
 لتعلم  ل دافعيةالعلي توظيف الخرائط الذهنية اإللكترونية تأثير 
 ومستوى األداء الفنى والرقمى فى مسابقة قذف القرص 

 
 م.د/ رضا عبد السالم عبد الحميدأ.* 

 المقدمة ومشكلة البحث :

 جديدة صييييييي  تبني يتطلب  التطوير وهذا التعليمية، العملية بتطوير المتقدمة الدول تهتم  
 أسيييياليب  في النظري  المسييييتو   على القائم التربوي  الفكر  تغير نظامية، منهجية أسيييي  على تقوم

 ،  التعليمية العملية تطوير  لعمليات  مالئمة غير أصيييييييييي ح   التي الحالية والتعلم ،التعليم وطرق 
  للنظريات  العلمي التطبيق عمليات  تفعيل في أثرها واالتصيييييياالت  المعلومات  تقنيات  لتطور  وكان

 إعداد  في لتسييييياعد  وتطويرها ،والتعلم التعليم وإسيييييتراتيجيات  ،طرق  مجال في الحديثة واالتجاهات 
  تطور أن حيث  المسييييييييييتقبل، وتحديات  العصيييييييييير تطورات  مواجهة على قدرة أكثر جديدة أجيال

  األنظمة هذ  نجاح فأصيييييي   الحديثة التقنيات  بتطور صييييييور  معظم في رت طأ التعليمية األنظمة
 .الحديثة للتقنيات  األمثل االستخدام على يعتمد 

 التعليم في دمجها في والرغ ة،  التكنولوجيا توظيف نحو العام اإلتجا  من الرغم وعلى
 األسي ا   وأرجع   ،فاعل بشيلل دمجها في نسيبي بطء وجود  إلى الدراسيات  أحدث  تشيير ، العالي

 يشييييييييير كما،    التكنولوجيا على قائمة تعليمية إسييييييييتراتيجيات  أو أنظمة لتبني العالية  التكلفة إلى
 العالي  التعليم في التكنولوجيا دمج في ال طء هذا أن إلى العالم   مسييتو  على ال احثين من العديد 

،   تعليم وإسيييتراتيجيات  ،أسييياليب  يفضيييلون  الذين التدري  هيئة أعضييياء نسييي ة ارتفاع إلى يعز   قد 
  (2:38(،)34:32(،)114:30). المحاضرة كأسلو   تقليدية وتعلم

 ذلك في المت عة االسيييييييتراتيجيات  أهم من اإللكترونية  الذهنية الخرائط اسيييييييتراتيجية د وتع
 ربط على تسيياعد  كما بسييهولة، الطالب  عقل إلى وتوصيييلها المعلومات  تجميع على تسيياعد  حيث 

 وتطوير  متعة أكثر التعلم وتجعل ،  المعلومات  اسييترجاع عملية وتسييهل ،ب عض  بعضييها األفكار
 إما الذهنية الخريطة رسيييم ويملن ، الموضيييوع عن شييياملة صيييورة وإعطاء التركيز وزيادة ،الذاكرة

  (27:10ب اآللى.)الحاس برامج باستخدام أو باليد 

سييييييييييتراتيجيات  إتعد من    أن الخرائط الذهنية االلكترونية  Eppler  (2006) إبلر  شيييييييييييروي
والتى تعتمد على فكرة التعلم النشييييييط التى يشييييييارل فيها المتعلم حيث يلون تصييييييور عقلي    التعلم ،

حول المفاهيم والعالقات التى تربط بينها ، ويحاول أن يعبر عنها في صييييورة مختصييييرة في شييييلل 
 

 جامعة الزقازيق. –كلية التربية الرياضية بنات   –بقسم مسابقات الميدان والمضمار  أستاذ مساعد  *
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يية ذهنيية يتم تنفييذهيا بشييييييييييييييليل ييدو  بيالورقي  والقلم ، وتكوينيات ططيية ملونيا طريطية عقل،  رسييييييييييييييوم 
وتعرف بالطريقة اليدوية أو يسييييييتعان في تنفيذها ببرامج كمبيوتر متخصييييييصيييييية تتضييييييمن عديد من  

  (156:35األدوات التى تملن  من وضع تصور لهذ  المفاهيم على شاشة الكمبيوتر.)

