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 الخرائط الذهنية األلكترونية واثرها على المستوى المهاري والتحصيل  
 المعرفي واالنطباعات الوجدانية نحو مقرر مسابقات الميدان 

 والمضمار للفرقة الثالثة  
 

 الشيماء جابر الديب  /د . 
 داليا لبيب رضوان /د . 

 مقدمة البحث: 
يمر العالم منذ نهاية القرن العشرين بتطور تقنى وتكنولوجي فيي شيتى المجياخا ةافية فيي مجيا         

، ووجود هذا التطور يمث  تحدياً قوياً للمجتمعاا، ولذلك يقع العبء األكبر على التربية اا المعرفة والمعلوم

التيي تسيعى فيي  اليب وطير  التيدري ووسائ  وأس والتعليم لمواجهة هذه التحدياا من ةال  مناهج التعليم

المتالحي  أن يواجيه هيذا التطورة للمتعلم وإعداده إعداًدا يستطيع به نالمقام األو  إلى التنمية الشاملة المتواز

وأن يكون مشاركاً فاعالً فيه، ويتم ذلك من ةال  تدريب المتعلمين على إعما  العق  والتفكير فيما يقدم لهيم 

لمسايرة التقيدم حيث يستطيع المتعلم التعام  مع هذه والمعلوماا بشك  غير تقليدي  ب  ارفمن معلوماا ومع

 العلمي والتكنولوجي لتحقي  أهداف العملية التعليمية . 

الفرد والتطور التقني   لذلك يجب أن يكون هناك مواكبة بينفركب التقدم العلمي يسير بسرعة كبيرة   

فالمؤسساا التعليمية المتةففة خبد أن تطيور ، بوي والرياضيتطور في المجا  التروينعك  ذلك على ال

لمواكبة   م ومعلم وبيئة تعلم ومادة علميةلمن متعوك  ما يتعل  بالعملية التعليمية    فلسفتها وبرامجها وأساليبها

 (15).هذا التطور

فر حيث افيب  ( ان الكمبيوتر هو سمه الع2019وتتف  كال من نادية هاشم وحنان مالك واةرون )       

يسيطر على جميع مجاخا النشاط اإلنسانى ، فيوجد عالقة مباشرة بيين الكمبييوتر واألنشيطة الحركيية فيى 

التربية الرياضية وخ نبالغ اذ قلنا أن نهضة التربية الرياضية تعتمد بدرجة كبيرة على جهاز الكمبيوتر، فهو 

 (93:14)ألداء إلى المرحلة الفائقة. له عالقة بعملية تحلي  األداء وكيفية الوفو  بهذا ا

 المكتوبية أن الةريطة الذهنية تبدأ بفورة مركزية تمث  مادة البحيث يشير مبتكر الةارطة الذهنية  و

 المتعلم إليى درجياا تركييز  أن إستةدام مث  هذه الةرائط يساعد في وفو ، حيث  بحيث تشع منها األفكار

فهذه الةريطة تعتمد عليى مبيدأ   .تنظيم سه  ورسوم ورموز وفورإلى    المكتوبةعالية نظًرا لتحوي  المادة  

 . بتنظيم وتماسكمن نقطة مركزية ، ثم تدف  لألفكار التسلس  حيث تبدأ 

يكيون المركيز هيو  تعتمد على رسم ةريطة او شك  يماث  كيفية قراءة الذهن للمعلوماا حييث فهى  

عد هذه الةريطية ، وتساأو التفنيفاإلةتفاص    ، ويتفرع من هذه الفكرة فروع على حسب الفكرة الرئيسية

ربط األفكار ببعضيها اليبعم مميا يسيه  ، كذلك  وتوفيلها إلى عق  الطالبة بسهولة  على تجميع المعلوماا 

كما أن الةارطة تعم  على ربط نففي المخ األيمن واأليسير مميا يجعي    إسترجاع المعلوماا مرة آةرى .
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اإلمتحاناا إلةتبار معرفة الطالب وفهميه وليي  قدرتيه عليى الكتابية   كذلك تستةدم فيالمخ في قمه عطائه  

(.4 ،)(11 :259-260(، )16 ) 

. حيث أن الفص األيسير إليه من الحوا  المةتلفةفالمخ البشري ينظم ويعالج المعلوماا التي تف   

ص بياأللوان ، بينميا الفيص األيمين يةيتوالتحلييالا والتةطيطياا   واألرقيام    بترجمة معنيى الكيالم  يةتص  

لعقليية التيي ااألدواا    مين  الذهنيية األلكترونييةر الةيرائط   بيليذلك تعت.  اإليقاع واإلدراك المكاني والفورو

إحيدى اسيتراتيجياا اليتعلم النشيط ومين األدواا الفاعلية فيي تقويية اليذاكرة كيذلك    تشرك نففي المخ معًيا

بنف  الةطواا التي يعم  بها العقي  البشيرى واسترجاع المعلوماا وتوليد أفكار إبداعية جديدة حيث تعم   

بما يساعد على تنشيط واستةدام شقي المخ وترتييب المعلومياا بطريقية تسياعد اليذهن عليى قيراءة وتيذكر 

  (16(،)10(،)12). المعلوماا 

ومع ظهور الثورة التكنولوجية في تقنية المعلوماا، والتيي جعليا مين العيالم قريية فيايرة زادا 

د  الةبراا مع اآلةرين، وحاجية الطاليب لبيئياا غنيية متعيددة المفيادر للبحيث والتطيوير الحاجة إلى تبا

الذاتي، فظهر مفهوم التعليم المبرمج، والتعليم عن بعد، واليتعلم اإللكترونيي، والةيرائط الذهنيية، والةيرائط 

تعلم، فرضته التايراا العلمية الذهنية اإللكترونية، فالةرائط الذهنية اإللكترونية تعد نمطاً جديداً من أنماط ال

والتكنولوجية التي يشهدها العالم حتيى يومنيا هيذا، لمواجهية العدييد مين المشياك  التيي قيد تينجم مثي  كثيرة 

المعلوماا وتشوش أفكار الميتعلم وعيدم تنظيمهيا وفيعوبة فهيم بعيم المقيرراا الدراسيية نظيرا لتعقيدها  

 (18).ليمية وسائ  التعوزيادة عدد الطالب وعدم توافر اخمكاناا وال

خ يجب اخهتميام بالعقي  فقيط فاننيا نتعامي  ميع الميتعلم مين جمييع   على انه  (2001)ويشير منفور       

المتعلمين فاختجاهياا  بإتجاهاا وإنطباعاا   النواحى عقليا وبدنيا ووجدانيا لذلك كان خبد من اخهتمام ايضا

نحو المقرراا الدراسيية، وكيذلك  إنطباعاتهمن مشاعر المتعلمين وتلعب  دوراً حاسماً في التعليم واألداء، أل

ألن التعلم الذي  ؛نحو زمالئهم ومعلميهم وذواتهم  تؤثر في قدرتهم على تحقي  األهداف التعليمية  إنطباعاتهم

اتجاهاا نفسية مناسبة لدى المتعلمين يكون أكثر جدوى من التعلم اليذي ييؤدي إنطباعاا ويؤدي إلى تكوين 

لى اكتسياب المعرفية فقيط. ويعيود سيبب ذليك إليى أن اختجاهياا النفسيية تبقيى آثارهيا ويحيتفظ بهيا لميدة إ

 (10:13)طويلة

 مشكلة البحث:

، وفي ظي  المنياداه بإسيتةدام المسيتحدثاا التعليميية   الباحثتان فى المجا  اإلكاديمىومن ةال  عم        

 هامية جيدا   كترونية في التدري لة إستةدام الةرائط الذهنية األفكر، كانا  لتي تتناسب مع المرحلة التعليميةا

مين إلقياء نظيرة سيريعة شياملة عليى   فهيي تمكين الطالبياا كبير في مجا  التعلييم واليتعلم    تاثيرلما لها من  

وذلك لرفع مستوى التحفي     نبث روح التشوي  لديهعد على إثارة إنتباه المتعلمين ووتسا  الموضوع الكبير
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تحسن المستوى المهاري وبالتالي تحسين إنطباعاتهن الوجدانيية بالنفع و  على الطالباا مما قد يعود    المعرفي

 ميدان والمضمار للفرقة الثالثة .نحو مقرر مسابقاا ال

 أهداف البحث : 

 :ونية على ك  من إلى التعرف على تأثير استةدام استراتيجية الةرائط الذهنية اإللكتر هدف البحث ي      

 . مقرر مسابقاا الميدان والمضمار  لستوى المهاري الم -1

 . مقرر مسابقاا الميدان والمضمار  ل  المعرفيمستوى التحفي   -2

 . نحو مقرر مسابقاا الميدان والمضمار للطالباا  اخنطباعاا الوجدانية   -3

 فروض البحث :

الضيابطة فيى و ةتوجد فرو  ذاا دخلة إحفائية بين متوسطى القياساا البعديية للمجميوعتين التجريبيي  -1

 مستوى المهارى لفال  القيا  البعدى للمجموعة التجريبية .ال

الضيابطة فيى و توجد فرو  ذاا دخلة إحفائية بين متوسطى القياساا البعديية للمجميوعتين التجريبيية  -2

 مستوى التحفي  المعرفى لفال  القيا  البعدى للمجموعة التجريبية .

متوسطى القياساا البعديية للمجميوعتين التجريبيية والضيابطة فيى  توجد فرو  ذاا دخلة إحفائية بين  -3

 طالباا نحو مقرر مسابقاا الميدان والمضمار لفال  المجموعة التجريبية.لل اإلنطباعاا الوجدانية

 إجراءات البحث:

 منهج البحث :: أوال 

ام مجميوعتين المينهج التجريبيى وذليك بإسيتةد   تيانإسيتةدما الباحث  وفروضيه  لبحيث ف ااهد ا ألتحقيقً 

 أحداهما تجريبية واألةرى ضابطة واتباع القيا  البعدى لكال المجموعتين وذلك لمالئمته لطبيعة البحث.

 مجتمع البحث :ثانيًا :  

عيام اليتمث  مجتمع البحث من طالباا الفرقة الثالثة بكليية التربيية الرياضيية للبنياا جامعية حليوان    

( 6)ة، و( طالبية راسيب30، وقيد تيم إسيتبعاد )( طالبية485ددهن )والبالغ عي،  (م2020  -2019)  يالجامع

  ( طالبة .449، فأفب  إجمالي العدد )اا من الةارجطالب

 عينة البحث ::    ثالثًا

اةتيرا عينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية من طالبياا الفرقية الثالثية بكليية التربيية الرياضيية للبنياا 

مين مجتميع   (%43,87) ( طالبية بنسيبة197باحثة بالتدري  لهن وعيددهن )جامعة حلوان، والتى تقوم ال

 البحث ويتم تقسيمهم إلى:

  .( طالبة مجموعة ضابطة يطب  عليها اخسلوب التقليدى فى الشرح90) −
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 ( طالبة مجموعة تجريبية يطب  عليها استراتيجية الةرائط الذهنية اخلكترونية.87) −

من المجتمع األفيلى لعينية الدراسية ومين غيير المقييداا ( طالبة كمجموعة استطالعية  20) −

  ضمن عينة البحث.

