدراكـى  واثرهـا فـى سراب شاكر سهيل: الخـرائط الذهنيـة باإلسـلوب التبـادل -60

ـــة التربيـــة  ـــم مهـــارة اإلرســـال بـــالكرة الطـــائرة , رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة , كلي تعل
 الرياضية بنات ,بغداد.

م (: اســتخدام الخــرائط الذهنيــة لتعلــيم بعــض المهــارات 2026شــادى محمــد العربــى حلمــى)  -66
نشـورة, كليـة التربيـة الرياضـية االساسية لدى ناشىء المالكمة, رسالة ماجستير غيـر م

 م. 2022,جامعة بنها,
طارق على فرج الخضرى:تاثير برنامج تعليمى باستخدام تقنيات التعلم على مستوى  -64

التحصيل المعرفى وأداء بعض المهارات االساسية فى كرة القدم للتالميذ بدولة 
 م. 2023,الكويت,رسالة ماجيستير,كلية التربية الرياضية للبنين بالزقازيق  

شحادة مصطفى  : مناهج البحث العلمي في العلوم التربوية واالجتماعية , عبده -63
دار الفاروق للثقافة والنشر , فلسطين نابلس , والنواحي الفنية في كتابة تقريره

 م  .2111,
عبير وحيد عبد الغنى: تكنولوجيا التعليم وتطور أسلوب األداء الفنى لبعض مهارات  -61

 -عية, مجلة علوم وفنون الرياضة ,كلية التربية الرياضية للبناتالتمرينات اإليقا
 م. 2023جامعة حلوان العدد السادس واألربعون , أكتوبر ,-القاهرة 
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عزو عفانة ويوسف الجيش : التدريس والتعلم بالدما  ذى الجانبين, عمان, دار الثقافة  -62
 م.2001للنشر والتوزيع ,

ج الخرائط الذهنية على تحصيل المفاهيم العلمية غادة محمد عبد الرحمن : أثر برنام -61
وتنمية اإلبداع لدى تلميذات الصف الخامس اإلبتدائى,رسالة ماجستير غير منشورة , 
كلية الدراسات العليا, برنامج تربية الموهوبين, جامعة الخليج العربى, 

 م.2022البحرين,
باستخدام الوسـائط الفائقـة علـى غيداء عبد الشكور , سعودية رشدى : فاعلية برنامج مقترح  -61

بعــض المتغيــرات البدنيـــة والنفســية ومســـتوى األداء المهــارى والتحصـــيل المعرفــى غـــى 
 –القــاهرة  –الجمبــاز , مجلــة علــوم وفنــون الرياضــة , كليــة التربيــة الرياضــية للبنــات 

 م2001, اكتوبر, 37جامعة حلوان , العدد الثانى ,مجلد 
 م.2001ت التفكير , دار النشر الدولى, الرياض,:تنمية مهارافتح اهلل مندور -68
ماجدة اسماعيل  وأخرون: تأثير برنامج تعليمى لبعض مهارات الجمبـاز باسـتخدام الوسـائط  -69

الفائقة على جوانب التعلم لطاالت الفرقة االولى , مجلة علـوم وفنـون الرياضـة , كليـة 
 م. 2005جامعة حلوان, –القاهرة  –التربية الرياضية للبنات 

محمـد سـعد زغلـول, مكـارم حلمـي أبـو هرجـة, هـاني سـعيد عبـد المـنعم : تكنولوجيـا التعلــيم  -40
  م.2002, مركز الكتاب للنشر, القاهرة,2وأساليبها في التربية الرياضية, ط 

ــــــــــــــــــــــــــــــة للتحصــــــــــــــــــــــــــــــيل مصــــــــــــــــــــــــــــــطفى الســــــــــــــــــــــــــــــايح : -46 ــــــــــــــــــــــــــــــة اكاديمي مالمــــــــــــــــــــــــــــــح لبني
 م.http://vb.g111g.com/f116/144443,2001,المعرفى

: التحصيل الدارسي لدى طلبة كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث ناديا السلطى   -44
 م. 7,2007, المجلد 23الدولية, مجلة المنارة , العدد 

ناظم كاظم وأخرون: أثر التعلم التفاعلى بالحاسوب فى األداء المهـارى والتحصـيل المعرفـى  -43
بحـث ماجسـتير منشـور  –ة لرفعة التتر لرفع األثقال لدى طـالب كليـة التربيـة الرياضـي

 . م 2007العراق, –جلمعة ديالى  –
هبة على ابراهيم سليم: أثر تصميم خرائط ذهنية فى تحسين مستوى التحصيل المعرفى  -41

لمواد قانون كرة السلة,المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة , كلية التربية 
 م. 2023جامعة حلوان, القاهرة, -الرياضية 

بعض ل وقاد  :فاعلية استخدام الخرائط الذهنية على تحصيأحمد ابراهيم, ل هدي -42
ثانوي الكبيرات بمدينة مكة ل موضوعات مقرر األحياء لطالبات الصف األو
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, قسم المناهج وطرق تدريس العلوم, المكرمة  . رسالة ماجستير غير منشورة
 م. 2001,السعودية المملكة العربية, مكة المكرمة, جامعة أم القرى, كلية التربية

وفاء سليمان : أثر تصميم ودراسة فاعلية برنامج تعلمي باستخدام الخرائط الذهنية في تنمية  -41
مهارات األداء المعرفي في مساق تربية الطفل في اإلسالم لدى طالبات كلية األميرة 

ة ( , كلي5( العدد )2عالية الجامعية, المجلة الدولية التربوية المتخصصة ,المجلد )
 م(.2023جامعة القصيم ,السعودية, –التربية 
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