  وغير مشييع بشييلل الدماغ عمل تحاكي تخطيطية تقنية اإللكترونية  الذهنية طةائالخر  وتعد 
 المعلومات، ومعالجة المنظم التفكير على القدرة  لتحسيييييييييييينالحاسيييييييييييب اآللى  وتسيييييييييييتخدم ططي،

  الذهنية الخرائط أهمية وتكمن العقل،  محتو   عن للتعبير والخط والنص ،  والصييييورة اللون  وتوظف
  واالعتماد  ،  اإليجابي المسييييييتمر والتعلم التعاوني التعلم على المتعلم تسيييييياعد أنها  في اإللكترونية

  تسييم و   ،  اإلبداعي التفكير تنمية في تسييهم كما ،  االجتماعية المهارات  بعض  وتنمية النف  على
 في الفعلية المشياركة  على المتعلم تسياعد كما    ،  المحتو   مع وتفاعلهم ،  تفكيرهم بتنمية للمتعلمين

 عن للمتعلمين بصييييييرية سييييييريعة راجعة تغذية تقديمباإلضييييييافة إلى   ،متكاملة تفكيرية بيئة تكوين
 ( 194:25(،)239:9(،)152:1)ومهاراتهم. همأفكار  بتطوير سم بشلل ي أعمالهم

 رسييييومية تقنية  "بأنها اإللكترونية  الذهنية الخريطةBuzan (2005  ) بوزان عرف وقد 
 بللمة، العقل مهارات  أغلب  بتسيييييخير عقلك طاقة اسيييييتخدام على تسييييياعدل بمفاتي  تزودل قوية

 طاقات  اسييييييتخدام في المطلقة الحرية يعطيك قوي  وأسييييييلو   مرة كل في ،  ألوان ،نص  ،  صييييييورة
   (297:34)عقلك".

 معينة شيييييرو  في  توفرت  إذا إال يحدث  ال التعلم أن المعرفيين النف  علماء عتبرأ  وقد 
 ، المدرسيييية الدافعية أهمها تسيييميات  عدة للتعلم الدافعية مصيييطل  عرف وقد  ،  الدافعية بينها من

   (153:39).للنجاح والدافعية ،ميةيكاد ألا الدافعية

 داطلية حالة "أنها على للتعلم الدافعية  Viau Roland  (2003)  روالند  فيو ويعرف
  تحقيق غاية إلى سيلوك  مواصيلة على وتحث  وانت اه  ورغبت  المتعلم ومعارف اإلفراد   سيلول تحرل

  (106:40)".المعرفي التوازن 

وتعتبر مسيييييييييابقة قذف القرا إحد  مسيييييييييابقات الرمى فى ألعا  القو  حيث تحتا  إلى 
والمفاصييييل  ، ربط المسييييار الحركى ألجزاء الجسييييم المشييييتركة فى الحركة بهدف وضييييع العضييييالت 

مسييييار الحركى ومتفقة مع ال، التى تعمل عليها بحيث ينتج عن اإلنق اض العضييييلى قوة دفع كبيرة  
دون أن يقع فى مسيييييييييييييييار مخيالف لميا هو مطلو  تجميعي  من مصيييييييييييييييادر قو  ت ثر على مقيدار 

  (215:  14(،)316:  7محصلة القو  للمجموعة العضلية العاملة.)
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  ةفى لجن   اإشيييييييييييتراكهو ،  مسيييييييييييابقات الميدان والمضيييييييييييماربتدري     ةومن طالل قيام ال احث
التربيية  لليية  الفرقية الثيانيية ب  لطيال يات   المييدان والمضييييييييييييييميارمسيييييييييييييييابقيات  لمقرر    التطبيقى اإلطت يار

تدنى مسييييييييييتو  األداء الفنى والرقمى لمسييييييييييابقة قذف     الحظجامعة الزقازيق   -الرياضييييييييييية بنات  
عدم مناس ة  نتيجة لإلى إنخفاض الدافعية للتعلم لد  الطال ات  السبب فى ذلك يرجع  ، وقد  القرا 

والنموذ  العملى ،  ( والتى تعتميد على الشييييييييييييييرح اللفظى المعتيادةالطريقية  )مر  أسييييييييييييييلو  التعلم بياأل
دون مشيياركة إيجابية من المتعلمات فى الموقف التعليمى، وهذا يتعارض مع التطور فى   للمسييابقة

مها لإلرتقاء بالعملية التعليمية فى الوق  الراهن، هذا إلى جانب  اتكنولوجيا التعليم من حيث إستخد 
 ،، فيزييييد العيييبء الواقع على المعلميييةالتطبيقيييية  المحييياضييييييييييييييرات ديييية للمتعلميييات أثنييياء  الزييييادة العيييد 

سييييييطها بحيث يسيييييهل إدرال مراحلها   وتب قيد ال حث ، المسيييييابقة  م  يوإحتياجها إلي جهد كبير لتعل
 .قذف القرا فى محاولة إلتقان 

خرائط  العلي العديد من الدراسييييييييييات العلمية التي أسييييييييييتخدم  ال احثة   إطالع  من طالل و 
أحمد عباس حسيييييييييي   مثل دراسيييييييييييييية كل من :  الرياضيييييييييييييييةية  فى مجال الترب  الذهنية اإللكترونية