 توزيع أفراد العينة توزيعًا اعتداليًا :

بطة ، كذلك افراد المجموعتين الضياإعتدالية توزيع أفراد العينة كك قاما الباحثتان بالتأكد من مدى 

 (القدراا العقليية  ،اإلنطباعاا الوجدانية  استمارة  المستوى المهارى،)البحث    والتجريبية في ضوء متايراا 

 (.3(، )2(، )1)جدو   ويوض  ذلك

 (1جدول رقم )                                                 

 المستوى المهارى المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء لمجتمع البحث في  

 (197ن=)

 اللتواء معامل ا ع م   وحدة القياس المتغيرات

 0.28 1001 2025 الزمن/درجة م/ح  100

 0.02 0.96 2.51 الزمن/درجة م جري800

0.85- 0.63 4.49 متر/ درجة قذف القرص   

0.86- 0.61 4.61 متر/ درجة الوثب العالي   

0.26- 0.71 2.69 متر/ درجة القفز بالزانة   

مستوى المهارى لمقرر مسابقات  لالدرجة الكلية ل
 ارالميدان والمضم

 درجة   
16.36 1.78 -0.18  

( أن معامالت اإللتواء لمجتمع البحث فىى المتغيىرات قيىد البحىث قىد إنحصىرت مىا بىين 1)يتضح من الجدول         

 المستوى المهارى.( مما يدل على أن مجتمع البحث إعتدالى طبيعى في  ±3)

 
 (  2جدول )

 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء  
  قيد البحث  االنطباعات الوجدانية  الستمارة  

 ( 197ن =)                                                                                          

 المتغيرات
وحدة  
 القياس 

 المتوسط
االنحراف  
 المعيارى 

معامل  
 االلتواء

س 
مقيا

ت 
عا
طبا
الن
ا

جدانية 
الو

 

0.12- 3.78 4.39 درجة  مقرر العام نحو ال اإلنطباع   

0.16- 3.71 4.33 درجة  نحو المعلومات والمفاهيم   اإلنطباع  

 0.10 3.89 4.22 درجة  نحو المهارات الذهنية   اإلنطباع

 0.04 1.84 1.91 درجة  نحو المهارات المهنية   اإلنطباع

0.24- 2.11 2.52 درجة  نحو المهارات   العامة   اإلنطباع  

0.13- 15.00 17.37 درجة  عالمجمو  
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لعينىة البحىث  االنطباعىات الوجدانيىة اسىتمارة  ،معامل االلتواء  للقىدرات العقليىة( أن قيم  2يتضح من جدول )      

                        .  ( مما يشير إلى اعتدالية توزيع العينة فى تلك المتغيرات3تراوحت ما بين )±

 
 ( 3جدول رقم )

 القدرات العقلية واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء لمجتمع البحث في المتوسط الحسابى  
 ( 197ن=)                                                                                                                                  

 ع م وحدة القياس  المتغيرات
معامل  
 االلتواء

 253. 781. 18.86 شهر السن

 480.- 488. 64.62 درجه  القدرات العقلية

 ( 3)±مىا بىين   تراوحىتقد    القدرات العقلية( أن معامالت اإللتواء لمجتمع البحث فى    3ل )  يتضح من الجدو         

 .  مما يدل على أن مجتمع البحث إعتدالى طبيعى في المتغيرات قيد البحث

 يانات :وسائل وأدوات جمع البرابعًا :  

 تم إستةدام الوسائ  واألدواا التالية لجمع البياناا المتعلقة بالبحث : 

 االجهزة واالدوات المستخدمة :   -1

 قاعة تدريسية مجهزة بشاشة عرم. -أ

 جهاز حاسب آلى ) خب توب(. -ب 

  . سماعاا فوا  -ج

 (1توفيف مقرر مسابقاا الميدان والمضمار،مرف ) -د 

 (   2) مرف ، استمارة تسجي  البياناا -هي

 ،(I Mind Map 10اإلفدار العاشر)  برنامج الةرائط الذهنية اإللكترونية -2

 االختبارات المستخدمة فى البحث:   -3

ختبار القدرات العقلية للمرحلة الثانويـة والجامعيـة ) إعداد "جـارر عبدالمميـد م مممـود إ -

 (:4عمر"( مرفق ) 

 .( 5، مرف  )المهارى مستوىالاستمارة تقييم  -

عبارات إختبار التمصيل  لمماور و رة استطالع رأى الخبراء حول تمديد األهمية النسبية استما -

 . (   7مرف  )م المعرفي لمقرر مسارقات الميدان والمضمار للفرقة الثالثة

عبـارات اسـتمارة اطنطباعـات الوجدانيـة لمقـرر مماورواستمارة استطالع رأى الخبـراء حـول   -

 .( 10م مرفق ) ة الثالثةمسارقات الميدان والمضمار للفرق
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إعىداد ججىابر عبدالحميىد ، محمىود   )  للمرحلة الثانويىة والجامعيىىة  القدرات العقليةإختبار   -أ

 :(4)  عمرج( مرفق

لمجتمع البحث تم تطبي  اإلةتبار على عينة إستطالعية مكونية مين   للتأكد من مدى مالئمة اإلةتبار

راء ( بهيدف إجي جتمع البحث ومن ةارج العينية األساسييةمن م الفرقة الثالثة )  طالباا   ( طالبة من20)

 الثباا( كما يلى : –)الفد   المعامالا العلمية

 :إلختبار القدرات العقلية المعامالت العلمية  •

إليى                     2019  /9  /5مينقييد البحيث فيي الفتيرة    القدراا العقليةةتبار  إلتم حساب المعامالا العلمية  

  وذلك على النحو التالي : ، م2019/ 22/9

 الصدق : -

قيد البحث عن طري  فد  المقارنة الطرفية وذلك    القدراا العقليةتم حساب الفد  خةتبار  

( وعددهن  األساسية  البحث  عينة  ةارج  ومن  البحث  لمجتمع  مماثلة  استطالعية  عينة  (  20على 

األ  األرباعى  لتحديد  تفاعدياً  الطالباا  درجاا  ترتيب  وتم  الطالباا  طالبة،  مجموعة  ويمث   على 

وتم   المنةفم  المستوى  ذاا  الطالباا  مجموعة  يمث   األدنى  واألرباعى  المرتفع   المستوى  ذاا 

 (.  4اخةتبار كما هو موض  فى جدو )   ذلكحساب دخلة الفرو  بين المجموعتين فى 

 ( 4جدول )
لية اختبار القدرات العقداللة الفروق بين األرباعى األعلى واألدنى فى   

5=2=ن1ن )         

 المتغيرات
وحدة  
 القياس 

 األرباعي األعلى
(5)ن =   

 األرباعي األدنى
( 5)ن =  الفرق بين   

 المتوسطين
قيمة ت  
 المحسوبة

Sig. (2-
tailed) 

 ±ع م ±ع م

* 5.547 5.250 1.155 32.00 1.500 37.250 درجة الذكاء   0.001 

1.860( = 0.05مستوى داللة )( و  8قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )    
 

( وجود فرو  ذاا دخلة إحفائية بين مجميوعتى األربياعى األعليى واألدنيى فيى 4يتض  من جدو  ) 

اةتبار القدراا العقلية قيد البحث ولفال  مجموعة األرباعى األعلى حيث أن قيمة احتمالية الةطأ دالة عند 

  .خةتبار وقدرته على التمييز بين المجموعاا المةتلفةا ذلك( مما يشير إلى فد  0.05مستوى دخلة )

 معامل الثبات :   -

قيد       اخةتباراا  ثباا  لحساب  تطبيقه  وإعادة  اخةتبار  تطبي   طريقة  الباحثتان  استةدما 

( طالبة من مجتمع البحث ومن غير العينة األفلية بفار  زمنى بين  20البحث على عينة قوامها )
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والث األو   )التطبيقين  مدته  خةتبار  7انى  أيام  سبعة  العقلية(  الباحثتان    القدراا  وقاما  البحث  قيد 

 ( يوض  ذلك. 5بإيجاد معام  اخرتباط بين التطبيقين، جدو  ) 

 

( 5جدول )  
قيد البحث  اختبار القدرات العقليةفى معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثانى    

(  20)ن =  

 المتغيرات
وحدة  
 القياس 

 التطبيق الثانى  يق األول التطب
 ر

sig 

 ع م ع م

 0.000 0.970 2.239 34.119 2.205 34.306 درجة اختبار القدرات العقلية  

 0.423 =18ودرجة حرية  0,5ر الجدولية عند مستوى معنوية 

تطبيقيين األو  والثيانى لالةتبيار قييد البحيث بلايا  ( ان معامالا اخرتبياط بيين ال5يتض  من جدو  )

المحسيوبة أكبير مين قيمية )ر( الجدوليية   (ر  )( وهى معامالا ارتباط دالة إحفائياً حيث أن قيم    0.970)

 .اخةتبار ذلك( مما يشير إلى ثباا 0.05عند مستوى دخلة )

 ( 5: مرفق) المهارى   مستوى الاستمارة تقييم   -ب

تقييم           بواسطة   ستوى مالتم  الثالثة  الفرقة  على  المقررة  للمسابقاا  التطبيقى    المهارى  اخمتحان  لجنة 

والمضم  المشكلة الميدان  المسابقاا  أساتذة  من   ار من  )   والمعتمدة  بواقع  مرف )(3القسم  وفقا  6اساتذة   )

 الفرقة الثالثة  خستمارة معايرة وموضوعة من قب  اساتذة القسم خستةدامها فى التقييم التطبيقى لطالباا 

( درجاا لك  مهارة توضع من قب  اللجنة المشكلة  5( درجة بواقع ) 60الدرجة الكلية خستمارة التقييم )      

 .  لالمتحان التطبيقى 

 المهاري : المستوىتقييم  الختبارات المعامالت العلمي •

إلييى                     2019/  5/9الفتييرة ميين قيييد البحييث فييي  إلسييتمارة التقييييمتييم حسيياب المعييامالا العلمييية 

  م ، وذلك على النحو التالي :2019 /9 /22

 الصدق : -

الفد    حساب  المقارنة    المهاري   المستوىتقييم  إلستمارة  تم  فد   طري   عن  البحث  قيد 

ومن   البحث  لمجتمع  مماثلة  استطالعية  عينة  على  وذلك  األساسية  الطرفية  البحث  عينة  ةارج 

وتم(20وعددهن) ويمث     طالبة،  األعلى  األرباعى  لتحديد  تفاعدياً  الطالباا  درجاا  ترتيب 

واألرباعى األدنى يمث  مجموعة الطالباا ذاا المستوى    ذاا المستوى المرتفع مجموعة الطالباا  

)    اخةتبار كما هو موض  فى جدو    ذلكالمنةفم وتم حساب دخلة الفرو  بين المجموعتين فى  

6 ) . 
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 ( 6جدول )

 مستوى المهارى الفروق بين األرباعى األعلى واألدنى فى داللة ال
 لمقرر مسابقات الميدان والمضمار للفرقة الثالثة  

 ( 5= 2=ن 1ن)

 المتغيرات
وحدة  

 القياس 

 األرباعي األعلى 

 ( 5 )ن =

 األرباعي األدنى 

الفرق بين  (  5 )ن =

 المتوسطين

قيمة ت  

 المحسوبة 

Sig. (2-

tailed) 
 ±ع م ±ع م

* 7.589 2.40 0.55 3.60 0.45 1.20 الزمن/درجة ح م/ 100  .000 

* 7.589 2.40 0.55 3.60 0.45 1.20 الزمن/درجة م جري800  .000 

* 4.427 1.40 0.55 3.40 0.45 7.80 متر/ درجة  قذف القرص  .002 

* 4.714 2.00 0.54 2.30 0.45 4.80 متر/ درجة  الوثب العالي   .002 

* 3.795 1.20 0.45 2.20 0.55 3.40 متر/ درجة  القفز بالزانة   .005 
مستوى  لالدرجة الكلية ل

المهارى لمقرر مسابقات 
 الميدان والمضمار

* 6.187 7.00 2.49 10.80 0.45 17.80 درجة   .000 

 1.860( = 0.05( ومستوى داللة )  8قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية ) 
 

مجموعتى األرباعى األعليى واألدنيى فيى   ( وجود فرو  ذاا دخلة إحفائية بين6يتض  من جدو  ) 
لفال  مجموعة األرباعى األعلى حيث     مستوى المهارى لمقرر مسابقاا الميدان والمضمار للفرقة الثالثةال

اخةتبيار وقدرتيه عليى  ذليك( مميا يشيير إليى فيد  0.05أن قيمة احتمالية الةطأ دالة عند مستوى دخلة )
   التمييز بين المجموعاا المةتلفة.

 معامل الثبات :  -

استةدما الباحثتان طريقة تطبي  اخةتبار وإعادة تطبيقه لحساب ثباا اخةتباراا قيد البحث على       

( قوامها  األو   20عينة  التطبيقين  بين  بفار  زمنى  األفلية  العينة  البحث ومن غير  ( طالبة من مجتمع 

البحث وقاما الباحثتان بإيجاد معام  اخرتباط    قيد   المستوى المهارى( سبعة أيام خةتبار  7والثانى مدته )

 ( يوض  ذلك. 7بين التطبيقين، جدو  )

 ( 7جدول )
 المهارى مستوى المعامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثانى فى 

 لمقرر مسابقات الميدان والمضمار للفرقة الثالثة  
 (  20)ن = 

وحدة   المتغيرات 
 القياس 

 انى التطبيق الث  التطبيق األول 
 ر

sig 

 ع م ع م
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 م/ح  100
 000. 976.* 1.02 2.25 1.01 2.20 الزمن/درجة 

 م جري 800
 000. 970.* 0.91 2.25 0.92 2.30 الزمن/درجة 

 قذف القرص 
 000. 948.* 0.69 4.50 0.80 4.55 متر/ درجة 

 الوثب العالي
810. 4.65 متر/ درجة   4.80 0.82 *.963 .000 

 القفز بالزانة 
 000. 921.* 0.57 2.70 0.55 2.75 متر/ درجة

مستوى  لالدرجة الكلية ل
المهارى لمقرر مسابقات  

 الميدان والمضمار

 درجة   
16.70 1.17 16.55 1.32 *.861 .000 

 0.423 =18ودرجة حرية  0,5ر الجدولية عند مستوى معنوية 

( ان معامالا اخرتباط بين التطبيقيين األو  والثيانى لالةتبيار قييد البحيث بلايا  7)  يتض  من جدو       

المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية عند  (ر )( وهى معامالا ارتباط دالة إحفائياً حيث أن قيم 1,000)

 اخةتبار.ذلك ( مما يشير إلى ثباا 0.05مستوى دخلة )

عبارات إختبار التحصيل المعرفي  لمحاوروحول تحديد األهمية النسبية    استمارة استطالع رأى الخبراء  -ج  

 (   7مرفق )، لمقرر مسابقات الميدان والمضمار للفرقة الثالثة

طالباا الفرقة الثالثة في المعلوماا  للقيا  مستوى التحفي  المعرفي    اةتبار قاما الباحثتان بتفميم   

 : عن طري  المعرفية المرتبطة بالمقرر الدراسي، وذلك 

الهدف من األةتبيار هيو بنياء مقييا  علميى عليى درجية عاليية مين الثبياا   تحديد الهدف من اإلختبار : -

لفنيية والفد  ،يستةدم لقيا  مدى معرفة الطالباا للمفاهيم والمعارف والمعلوماا المعرفية من المراحي  ا

الالعباا  والقانون الةياص بالمهياراا األس  الميكانيكية والمواففاا الةافة بلألداء والتدرج التعليمي و

 الوثب العالي ( . –قذف القرص  –القفز بالزانة  –م جري  800 –م.حواجز100األتية ) 

تم فياغة الهدف العام في فيورة أهيداف سيلوكية يمكين قياسيها عين   صياغة الهدف العام من اإلختبار: -

، المراحي  الموافيفاا الةافية بالالعبياا   ،  الميكانيكيية للمهياراا المقيررةطري  معرفة الطالباا األس

، إلمام الطالبة بالقانون الةياص للمسابقاا المقررة  ، التدرج التعليميلألداء الحركي للمسابقاا المقررةالفنية  

 بالمسابقاا المقررة .

، محور األس  الميكانيكية :التي تتمثل فيلمعرفي وتحديدها وإعداد المحاور الرئيسية إلختبار التحصيل ا -

 محيور الموافيفاا الةافية بالالعبياا محور المراحي  الفنيية، محيور التيدرج التعليميي، محورالقيانون، و

 للمسابقاا المقررة . 

تم وضع مجموعة من العباراا حو  ك  محور على حدة وبلغ عيدد   تحديد العبارات الخاصة بكل محور: -

 لنسبية لك  محور.(عبارة موزعة على ةم  محاور وذلك حسب األهمية ا94العباراا )



10 

 

(عبارة ف  71)  (عباراا ترتيب،4)منهم    ( عبارة94إعداد الفورة األولية لإلةتبار: وقد إشتم  على ) -

     . (7مرف  ) .( عبارة إةتيار من متعدد 19أو ةطأ ، )

روعى أن تكتب التعليماا بلاة سليمة بعيدة عن اإلطالية حتيى ييتم وفيو  المطليوب   :  تعليمات اإلختبار -

 بوضوح. ةلمللمتع

ئية هي أعضياء ( مين6عليى )تيم عيرم الفيورة األوليية لإلةتبيار  صالحية الصورة األوليىة لخختبىار: -

، بهدف تحديد مدى مناسبة العباراا من حيث الفياغة والوضوح ومدى (8التدري  المتةففين مرف  ) 

قاميا  هيذا اخةتبيارلةبيراء عليى ومين ةيال  تحليي  اسيتجاباا السيادة ا .العبارة بيالمحور اليذى ينتميى الييهارتباط  

العبياراا بليغ عيدد    حييث،  بقا ألراء السيادة الةبيراء( عباراا ط6الباحثتان بتعدي  فياغة بعم العباراا وحذف )

 ( إةتيار من متعدد.  19، )( ف  أو ةطأ65)  ،(عباراا ترتيب4) من  ، ومن ثم يتكون اخةتبارعبارة   (88)

طالبية سيب  لهيم تعليم المهياراا قييد  (20ألسيتطالعية وقوامهيا )تم تطبي  اخةتبار على العينة احيث 

 : ما يلى م لتحديد 20 19/ 9/  29المواف البحث ومن ةارج عينة البحث األساسية وذلك فى يوم األحد 

 مدى مناسبة األبعاد والعباراا مع الهدف الموضوع من اجله.

ين أفيراد العينية ذو المسيتوى المعرفيى تحديد معام  الفيعوبة والتميايز بيتحليل مفردات اإلختبار :   -

بعيد ترتييب اليدرجاا تفياعديا لتحدييد الربييع األعليى   المرتفع وذو المستوى المعرفيى المينةفم.

 والربيع األدنى.

 90لسيهولتها )  ااعبيار  (6، وقد تم حيذف )والفعوبة في الدراسة اإلستطالعيةتم حساب معام  السهولة  حيث  

( 88% فقيط أجيابوا عليهيا ( حييث أفيب  اإلةتبيار يتكيون مين )  10لفيعوبتها )% أو أكثر أجابوا عليها( أو  

 .المعرفي   التحفي   الفعوبة والتمايز لمفرداا إةتبار( يبين معامالا السهولة و8و  ). وجدعبارة 

 (  8جدول )                                       
 المعرفي  التحصيل  اختبار  معامالت السهولة و الصعوبة والتمايز لمفردات          

 م
 معامل التميز 

معامل  

 الصعوبة 

معامل  

 السهولة 
 م

معامل  

 التميز

معامل  

 الصعوبة 

معامل  

 السهولة 
 م

معامل  

 التميز

معامل  

 الصعوبة 

معامل  

 السهولة 

 السؤال االول:رتبى االشكال االتية: 

( أمام العبارة الصحية  ✓تكملة  السؤال الثانى: ضع عالمة )
 ام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ : وعالمة )×( أم

( أمام العبارة الصحية  ✓تكملة  السؤال الثانى: ضع عالمة ) 
 وعالمة )×( أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ : 

 

1 0.13 0.85 0.15 32 0.13 0.85 0.15 62 0.13 0.85 0.15 

2 0.16 0.80 0.20 33 0.16 0.80 0.20 63 0.25 0.55 0.45 

3 0.23 0.65 0.35 34 0.23 0.65 0.35 64 0.16 0.80 0.20 

4 0.32 0.70 0.45 35 0.25 0.55 0.45 65 0.24 0.40 0.60 

( أمام العبارة الصحية وعالمة )×(  ✓السؤال الثانى: ضع عالمة ) 
 أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ : 

36 0.16 0.80 0.20 66 0.16 0.80 0.20 

5 0.25 0.45 0.55 37 0.32 0.70 0.45 67 0.13 0.85 0.15 

6 0.24 0.40 0.60 38 0.32 0.70 0.45 68 0.25 0.55 0.45 

7 0.16 0.80 0.20 39 0.16 0.80 0.20 69 0.20 69 45 

 السؤال الثالث اختارى االجابة الصحيحة من بين االجابات  0.55 0.45 0.25 40 0.55 0.45 0.25 8

9 0.25 0.55 0.45 41 0.23 0.35 0.65 70 0.25 0.45 0.55 

10 0.23 0.65 0.35 42 0.13 0.85 0.15 71 0.13 0.85 0.15 
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11 0.23 0.35 0.65 43 0.21 0.30 0.70 72 0.13 0.85 0.15 
12 0.13 0.85 0.15 44 0.21 0.30 0.70 73 0.21 0.30 0.70 

13 0.16 0.80 0.20 45 0.13 0.85 0.15 74 0.23 0.35 0.65 

15 0.24 00.4  0.60 46 0.23 0.35 0.65 75 0.13 0.85 0.15 

16 0.13 0.85 0.15 47 0.32 0.70 0.45 76 0.23 0.35 0.65 

17 0.16 0.80 0.20 48 0.25 0.55 0.45 77 0.16 0.80 0.20 

18 0.23 0.65 0.35 49 0.23 0.65 0.35 78 0.25 0.55 0.45 

19 0.25 0.45 0.55 50 0.23 0.35 0.65 79 0.13 50.8  0.15 

20 0.25 0.55 0.45 51 0.32 0.70 0.45 80 0.21 0.30 0.70 

21 0.23 0.65 0.35 52 0.16 0.80 0.20 81 0.24 0.40 0.60 

22 0.23 0.35 0.65 53 0.21 0.30 0.70 82 0.24 0.40 0.60 

23 0.13 0.85 0.15 54 0.21 0.30 0.70 83 0.32 0.70 0.45 

25 0.16 0.80 0.20 55 0.21 300.  0.70 84 0.13 0.85 0.15 

26 0.23 0.35 0.65 56 0.16 0.80 0.20 85 0.21 0.30 0.70 

27 0.13 0.85 0.15 57 0.16 0.80 0.20 86 0.16 0.80 0.20 

28 0.21 0.30 0.70 58 0.16 0.80 0.20 87 0.21 0.30 0.70 

29 0.21 0.30 0.70 59 0.23 0.65 0.35 88 0.16 0.80 0.20 

30 0.13 .850  0.15 60 0.23 0.65 0.35     

31 0.23 0.35 0.65 61 0.25 0.55 0.45     

) يتض            جدو   السهولة خسئلة  8من  معامالا  أن  تراوحا  (  البحث  قيد  المعرفى  التحفي   اةتبار 
( وبذلك يحتوى اخةتبار على  0.30،0.85)  بين  الفعوبة ما  بينما تراوحا معامالا   (0.15،0.70مابين)

ان  اس يتض   الطالباا،كما  من  المةتلفة  المستوياا  مع  لتتناسب  والفعوبة  السهولة  حيث  من  متنوعة  ئلة 
وبهذا يكون    (0.13،0.32)  اخةتبار ذاا قوة مميزة حيث تراوحا معامالا  التميز خسئلة اخةتبار مابين

 .   فالحا كاداة لتقييم  التحفي  المعرفى لمحتوى البرنامج التعليمى  اخةتبار
 
سيتطالعية تم ذلك عن طري  تطبي  اإلةتبار عليى عينية إ  تحديد الزمن المناسب لخجابة على اإلختبار : -

 ، وحساب الزمن عن طري  المعادلة التالية : ( طالبة 20عددها ) 

 

  الزمن الذي أستارقة أو  طالبه + الزمن الذي أستارقة أةر طالبهزمن اإلةتبار =   •

2                                                         

 .   (35فأفب  الزمن المناسب لألةتبار هو )  •

 المعامالت العلمية إلختبار التحصيل المعرفي قد البحث : •

 تم حساب معام  التميز لمفرداا اخةتبار باستةدم المعادلة التالية :  -

 التباين = معام  السهولة × معام  الفعوبة . -

 :   صدق االختبار -

 :حساب معامل االتساق الداخلى -

 تم التأكد من فد  اختسا  الداةلى خةتبار التحفي  المعرفى بطريقتين :        

 معام  اخرتباط بين درجة ك  سؤا  والدرجة الكلية لك  محور فى اةتبار التحفي  المعرفى     - 
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 يوض  جدولىو  ،المعرفى  معام  اخرتباط بين درجة ك  محور والدرجة الكلية خةتبار التحفي   - 

(9  (،)10) . 
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 (  9 جدول )

 التحصيل المعرفى  لكل محور فى اختباروالدرجة الكلية  سؤالمعامل االرتباط بين درجة كل 
 ثةلمقرر مسابقات الميدان والمضمار للفرقة الثال

 ( 20ن=)
  السؤال االول:رتبى االشكال االتية: 

م العبارة الصحية وعالمة )×(  ( أما✓تكملة السوال الثانى ضع عالمة )   
 ( سؤال 65) أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ. 

( أمام العبارة الصحية وعالمة )×( أمام العبارة  ✓تكملة السوال الثانى ضع عالمة )    
 ( سؤال 19الخاطئة مع تصحيح الخطأ. )

 

رقم 
 السؤال 

 السؤال 
 قيمة
 ر

رقم 
 السؤال 

 السؤال 
 قيمة
 ر

 ال السؤ  رقم السؤال
 قيمة
 ر

1 
 سباق الوثب العالي :

 
.780(**) 32 

المرجحات األولية العالية العالية في سباق قىذف 
القىرص تكىىون بسىىبب عىدم مسىىك القىىرص جيىىداً 

 والخوف من وقوعة )  ( 
.756(**) 62 

الهىىدف مىىن وضىىع الرمىىي هىىو المحاف ىىة علىىى قىىوة 
 (**)829. الرمي وبدء مرحلة تزايد السرعة األخيرة للقرص) (   

2 
 سباق قذف القرص :

 
.889(**) 33 

تذبذب القىرص أثنىاء الطيىران يكىون بسىبب مىد 
 غير كامل للرجلين لح ة الرمي . )   ( 

.756(**) 63 
خطوات اإلقتىراب السىليمة فىي الوثىب العىالي تكىون 

 (**)837. بسبب أن مسافة اإلقتراب غير مقننة .  )   (

3 
 سباق الحواجز :

 
.947(**) 34 

اإلقتىىراب الجيىىدة يتأسىىس عليهىىا نجىىاح مرحلىىة 
 64 (**)562. )   (   مرحلة اإلرتقاء و المروق والهبوط

يكون الوثب عنىد الىدوران فىي سىباق قىذف القىرص 
بسىىبب الىىدفع بالقىىدم اليسىىرى للمىىام وألعلىىى ومىىد 

 الركبة ألعلى )   ( 
.842(**) 

4 

 سباق القفز بالزانة:

.888(**) 35 

وثىىىب العىىىالي سىىىرعة اإلنطىىىالق فىىىي سىىىباق ال
بالطريقة ال هرية هي سرعة المتسابقة من بىدء 

 اإلقتراب وحتى الهبوط )    ( 
.583(**) 65 

إنطىىالق القىىرص بزاويىىة كبيىىرة يكىىون ذلىىك بسىىبب 
 (**)756. نقص التكنيك والتصور الخاطئ للحركة . ) (   

 

( أمام  ✓المحور الثانى السوال الثانى ضع عالمة )
)×( أمام العبارة الخاطئة مع  العبارة الصحية وعالمة 

 تصحيح الخطأ. 
 

36 
تزيىىىد سىىىرعة المتسىىىابقة فىىىي المنحنىىىى نتيجىىىة 
المجهىىىود المبىىىذول لمقاومىىىة القىىىوة الطىىىاردة 

 المركزية )  (.

 

66 
االرتكاز المزدوج هو الفترة الزمنية الوجيزة التي ال  

 تتالمس فيها القدمين مع األرض . )    ( 
.913(**) 

5 
 م.800للمام في  زيادة ميل الجذع  

.829(**) 
م جري يكىون بسىبب 800البدء ببطء في سباق   37

 بطء في سرعة رد الفعل )  ( 
.913(**) 67 

السرعة هي القدرة العضىلية علىي اإلسىتمرار فىي 
 (**)945. األداء ألطول فترة زمنية ممكنة . )    (

6 
يفضىىل اسىىتخدام البىىدء العىىالى فىىي جىىرى 

 المسابقات المتوسطة
.583(**) 38 

هبوط السريع أثنىاء الجىري يكىون بسىبب تىأثير 
 قوة الطرد المركزية ونقص في التكنيك . )  (

.756(**) 68 
يستبعد الالعب من السباق الحواجز إذا مرر قدمه  

 (**)913. أو رجله بجانب الحاجز  .  )  (

7 
م مىن السىباقات وحيىدة 800يعتبر سىباق  

 39 (**)758. الحركة .
ع الزانىىة فىىي الصىىندوق ) تعتبىىر مرحلىىة وضىى

 69 (**)842. الغرس ( من أهم المراحل الفنية .   )    (  
العدو المتعرج بىين الحىواجز سىببة ضىعف عضىالت 

 ال هر )   ( 
 

.829(**) 

8 
يجب أن تدفع القدم المرتكزة األرض لح ة االرتكىاز 

 40 (**)842. )        (   5 65-60الخلفي بزاوية 
°    34,92القىىرص هىىي   أنسىب زاويىىة لطيىىران 

 )   ( 
 المحور الثالث السؤال الثالث اختارى االجابة الصحيحة من بين االجابات  (**)945.

9 
سىم  .     122عرض الحىارة فىي المضىمار  

 )   ( 
.945(**) 41 

أهم واجبات مرحلىة اإلرتقىاء فىي الوثىب العىالي 
 هو توليد سرعة أفقية )   ( 

.913(**) 
من المسابقات : ) وحيدة الحركة م(  800مسابقات ) 70

 (**)614. متكررة الحركة (  -

10 
العدو المتعرج بين الحىواجز سىببه ضىعف 

 42 (**)913. عضالت ال هر )   (
إرتفاع الطيران هو إرتفىاع مركىز ثقىل الجسىم 
عن األرض في نهاية لح ىة اإلرتقىاء أي عنىد 

 ترك القدم األرض . )    (
.829(**) 71 

 -م  10.5ط البداية واول حاجز :   ) المسافة بين خ
 (**)790. م  ( 13 -م  8.5
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11 
تسىىاعد تىىدريبات البليىىوميترك علىىى تنميىىة 

 (**)829. القوة المميزة بالسرعة )  ( 
43 

 

يعتىىر جسىىم المتسىىابق فىىي مسىىابقات الوثىىب 
والقفز مقذوف ويخضع لقانون المقذوفات مىن 

 (   السطح المستوية)
.583(**) 

ر .................. من أهم عناصر اللياقة يعتبر عنص 72
 (**)825. البدنية لمتسابقي الوثب العالي : 

 
يفضىىل اسىىتخدام البىىدء العىىالى فىىى سىىباق 

 44 (**)842. م/ح      100
من األدوات البديلة عند تعلىيم تكنيىك الحىواجز 

 (**)756. الكرات الطبية .  )   ( 
يرتقىي الواثىب   في الوثب العىالي بالطريقىة ال هريىة 73

البعيىىدة مىىىن  –بالقىىدم :  ) القريبىىة مىىن العىىارض 
 بالقدمين معاً ( –العارضة 

.946(**) 

13 

تتحىىرك رجىىل الحىىرة حركىىة مسىىحية أثنىىاء 
 45 (**)871. تخطى الحاجز.  

يجىىىب ان تلمىىىس القىىىدم كاملىىىة لىىىالرض فىىىى 
 (**)842. الجرى.)   (

ز تتكون مرحلة االرتكاز فىي الجىرى مىن : ) ارتكىا   74
ارتكىىاز أمىىامى  -ارتكىىاز عمىىودى  -خلفىىي وأمىىامى 

 وعمودى وخلفي (
                        

.900(**) 

15 
تتكىىون خطىىوة الجىىرى مىىن فتىىرة ارتكىىاز 

 46 (**)801. وطيران.
م/ح توضىىع قىىدم 100فىىي البىىدء فىىي سىىباق 

الرجل الحرة أماماَ في المكعب األمامي ، وذلىك 
 )  ( للمتسابقة ذات اإليقاع الزوجي . 

.945(**) 
م.ح :         100ارتفىىاع الحىىاجز للسىىىيدات فىىي سىىىباق  75

 سم (86 -سم  84 -سم  83) 
 

.809(**) 

16 

م/ح مىىىن المسىىىابقات وحيىىىدة 100يعتبىىىر 
 47 (**)766. الحركة.    

مىىن أهىىم العوامىىل الميكانيكيىىة التىىي تىىؤثر فىىي 
 (**)913. مسافة الوثبة هي سرعة اإلنطالق .  )   ( 

 800م عناصر اللياقة البدنية الخاصة بسىباق  من أه 76
التحمىىل  –م جىىري :     ) القىىوة المميىىزة بالسىىرعة 

 السرعة القصوى (     –التحمل الهوائي  –الالهوائي 
 

.850(**) 

17 
الفىىرق بىىين الحىىارة األولىىى والثانيىىة فىىي 

 48 (**)842. م .    )  (   3.67م جري هو    800سباق  
بىر زاويىة إنطىالق في مسابقة قذف القرص تعت

األداه من أهم العوامل التي تىؤثر علىى مسىافة 
 الرمي )  (

.819(**) 
في مرحلة الهبىوط فىي الوثىب العىالي بالطريقىة       77

ثنىي  –ضم الركبتين    –ال هرية يجب) فتح الركبتين  
 الرجلين (

.895(**) 

18 

تنمى سرعة رد الفعل عن طريق تىدريبات 
 49 (**)945. )  ( اإلنطالق من أوضاع مختلفة  

اإلقتراب غير النشط للحاجز األول يكون بسبب 
 (**)842. الخوف و الرهبة من الحاجز .  )   ( 

م( مىن : 800يتكون خط مسار السرعة فىي سىباق ) 78
 -مرحلىىة أقصىىى سىىرعة  -)مرحلىىة تزايىىد السىىرعة 
 جميع ما سبق( -مرحلة نقصان السرعة 

 

.830(**) 

19 
بإسىتخدام تىدريبات تنمى السرعة الحركية  

 50 (**)913. السرعة ضد مقاومة )  ( 
ميل الرأس خلفاً او أمامىاً أثنىاء الجىري يكىون 
بسبب تصور خاطئ للحركىة ونقىص التكنيىك .  

 )  ( 
.871(**) 

 –م 3الطول الكلي للعارضىة فىي الوثىب العىالي :  )  79
 م (5 –م 4
 

.790(**) 

20 
 تعتبىىر مرحلىىة اإلرتقىىاء مىىن أهىىم المراحىىل
الفنية التي تؤثر في مسابقة الوثب العىالي 

)       ( 
.772(**) 51 

م/ح توضىع 100وضىع خىذ مكانىك فىي سىباق 
اليدين على األرض أمام خط البدايىة مباشىرة . 

)   ( 
.801(**) 

من األدوات البديلة لسباق قىذف القىرص : ) حلقىات  80
 (**)825. مرتبة (   –ساعة يد  –كاوتشوك 

21 

ء في الوثب العالي الى زيادة يهدف اإلرتقا
السىىىىرعة العموديىىىىة وبدايىىىىة الىىىىدوران 

 الضروري لتعدية العارضة .
.653(**) 52 

يسىىتخدم البىىدء العىىالي فىىي جىىري المسىىافات 
 (**)756. المتوسطة والطويلة . )   ( 

تتمثىل أهميىة التىوازن فىي سىباق قىذف القىرص فىىي  81
 مرحلة : 

تغطيىة وحفى  ال –الىدورات  –) المرجحة التمهيديىة 
 وقفة اإلستعداد (  –اإلتزان 

.946(**) 

22 
يكىىون مركىىىز ثقىىىل الجسىىم داخىىىل قاعىىىدة 
األرتكاز فى وضعى )خذ مكانك ،واسىتعد(. 

( 
.767(**) 53 

مىىن أهىىم واجبىىات مرحلىىة اإلقتىىراب مرحلىىىة 
اإلقتراب فىي الوثىب العىالي هىي الوصىول إلىى 

 السرعة األفقية الالزمة .  )   ( 
.842(**) 

 –م 14د األدنىىى لطىىول طريىىق اإلقتىىراب :    ) الحىى 82
 (**)900. م (16 –م 15

23 

يعتبرالوثب العالي محصىلة مىركبتين تزيىد 
فيها المركبة األفقية عن المركبىة الرأسىية   

( .842(**) 54 

الرشاقة هي القدرة على تغيير أوضىاع الجسىم 
 في الهواء  

.945(**) 

 :  تفقد الالعبة خالل الجري في المنحنى 83
 -,  1, ث   _    4  -,  3)                      

 , ث   (5 -, 4, ث   _    3  -,  2, ث   _   2
 
 

 

.762(**) 
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25 

ينمى التحمل الهوائي عن طريىق تىدريبات 
 الفارتلك )  ( 

.945(**) 55 

من العوامل الميكانيكية التي تؤثر على مسىافة 
 الوثبة هي الجاذبية األرضية . )   ( 

.913(**) 

48 تهىىدف مرحلىىة اإلقتىىراب فىىي الوثىىب العىىالي الىىى  
الوصول بسرعة الواثب إلى السىرعة التىي تمكنىة 
 –من تحويل تلك السرعة إلىى : ) سىرعة رأسىية  

 سرعة أفقية (
 

.656(**) 

26 

تتكىون الخطىوات التعليميىىة لسىباق الوثىىب 
العالي بطريقة ال هر الجري فىي المنحنىى 
و و الجىىىري فىىىي المنحنىىىى مىىىع اإلرتقىىىاء 

 الوثب بالطريقة المقصية )  ( 

.913(**) 56 

الجىىري بشىىكل قفىىزات فىىي مسىىابقات الجىىري 
يكون بسبب إتجىاه حركىة الجىري ألعلىى أكثىر 

 من الالزم .) ( 
.772(**) 

مرحلة  ............... هي أهم مرحلة من المراحل  85
 الفنية لسباق قذف القرص .

 –وضىع الرمىي    –) الرمي والتخلص    
  اإلتزان (

 

778 (**) 

27 
تعتبر مرحلة اإلتزان هىي أهىم مرحلىة فىي 

 57 (**)829. مسابقة قذف القرص .
سير القدمين بالتوازي أو بالتقىاطع فىي سىباق 
المشىىي يكىىون بسىىبب نقىىص التىىوازن وفلطحىىة 

 وضعية القدم )(
.653(**) 

 3الوقىىت المخصىىص ألداء المحىىاوالت ألكثىىر مىىن  86
 (**)825. ق (3 –ق 2 –ق 1العبين:) 

28 

يعتبىىر قىىذف القىىرص بعىىد إضىىافة الىىدوران 
 أفضل من القذف من وضع الرمي .

.837(**) 58 

الوثب العالي بطريقة ال هىر مىن اإلقتىراب مىع 
رفع الركبىة يكىون الهىدف منىه تحسىين إيقىاع 

 (**)767. الخطوات األخيرة وتقنين اإلقتراب . )  (

أي من األتي ليس من المتغيرات التي تطرأ على  87
 لجسم لتقليل تاثير القوة الطاردة المركزية :  ا

ميل الجذع    –) المشاط تتجة للداخل قليالً 
إرتفاع الكتف األيمن    –جهه اليسار للداخل 
 ميل الجذع للخلف (     –عن األيسر قليالً 

 

.945(**) 

29 
تىىؤثر علىىى مسىىافة الوثبىىة بعىىض العوامىىل 
الميكانيكيىىة هىىى مقاومىىة الهىىواء وعجلىىة 

 ألرضية )   (الجاذبية ا
.842(**) 59 

مىىن أهىىم واجبىىات مرحلىىة الهبىىوط فىىي الوثىىب 
العىىالي مىىروق أجىىزاء الجسىىم متتاليىىة فىىوق 

 العارضة دون وقوعها )   (
.842(**) 

يحتاج العب الوثب العالى لعنصىر السىرعة الرأسىية  88
 (**)900. االقتراب(–األرتقاء –اثناء مرحلة )الطيران 

30 
هىىي سىىرعة  سىىرعة اإلنطىىالق فىىي الرمىىي

المتسىىىابقة مىىىن بىىىدء المحاولىىىة وحتىىىى 
 الخروج من الدائرة .) (

.675(**) 60 
 كجم .   )    (  10ال يقل وزن الحاجز عن 

.945(**) 
   

31 
خطوات اإلقتراب غير السىليمة فىي الوثىب 
العىىالي تكىىون بسىىبب عىىدم تقنىىين خطىىوات 

 اإلقتراب  )  ( 
.913(**) 61 

سىىىابقات يعتبىىىر سىىىباق القفىىىز بالزانىىىة مىىىن م
 (**)913. المضمار . )       (

   

 0.561= 18ودرجة حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية                  
( وجود  معامالا ارتباط بين درجة ك  عبارة والدرجة الكليية للمحيور اليذي تنتميي إلييه ذاا دخلية إحفيائية ،حييث جياءا قييم )ر( 9يتض  من جدو  )      
 (.8( عبارة فى فورتها النهائية مرف  )88اخةتبار )فد  اخةتبار وبذلك تفب  عباراا ، مما يد  على وبة أكبر من قيمة )ر( الجدوليةحسالم
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 (  10جدول )
 معامل االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية الختبار التحصيل المعرفى 

 لمقرر مسابقات الميدان والمضمار للفرقة الثالثة  
 

 

 

 

 

 

        
 
 

          

( وجود عالقة ارتباطيية ذاا دخلية إحفيائية بيين كي  محيور مين محياور اخةتبيار 10يتض  من جدو  )

 .لعينة  قيد البحث مما يد  على فد  اإلتسا  الداةلى لمحاور اخةتباروالمجموع الكلى لالةتبار لدى ا

 : ثبات االختبار -

، ومعام   الفا  كرونباخ(تم حساب معامالا الثباا باستةدام معام  ثباا ) اخةتبار بعد التأكد من فد         

 .  ( 11التجزئة النففية )سبيرمان براون( .ويوض  ذلك جدو  )

 (  11جدول )        

 ،مل ثبات االستمارة باستخدام )الفا كرونباخ(معا
 )سبيرمان براون (امل التجزئة النصفيةومع

 (20ن = )                                                                                         

 القيمة  يان الب

 .*  995  معامل االرتباط  بين الجزئين 

 .* 996 معامل جتمان 

 986. امل الفا كرونباخ الجزء االولمع

 .* 990 معامل الفا كرونباخ الجزء الثانى 

( وهى قيمة مرضية لقبو   0.995( ان معام  اخرتباط بين الجزئين)11يتض  من جدو  )

 .   اخةتبار ثباا 

ا بعد عرم اإلةتبار على الةبراء تم إستبعاد العبارا : المعرفى فى صورته النهائية اختبار التحصيل -

( عبياراا ليرأى 6، وقيد بليغ عيدد العبياراا المحذوفية )%75تق  نسيبة الموافقية عليهيا عين    التي

( سيؤا  موزعية عليى المحياور الةمسية 88الةبيراء  فأفيب  عيدد األسيئلة فيي الفيورة النهائيية )

 ع م لمحاور الفرعيةا م
معامل  

 االرتباط 

 (**)988. 2.05 1.791 المحور االول السوال االول أكملى العبارات االتية 1

2 

( امام√المحور الثانى السوال الثانى ضع عالمة )  
العبارة الصحية وعالمة )×( أمام العبارة الخاطئة مع  

 تصحيح الخطأ. 
 

27.88 32.40 1.000(**) 

السؤال الثالث اختارى االجابة   المحور الثالث  3
 الصحيحة من بين االجابات 

8.494 9.55 .997(**) 

 1 44.00 38.11 الدرجة الكلية لالختبار  4
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، في  عبارة  (19)( وعباراا إةتيار من متعدد 4تيب )لألةتبار المعرفى. فأفب  عدد عباراا التر

 (.   8( عبارة. مرف  )65) أوةطأ

، بحيث يكيون عطاء درجة واحدة لك  إجابة فحيحةتم تفحي  اإلةتبار وذلك بإ  تصحيح اإلختبار : -

 ( درجة .88إجمالي درجاا اإلةتبار)

عبارات استمارة االنطباعات الوجدانية لمقرر مسىابقات و  محاور  استمارة استطالع رأى الخبراء حول -د

 ( .10، مرفق ) الثالثة الميدان والمضمار للفرقة

نحيو مقيرر مسيابقاا المييدان والمضيمار اخنطباعياا الوجدانيية   اسيتمارة  بتفيميمقاما الباحثتان  

مجيالا العلميية للفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بناا وذلك بعد اخطالع على الدراساا السيابقة وال

 تالية فى بناء المقيا :وقد اعتمدا الباحثتان الةطواا ال، العربية واخجنبية

 ف من المقياس:تحديد الهد -

طالباا الفرقية الثالثية نحيو ل  اخنطباعاا الوجدانية  داه فادقة وثابته لقيا أكان خبد من وجود  

 مقرر مسابقاا الميدان والمضمار.

 تحليل المحتوى:  -

 .اخستمارةور قاما الباحثتان بتحلي  المقايي  المرتبطة بالدراسة وذلك لتحلي  أهم محا     

 :تحديد المحاور -

تبعيا لتوفييف مقيرر مسيابقاا المييدان والمضيمار للفرقية الثالثية وتيم   اخستمارةتم تحديد محاور       

وقد ارتضا الباحثتان المحاور التيى حفيلا عليى   علم النف ،( ةبراء وهم فى مجا   4عرضها على)

 ( محاور.5وهى )% فاكثر 80

 عرض المحاور على الخبراء :  -

تحدييد المحياور (. بهيدف  11)، مرفي المتةففين في مجا  الدراسةتم عرم المحاور على الةبراء  

 .(13()12)  كما هو موض  بجدولىالمناسبة واألهمية النسبية لك  محور وعدد العباراا 
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 ( 12جدول )
 االنطباعات الوجدانية  استمارةمحاور   فىالنسبة المئوية آلراء الخبراء 

   مسابقات الميدان والمضمار   قررنحو مللطالبات  
 ( 10)ن =         

 المحاور  م 
 عدد 

 الةبراء
 النسبة 
 المئوية 

 %80 8 العام نحو المقرر  اإلنطباع  1

 %90 9 نحو المعلوماا والمفاهيم     اإلنطباع  2

 %90 9 نحو المهاراا الذهنية     اإلنطباع  3

 % 100 10 نحو المهاراا المهنية     اإلنطباع  4

 %80 8 نحو المهاراا   العامة     طباع اإلن 5

حيث تراوحا ما  اخستمارة( النسبة المئوية آلراء الةبراء حو  مدى فالحية محاور12جدو  )من    ويتض    
، لذا تيم قبيو  جمييع % فأكثر80لمحاور التى حققا نسبة  ، وقد ارتضا الباحثتان با%(100  -%80بين )

 ( محاور.5المحاور وعددها )
 ( 13ول )جد 

  للطالبات االنطباعات الوجدانية  استمارة األهمية النسبية وعدد عبارات كل محور من محاور 
 نحو مقرر مسابقات الميدان والمضمار  

 المحييياور م
 األهمية 

 النسبية 

عدد 

 العباراا 

 9 29.03 العام نحو المقرر  اإلنطباع  1

 8 25.81 نحو المعلوماا والمفاهيم     اإلنطباع  2

 5 16.13 نحو المهاراا الذهنية     اإلنطباع  3

 4 12.90 نحو المهاراا المهنية     اإلنطباع  4

 5 16.13 نحو المهاراا   العامة     اإلنطباع  5

% 100 المجموع الكلى   31 

حييث تراوحيا ميا بيين  اخسيتمارة( األهمية النسبية لك  محور من محاور 13جدو  )  ويتض  من 
 (عباراا .9: 4عباراا ك  محور من المحاور ما بين) %(  كما تراوحا عدد %29.03،12.90)
 
 : االستمارةصياغة فقرات  -ت

في ضوء المعيايير التيي يجيب أن تتيوفر فيي فيياغة   اخستمارةقاما الباحثتان بفياغة عباراا        

المييراد قياسييها، تكييون مباشييرة وبعيييدة عيين  باخنطباعيياا الوجدانيييةبحيييث تكييون مرتبطيية  ،العبيياراا 

 . تضمن فى معناها التاييد والرفم الاموم، ت

 ، تم اإللتزام بهذه العباراا بعد إجراء التعديالا بناء على رأى الةبراء
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(مين 8،7) ارقياموتيم تعيدي  فيياغة العبياراا  ، (26،9،5) ارقيامتم حذف العباراا  وهى كالتالى : 

ر الثاليث والرابيع (من المحور الثانى واغيادة فيياغة عبياراا المحيو17،15المحور اخو  وعباراا)

 . والةام  

 : االستمارةتحديد عدد فقرات  -

( عبارة ممثلة للجوانب المةتلفة وموزعية عليى الةمي  31التعديالا إشتم  المقيا  على )بعد إجراء       

   .محاور

 : االستمارةتعليمات  -

، عمليه تفحيحها  لتتبعها الطالبة اثناء ملىء اخستمارة لتسهي حيث تم وضع مجموعة من التعليماا     

 عدم وضع اى اجابة .كقرائه اخستمارة قرائه جيدة ، 

 : لالستمارةالمعامالت العلمية  -

  2019/    9/  5مين ييوم   الا العلمية من فيد  وثبياا وذليك  بحساب المعام  قاما الباحثتان               

 م 2019/ 9 /22إلى 

 -الصدق: •

من مجتميع وذلك بتطبيقه على عينة عشوائية    لالستمارة  بحساب اختسا  الداةلى  قاما الباحثتان     

 .( 15(،)14طالبة كما يوض  جدولى ) (20قوامها )وةارج العينة اخفلية  البحث 
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 ( 14جدول )
 استمارة الذى ينتمى له معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور

 الميدان والمضمار) الن رى(  نحو مقرر مسابقات  للطالبات االنطباعات الوجدانية 

       اإلنطباع
العام نحو 
 المقرر 

 العبارات 
معامل 
 االرتباط 

 اإلنطباع
نحو 

المعلومات  
 والمفاهيم

 العبارات 
معامل 
 االرتباط 

  اإلنطباع
 نحو

المهارات 
 الذهنية 

 العبارات 
معامل 
 االرتباط 

  اإلنطباع
نحو 

المهارات 
 المهنية 

 العبارات 
معامل 
 االرتباط 

  عاإلنطبا
نحو 

المهارات    
 العامة

 العبارات 
معامل 
 االرتباط 

1 

تشعرنى أننى 
أكثر تن يماً عند  
دراستى لمقرر  
مسابقات الميدان  

 والمضمار 

822.(**) 10 

وات   خطتمدنى بال 
الفنية  لكل  
مهارة من  

مهارات مسابقات  
الميدان  
 والمضمار. 

918.(**) 18 

تنمى لدى  
القدرة على  
التفكير العلمى  

 السليم 

928.(**) 23 

تساعدني على  
إبتكار أدوات  
تعليمية بديلة  
للمسابقات  
 المقررة 

938.(**) 27 

تحفزنى على البحث  
فى مصادر معرفية  
مختلفة للحصول  
على معلومات عن  
مسابقات الميدان  

 والمضمار. 

929.(**) 

2 

تساعدنى على  
سرعة  تعلم  

المهارات العملية  
لمقرر مسابقات  

الميدان  
 والمضمار 

830.(**) 11 

وات  خطتمدنى بال 
التعليمية لكل  
مهارة من  

مهارات مسابقات  
الميدان  
 والمضمار. 

788.(**) 19 

تنمى لدى  
القدرة على  

التفكير اإلبداعى   
فى تصميم  

األدوات البديلة  
 والمساعدة 

800.(**) 24 

تساعدني على  
أداء النماذج  
التطبيقية 
للمسابقات  
 المقررة 

978.(**) 28 

م  تشجعنى على التعل
التعاونى والعمل  
الجماعى من خالل  
المشاركة الفعالة فى  
 التحضير والشرح. 

786.(**) 

3 

أشعر بالثقة  
بالنفس أثناء  
دراستى لمقرر  
مسابقات الميدان  

 والمضمار 

937.(**) 12 

تزودنى  
بالمعلومات عن  
اإلداء المهارى  
لمهارات  

مسابقات الميدان  
 والمضمار. 

877.(**) 20 

تنمى لدى  
لى  القدرة ع 

تذكر المهارة   
اثناء تنفيذها  
عملى مما  
 يحسن ادائى. 

689.(**) 25 

تساعدني على  
تطبيق قواعد  
التحكيم أثناء  
 األداء المهاري

876.(**) 29 

تجعلنى أشعر   
بتحمل المسؤلية  
أثناء التحضير  

 والشرح. 

806.(**) 

4 

تساعدنى على  
التركيز من خالل  
اسلوب الشرح  

 المتبع. 

862.(**) 13 

ى  تزودن
بمعلومات عن  
قانون  كل مهارة  
فى مسابقات  
الميدان  
 والمضمار. 

 

923.(**) 21 

تساعدنى على  
اكتشاف االخطاء  
الفنية  اثناء  
 ادائى العملى 

769.(**) 26 

تجعلني قادرة  
على تصحيح  
الخطاء الفنية  
للمسابقات  
 المقررة 

923.(**) 30 
تساعدني على تنمية  
 مهارة التعلم الذاتي

786.(**) 

5 

شعر بالرضا  أ
والراحة النفسية  
عند دراستى  
لمقرر مسابقات  
 الميدانوالمضمار. 

790.(**) 14 

تساعدنى على  
معرفة االخطاء  
القانونية  
لمسابقات  
الميدان  

849.(**) 22 

تجعلنى االح    
نقاط القوة  
والضعف فى  
إدائى مما  

تساعدنى على  

824.(**)    31 

تساعدني على تنمية  
مهارات البحث  
 باللغة اإلنجليزية 

929.(**) 
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       اإلنطباع
العام نحو 
 المقرر 

 العبارات 
معامل 
 االرتباط 

 اإلنطباع
نحو 

المعلومات  
 والمفاهيم

 العبارات 
معامل 
 االرتباط 

  اإلنطباع
 نحو

المهارات 
 الذهنية 

 العبارات 
معامل 
 االرتباط 

  اإلنطباع
نحو 

المهارات 
 المهنية 

 العبارات 
معامل 
 االرتباط 

  عاإلنطبا
نحو 

المهارات    
 العامة

 العبارات 
معامل 
 االرتباط 

تدعيم نقاط   والمضمار. 
القوة وتصحيح  
وتعديل نقاط  
 الضعف 

6 

أشعر بالسعادة  
واإلستمتاع عند  
دراستى لمقرر  
مسابقات الميدان  

 والمضمار 

661.(**) 15 

تساعدنى على  
معرفة االخطاء  
الفنية لمسابقات  

الميدان  
 والمضمار. 

768.(**)          

7 

تساهم فى عرض  
ت  الموضوعا

الن رية  بطريقة  
واضحة مقارنتا 
بالمقررات  
الدراسية  
 اآلخرى. 

822.(**) 16 

تعرفنى على  
األدوات  
واالجهزة  

المساعدة فى  
التدريب على  

مسابقات الميدان  
 والمضمار. 

806.(**)          

8 

تجعلنى اتجه  
لقراءة  

الموضوعات  
المتعلقة   
بمسابقات  
الميدان  
 والمضمار. 

830.(**) 17 

لى  تعرفنى ع
القياسات  

القانونية لمالعب  
الميدان  
والمضمار  
 المختلفة 

942.(**)          

9 

أشعر بالميل  
والدافعية عند  
دراستى لمقرر  
مسابقات الميدان  

 والمضمار 

937.(**)             

 0.561= 18ودرجة حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
تباط ذاا دخلة إحفائية بين درجة ك  عبارة والدرجية الكليية للمحوراليذي تنتميي إلييه ،حييث جياءا قييم )ر( ( وجود  معامالا ار14يتض  من جدو  ) 

 (.11) رف م  النهائية ها( عبارة فى فورت31) اخستمارةوبذلك تفب  عباراا  استمارة ، مما يد  على فد  حسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدوليةالم
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 ( 15جدول )
 االنطباعات الوجدانية  ستمارة ادرجة كل محور والمجموع الكلى لمحاور  معامل اإلرتباط بين
 نحو مقرر مسابقات الميدان والمضمار) الن رى(للطالبات  

 ( 20ن=)                                    

 ر ع  م المحاور  م

.988 3.87 4.35 العام نحو المقرر    اإلنطباع 1 (**) 
 (**)987. 3.80 4.30 فاهيمنحو المعلوماا والم    اإلنطباع 2
 (**)985. 3.98 4.20 نحو المهاراا الذهنية   اإلنطباع 3
 (**)953. 1.89 1.90 نحو المهاراا المهنية  اإلنطباع 4
 (**)954. 2.16 2.50 نحو المهاراا   العامة    اإلنطباع 5

 (**)1. 15.36 17.25 المجموع الكلى 

 0.561= 18ودرجة حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
ذاا دخلة إحفائية بين ك  محور والمجموع الكليى  معامالا ارتباطوجود    (15يتض  من جدو  )

  .اخستمارة اإلتسا  الداةلى لمحاور قيد البحث مما يد  على فد  اخستمارة لمحاور

 : االستمارةمعامل ثبات  •

ثباا                 الباحثتا   اخستمارة لحساب  تجزئة  استةدما  وذلك عن طري   النففية  التجزئة  ن طريقة 

العبإالمقيا    متكافئين  جزئين  الزوجيةلى  والعباراا  الفردية  اخرتباط ،  اراا  معام   حساب  تم  بينهم      ثم 

و  الفد   نف  عينة  معام   وذلك على   براون( خيجاد  )معام  سبيرمان  بتطبي   الباحثتان  قاما  ذلك  بعد 

 . ( يوض  ذلك16وجدو  )الثباا  

بعد  اخستمارة  بتطبي   الطالباا  الدراسة    7على  هذه  من  الهدف  وكان  اخو   التطبي   من  ايام 

 اخستطالعية هو تحديد ما يلى : 

 ( 16جدول )
 ، باستخدام )الفا كرونباخ(استمارة االنطباعات الوجدانية معامل ثبات 
 ومعامل التجزئة النصفية )سبيرمان براون(  

 ( 20ن =)

 القيمة  يان الب

 979.* معام  اخرتباط  بين الجزئين 
 987.* معام  جتمان 

 970.* معام  الفا كرونباخ الجزء اخو  

 968.* معام  الفا كرونباخ الجزء الثانى 

وهى قيمة مرضية لقبو  ثباا  (979.) ( ان معام  اخرتباط بين الجزئين 16من جدو  ) يتض    
 عالي ذو ثباا   اخستمارةان المقيا  مما يشير إلى 
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استمارة االنطباعات الوجدانية لمقرر مسابقات الميدان والمضمار للفرقة الثالثة)الصورة   -

  (12:مرفق) النهائية(

على النتائج التيى أسيفرا   ( عبارة  وبناء31التعديالا الالزمة )  بعد إجراء  اخستمارةبلغ عدد عباراا  

 .اخستمارةوإمكانية تطبي   الحية، أمكن التأكد من فلالستمارةعنها التجربة اإلستطالعية 

 (2مرفق): البرنامج التعليمى المقترح باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونيةخامًسا : 

 الهدف من البرنامج:

عليى   الذهنية اإللكترونية ومعرفة اثيرهستةدام الةرائط  إتفميم مقرر مسابقاا الميدان والمضمار ب

 –م/ح    100)    مقيرر للفرقية الثالثيةالنحيو    إلنطباعياا الوجدانييةامستوى المهاري والتحفي  المعرفي وال

 . ( ص قذف القر –قفز بالزانة  –وثب عالي  –م جري 800

 أسس بناء البرنامج:

 راعا الباحثتان أن يتوافر فى البرنامج األس  التالية :

 مناسبة محتوى المقرر مع الهدف منه. -

 ة .الشمو  والتنوع بما يتناسب مع الفرو  الفردي -

 البساطة والسهولة فى عرم المادة العلمية. -

 التدرج من البسيط إلى المركب . -

 مرونة البرنامج وقبوله للتعدي  . -

 . يستثير دافعية الطالب عينة البحث للتعلم -

 يتسم بالجاذبية والتشوي  . -

 يحق  الشعور بالسعادة والسرور أثناء التعلم. -

 . المدر ( ،مقررفاع  بين ك  من الطالب و )اليحق  مبدأ الت -

 : لبرنامجالعلمي لمحتوى ال

وفقا ألهداف مقيرر   ،الموضوعاا التي ستدرسها الطالبة  قاما الباحثتان بوضع محتوي المقرر بتسلس 

مسابقاا الميدان والمضمار وتوفيفه لطالباا الفرقة الثالثة بكلية التربيية الرياضيية بالقياهرة، وهيو عبيارة 

 : ى يتمث  في اآلتيعن محتوي المقرر العلمى الذ 

 األس  الميكانيكية للمهاراا المقررة . -

 للمهاراا المقررة .المراح  الفنية لألداء المهاري  -

 الةطواا التعليمية للمسابقاا المقررة . -

 قاا المقررة .بساماألةطاء الفنية لل -

 القواعد القانونية للمسابقاا المقررة . -
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 سابقاا المقررة . المواففاا الةافة لالعباا الم -

 تصميم البرنامج :

قاما الباحثتان بياإلطالع عليى العدييد مين المراجيع والدراسياا التيي إهتميا بيالةرائط الذهنيية و  -أ

( ، سيييالي نبيييي  ورشيييا 15م()2016سييين  )حالةيييرائط الذهنيييية األلكترونيييية ومنهيييا   هيييدى 

سماعي  وإبيراهيم عبيد ( ، ماهر إ4م()2016(، إيمان النحا  ومايسة محمد )7م( )2015فرح )

 وذلك لتفميم البرنامج .  (6م() 2015 سارة يحيى إبراهيم )( ،12م(  )2016العزيز )

اإلفدار    برنامج الةرائط الذهنية اإللكترونية تم وضع السيناريو التعليمي لك  مهارة بإستةدام   -ب 

 (  .    I Mind Map 10)   العاشر

 دات التعليمية:تحديد االسلوب التعليمى المستخدم فى الوح

 الةرائط الذهنية اإللكترونية . بإستةدام المجموعة التجريبية: -أ

 . اخسلوب التقليدى للشرحالمجموعة الضابطة:   -ب

 : للمجموعتين التجريبية والضابطة التوزيع الزمنى للبرنامج

 : الدراسة االستطالعية

( طالبة من طالباا الفرقة 20عدد )  على2019/  9/  29الموافقاالحد    يوم  تم اجراء الدراسة االستطالعية

 الثالثة من المجتمع األفلى لعينة الدراسة ومن غير المقيداا ضمن عينة البحث وذلك للتأكد من اآلتى :

 توافر المعامالا العلمية )الفد  والثباا( لالةتباراا المستةدمة فى البحث . -

 دقة إجراءاا تنفيذ الةرائط الذهنية اإللكترونية . -

 م الةرائط الذهنية اإللكترونية وتطبيقها بالنسبة للطالباا .سهولة فه -

 التحق  من مالئمة المكان وفالحيه األدواا واألجهزة المستةدمه. -

 : التجربة األساسية

 القياسات القبلية: -أ

 -)العمير الزمنيى  تم إجراء القياساا القبلية على المجموعتين الضيابطة والتجريبيية فيى المتاييراا      

 م2019/ 13/10 قيد البحث فى يوم، (اخنطباعاا الوجدانية -القدراا العقلية -لوزنا -الطو 

 :البرنامج تطبيق  -ب

بواقيع  ( أسابيع8( وذلك على مدى) 2ةرائط الذهنية اإللكترونية مرف ) تم تنفيذ البرنامج المقترح لل    

ية من طالباا الفرقة الثالثة علي عينة البحث األساس( دقيقة 60محاضرة واحدة إسبوعيًا زمن ك  منها )

، وبعيد اإلنتهياء مين التطبيي  تيم تفرييغ   م5/12/2019  إليى   م14/10/2019  وذلك ةال  الفترة من

 .لجمع النتائج ومعالجتها احفائيا ( تمهيدا1مرف ) –البياناا في كشوف معدة لذلك 
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 القياسات البعدية: -ج 

عليى المجميوعتين الضيابطة 12/2019/  8  اخحيد   بتطبي  القيا  البعيدى ييوم  قاما الباحثتان         

 ( قيد البحث .اخنطباعاا الوجدانية –تحفي  المعرفيال -المستوى المهارى فى المتايراا )والتجريبية 

 المعالجات االحصائية:

للمعالجياا اإلحفيائية بإسيتةدام   ابعد تجميع البيانياا ومراجعاتهيا بدقية وتفرياهيا وتبويبهيا إسيتعدادً 

 آلتية :األساليب ا

 المتوسط الحسابى . -1

 اإلنحراف المعيارى . -2

 معام  اإللتواء . -3

 معام  اإلرتباط . -4

 لمعنوية الفرو  بين المتوسطاا . T.Testأةتبار  ا   -5

 معام  التميز والسهولة والفعوبة . -6

 .معام  ثباا ) ألفا كرونباخ (  -7

 معام  التجزئة النففية ) سبيرمان براون ( . -8

 :  ومناقشة النتائجعرض  

 أواًل : عرض النتائج :

 ( 17جدول رقم )
 مستوى المهارى ال، التجريبية فى سيات البعدية للمجموعتين الضابطةداللة الفروق بين القيا
 لمقرر مسابقات الميدان والمضمار للفرقة الثالثة   

 ( 177ن = )

 المتايراا 

  البعدى للمجموعةالقيا   
 (90)الضابطة

 (87)التجريبية البعدى للمجموعةالقيا   
 sig ا م ف 

 ع م ع م

م/ح  100  6.90 0.79 5.30 0.76 1.60 13.662 *  .000 

م جري 800  7.06 0.90 5.30 0.75 1.76 14.054 *  .000 

* 22.349 3.66 1.237 11.07 0.92 7.11 قذف القرص   .000 

* 23.017 3.68 1.191 11.107 0.92 7.422 الوثب العالي   .000 

047. 0.75 5.344 القفز بالزانة   0.813 1.69 14.361 *  .000 

الدرجة الكلية لمستوى اخداء 
المهارى لمقرر مسابقاا الميدان 

 والمضمار
34.133 3.01 39.81 2.671 5.67 13.241 *  .000 

 1.960=175حرية ودرجة  0.05ت  الجدولية عند مستوى معنوية 
 للمجميوعتين الضيابطة  ة( وجيود فيرو  دالية إحفيائيا بيين القياسياا البعديي17يتض  من جدو  )  
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البعيدى   القييا   لمقرر مسابقاا الميدان والمضيمار للفرقية الثالثية لفيال   مستوى المهارىالوالتجريبية في  

 .التجريبية للمجموعة
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القيا  البعدى للمجموعة 
     الضابطة

القيا  البعدى للمجموعة 
      التجريبية

،  اسين البعديين  للمجموعة الضابطة( : داللة الفروق بين القي1رسم توضيحى)   
مستوى المهارىالفى   المجموعة التجريبية  
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 (  18جدول رقم )  
 المعرفى  التحصيل  ، التجريبية فى اختبار سيات البعدية للمجموعتين الضابطةداللة الفروق بين القيا

 لمقرر مسابقات الميدان والمضمار للفرقة الثالثة   
 ( 177ن = )

 المتايراا 
  البعدى للمجموعةالقيا   

 ( 90)الضابطة
 (87)التجريبية البعدى للمجموعةالقيا   

 sig ا م ف

 ع م ع م

المحور االول السوال االول 

( 4أكملى العبارات االتية)

 أسئلة: 

0.96 0.58 3.30 0.46 2.34 29.74 *  .000 

  المحور الثانى السوال الثانى 

( أمام العبارة  ✓ضع عالمة ) 

الصحية وعالمة )×( أمام  

العبارة الخاطئة مع تصحيح 

 الخطأ.

 

28.50 2.14 56.98 3.36 -28.48  67.49 *  .000 

المحور الثالث السؤال الثالث  

اختارى االجابة الصحيحة من 

 بين االجابات

8.74 1.39 15.46 1.60 -6.72  29.89 *  .000 

 الدرجة الكلية لالختبار
38.20 2.58 75.74 3.58 -37.54  80.21 *  .000 

 1.960=175حرية ودرجة  0.05ا  الجدولية عند مستوى معنوية 
  و  ( وجود فرو  دالة إحفائيا بين القياساا البعدية للمجموعتين التجريبية 18يتض  من جدو  )   

القيا   مسابقاا الميدان والمضمار للفرقة الثالثة لفال    المعرفى لمقرر  التحفي  في اةتبار الضابطة 
 التجريبية.  البعدى للمجموعة 
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 القيا  البعدى للمجموعة الضابطة 

 القيا  البعدى للمجموعة التجريبية 

 
اسين البعديين  للمجموعة  اللة الفروق بين القيد: ( 2رسم توضيحى)

 المعرفى التحصيل  المجموعة التجريبية فى اختبار،الضابطة

 



 

28 

 ( 19جدول )
 داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فى  

 نحو المهارات قيد البحث   للطالبات  اإلنطباعات الوجدانيةمقياس 
 ( 177ن = )   

 المماور المقياس 

وحدة  

القيا 

 س

البعدى  القيا   
التجريبية   للمجموعة
(87) 

البعدى  القيا   
  الضابطة للمجموعة
(90) 

 م ف 

 
 قيمة )ت( 

الدطلة  

 اإلحصائية 

 ع م ع م

مقياس 

اإلنطباعات  

 الوجدانية 

* 4.66 2.10 2.71 5.75 3.26 3.64 درجة العام نمو المقرر  اإلنطباع  . ... 

* 3.01 2.12 1.94 6.18 6.25 4.07 درجة والمفاهيم    نمو المعلومات  اعاإلنطب  .003 

* 4.10 2.78 6.33 4.14 1.13 1.36 درجة نمو المهارات الذهنية  اإلنطباع  .000 

* 7.33 1.197 1.26 2.56 0.88 1.37 درجة نمو المهارات المهنية   اإلنطباع  .000 

* 10.16 1.98 1.46 3.29 1.11 1.31 درجة نمو المهارات   العامة  اإلنطباع  .000 

* 7.89 10.18 7.18 21.92 9.72 11.74 درجة المجموع الكلى   .000 

  1.960( =0.05( ومستوى داللة )175قيمة )ت( الجدولة عند درجة حرية ) 
( وجيود فيرو  ذاا دخلية إحفيائية بيين متوسيطى القياسيين البعيدين للمجميوعتين 20يتض  من جيدو  )

مهاراا مسابقاا الميدان والمضمار قيد البحث، نحو    للطالباا     اإلنطباعاا الوجدانيةبية والضابطة فى مقيا   التجري
 (.0.05لفال  المجموعة التجريبية حيث أن قيم    ا   المحسوبة اكبر من قيمة )ا( الجدولية عند مستوى دخلة )

 
 ،  للمجموعة الضابطة روق بين القياسين البعديين ( : داللة الف3رسم توضيحى) 

 نحو المهارات قيد البحث  االنطباعات الوجدانيةمقياس المجموعة التجريبية فى  
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 ثانيًا : مناقشة النتائج : 

( وجود فيرو  دالية إحفيائيا بيين القياسياا البعديية للمجميوعتين الضيابطة 17يتض  من جدو  )

البعيدى  القييا لمقرر مسابقاا الميدان والمضمار للفرقية الثالثية لفيال    رىمستوى المهاالوالتجريبية في  

 .  التجريبية للمجموعة

لفيال   مسيتوى المهياريالرجع الباحثتان هذه الفرو  بين المجموعتين التجريبية والضابطة فيي تو

ثيير دافعيية الطالبياا تهي طريقة مسيتحدثة  ف،  لكترونيةإلى إستةدام الةرائط الذهنية األ  المجموعة التجريبية

منظمية بطريقية مشيوقة ومحفيزة عدة مؤثراا  بحيث تتوفر لهن في هذا البرنامج    جديدةالمهاراا  الفي تعلم  

كما ان استةدام الةرائط الذهنية اإللكترونية تتيي  اسيتةدام كي   مما يؤدي إلى إتقان ما تتعلمةللتعليم والتعلم  

 . ثر التعلم وايضا مراعاه الفرو  الفرديةالحوا  لدى الطالبة مما يساعد على بقاء ا

( و)أبيو النجيا 9())شيادي محميد ( و15هيدى حسين()شار إلييه كي  مين )وتتف  هذه النتيجة مع ما أ

عليى  (Khaled thabet , Ahmed Maged  ()17( و)7رشا فيرج ()( و) سالي نبي  و1()وآةرون

علييى إثييارة الطالبيياا اء المهيياري ممييا يسيياعد أكثيير فاعلييية فييي تعلييم األد أن الةييرائط الذهنييية األلكترونييية 

  .فيؤدى إلى اخرتقاء بالمستوى المهارى لديهنداء على أجزاء الجسم الهامة أثناء اخ ومساعدتهن في التركيز

 متوسىطى  بىين  إحصىائية  داللىة  ذات  فىروق  توجىدوهذا يحقق الفرض األول والذي يىنص علىى ج  

 البعىىدى القيىىاس لصىىالح المهىىارى مسىىتوىال فىىى الضىىابطة و التجريبيىىة للمجمىىوعتين البعديىىة القياسىىات

 التجريبية ج . للمجموعة

لتجريبيية االبعديية للمجميوعتين  بيين القياسياا  وجود فيرو  دالية إحفيائيًا(  18يتض  من جدو  )

لمقرر مسيابقاا المييدان والمضيمار للفرقية الثالثية لفيال  القييا   المعرفي التحصيل  اختبارفي  والضابطة  

 .للمجموعة التجريبية  البعدي

ساعد عليى تنظييم المعلومياا فهى تذلك إلى إستةدام الةرائط الذهنية األلكترونية  وترجع الباحثتان  

، كيذلك عليى جيذب ماا وإستردادها عند الحاجة إليهاعملية إستيعاب المعلوتسهي   في الذاكرة مما يسهم في  

العقليية كالنقيد والتحليي  لى ةلي  العدييد مين القيدراا  تساعد ع  وايضا،  عدم الشعور بالمل باه الطالباا وإنت

 . وفاعليةمما يجع  عملية التعلم أكثر جودة والمقارنة 

       ( و Ozgul Keles ()20و) (T.K.et all ()22إلييه كي  مين ) ميا أشيارذليك ميع  تفي ي حييث 

 Nikhilkumarو)Mi-ryang Kim, Sang-yon Kim(21))) و (5())جيهييييان الليثييييي

D.Parikh1()19)الذهنييية األلكترونييية نجحييا بتييدوين وتلةيييص المعلوميياا وربطهييا  علييى أن الةييرائط

كميا سياعدا الطالبياا عليى فهيم ، ألشكا  مما يثيير إهتميام الطالبياا وتدعيمها بالفور واضها البعم  عبب

ا عليى تحسيين مهياراتسياعد    كميا،  ومراجعة الطالباا لألفكيارمما آثر على سرعة إستدعاء  الموضوعاا  

 لديهن.التفكير واإلبداع 
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 متوسىطى بىين إحصىائية داللىة  ذات  فىروق  والذي ينص على ج توجىد  الثانيوهذا يحقق الفرض   

 البعىدى القيىاس  لصىالح  المعرفى  التحصيل  مستوى  فى  والضابطة  التجريبية  للمجموعتين  البعدية  القياسات

 ج . التجريبية للمجموعة

 البعييدين القياسييين متوسييطى بييين إحفييائية ةدخليي ذاا  فييرو  وجييود  (19يتضيي  ميين جييدو  )

 الميدان مسابقاا  مهاراا  نحو للطالبات  الوجدانية اإلنطباعات  استمارة  فى  والضابطة  التجريبية  للمجموعتين

 . التجريبية المجموعة لفال  ، البحث  قيد  والمضمار

لمعييارف تييوفر المعلوميياا واالذهنية األلكترونييية    ائطوترجع الباحثتان ذلك إلى أن الةر

  عن ك  مهارة بطريقة جديدة ومثيرة .

مايسيية ربيييع وإيمييان )و   (15)  (ع ما أشار إليه ك  من )هدى حسينوتتف  هذه النتيجة م

 Anthony)و Mi-ryang Kim  Sang-yon Kim(21) )) و( 5() (و)جيهان الليثي4()النحا 

J.Ment , et all ()16) اعليية فيي إزالية الشيعور بالملي  عليى أن الةيرائط الذهنيية األلكترونيية ذاا ف

، كذلك تكون وسيلة للمشاركة والتعاون بين الطالباا ه الطالباا في الطريقة التقليديةوالرتابة الذي قد تشعر ب

إليى الشيعور بالحميا  . أيًضا يؤدي إستةدام الةيرائط الذهنيية األلكترونيية  إلى زيادة الثقة بالنف باإلضافة  

    و العم  الذي نقوم به وتأديته بفرح .نحوتعزيز الجوانب الذاتية 

توجىد فىروق ذات داللىة إحصىائية بىين متوسىطى ج    والذي ينص علىى  الثالثوهذا يحقق الفرض  

طالبات نحو مقرر مسابقات لل اإلنطباعات الوجدانيةالقياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة فى 

 ج . الميدان والمضمار لصالح المجموعة التجريبية

 اإلستنتاجات :

ومن ةيال  أهداف البحث وفروضه وعينه البحث وما أسفرا عنه المعالجاا اإلحفائية  في ضوء   

 ، تم التوف  إلي األستنتاجاا التالية : مناقشة وتفسير النتائج

الضيابطة و توجد فرو  ذاا دخلة إحفائية بين متوسطى القياساا البعديية للمجميوعتين التجريبيية •

 المهارى لفال  القيا  البعدى للمجموعة التجريبية . مستوىالفى 

الضيابطة و  توجد فرو  ذاا دخلة إحفائية بين متوسطى القياساا البعدية للمجموعتين التجريبيية  •

 فى مستوى التحفي  المعرفى لفال  القيا  البعدى للمجموعة التجريبية .

يية للمجميوعتين التجريبيية والضيابطة توجد فرو  ذاا دخلة إحفائية بين متوسطى القياساا البعد  •

طالبيياا نحيو مقييرر مسيابقاا الميييدان والمضيمار لفييال  المجموعيية لل اإلنطباعيياا الوجدانييةفيى 

 التجريبية
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      التوصيات :

 توفي الباحثتان :في ضوء ما أظهرته نتائج البحث وإستنتاجاته 

ميييدان والمضييمار للفيير  الدراسييية إسييتةدام الةييرائط الذهنييية األلكترونييية فييي تييدري  مسييابقاا ال  -1

 المةتلفة .

 الذهنيية  الةيرائط  للتعيرف  بالكليية  التعليميية  العمليية  على  للقائمين  عم   وورش  تدريبية  دوراا   عقد   -2

     . المحاضراا  في تطبيقها وكيفية األلكترونية

 حفو  على أكبر إستفادة للطالباا.إجراء دراساا بإستةدام أساليب جديدة ومبتكرة لل  -3
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