  (2017)  نانسييييييييى جما  محمو   ،(22()2017)الحى الحسييييييييينى  محمد عبد ،(4)  (2017)
سييعا  حسيي    ،(3()2019) العزيز سييامى عبدأحمد   ،(6()2018) ، إسيي ف فتحى رج   (24)

أتضيييييييييييييي  لل ياحثية أني  لم يتنياول أحيد   (26)  (2019نوره على خليفية )  ،(13) (2019عبياس )
مسييابقة قذف في تعلم    الخرائط الذهنية اإللكترونيةتيجية  اإسييتر  -  فى حدود علم ال احثة  -ال احثين  

التدريسيييييييية  سيييييييترتيجيات  اإلكأحد   الخرائط الذهنية اإللكترونية  توظيفإلي   ةمما دفع ال احث القرا 
 .مسابقة قذف القرا لتعلم الحديثة 

 سييل ا ي ثر مما العليا والمعرفية العقلية المهارات  تنمية تهمل ما عادة التقليدية فاألسيياليب 
 قييدراتهم مسييييييييييييييتو    في الفعلي أداؤهم يلون  كي المتعلمين من الفئيية هييذ التعلم ل دافعييية على

  اسييييييييتخدام إلى تسييييييييعى التي ا ال حث هذ  مشييييييييللة برزت  هنا ومن (،22:36)  العقلية واملاناتهم
 يتعلق فيما وطاصييية،  الطال ات  قدرات  تحفيز على تعمل التي الفاعلة اإلسيييتراتيجيات التدريسيييية

    .الدافعية للتعلم بتنمية

الخرائط  توظيف  نبثقي  فكرة ال حيث فى كونهيا محياولة علميية للتعرف على تأثير  أومن هنيا  
األداء الفنى والرقمى لمسييييييييييييييابقية قيذف القرا مسييييييييييييييتو  و اليدافعيية للتعلم على    اليذهنيية اإللكترونيية

 .جامعة الزقازيق -التربية الرياضية بنات للية لطال ات الفرقة الثانية ب

 أهداف البحث : 
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 يهدف هذا ال حث إلي التعرف علي :            

األداء الفنى والرقمى مسييييييييتو   و الدافعية للتعلم  على    الخرائط الذهنية اإللكترونيةتوظيف    تأثير  -1
 .                                                              جامعة الزقازيق -التربية الرياضية بنات للية لمسابقة قذف القرا لطال ات الفرقة الثانية ب

األداء الفنى  مسييييييييييييييتو   و الدافعية للتعلم  على  ( المعتادةمر )الطريقة أسييييييييييييييلو  التعلم باأل  تأثير  -2
جامعة   -التربية الرياضييييييية بنات  للية  والرقمى لمسييييييابقة قذف القرا لطال ات الفرقة الثانية ب

                                                     .          الزقازيق

األداء الفنى  مسييييييييتو   و الدافعية للتعلم  الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضييييييييابطة فى   -3
 .والرقمى لمسابقة قذف القرا 

 فروض البحث : 

فى توجد فروق دالة إحصييييييائيام بين متوسييييييطات القياسييييييين القبلى وال عد  للمجموعة التجريبية    -1
 .لصال  القياس ال عد األداء الفنى والرقمى لمسابقة قذف القرا مستو  و الدافعية للتعلم 

فى توجد فروق دالة إحصييييائيام بين متوسييييطات القياسييييين القبلى وال عد  للمجموعة الضييييابطة    -2
 .األداء الفنى والرقمى لمسابقة قذف القرا مستو  و الدافعية للتعلم 

توجد فروق دالة إحصييائيام بين متوسييطات القياسييين ال عديين للمجموعتين التجريبية والضييابطة    -3
لصيييييييال  المجموعة  األداء الفنى والرقمى لمسيييييييابقة قذف القرا  و   مسيييييييتو الدافعية للتعلم  فى 

 .التجريبية

 البحث :المستخدمة فى مصطلحات  ال

 : Strategyاإلستراتيجية 

هى "مجموعة من اإلجراءات والخطوات التدريسيييييييييية التى يقوم بها المعلم وتحدث بشيييييييييلل  
 ( 21:17منتظم ومتسلسل بهدف تحقيق أهداف مرجوة ومحددة مس قام ".)

 : E - Mind Mapالخرائط الذهنية اإللكترونية 

 من تتكون  متخصيصية، حاسيب للى برامج على قائمة حرة، إبداعية تخطيطية رسيوم" هي
 وتسييييتخدم ، واأللوان والرموزوالصييييور  ، والكلمات  الخطو  باسييييتخدام المركز من تتشييييعب  فروع

 ( 6:28".)إنشائها عند  العفوي  التفكير وتتطلب  والمعلومات، األفكار بين العالقات  لتمثيل

      :Motivation to learnللتعلم  الدافعية
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 ذلك في لالسييتمرار جهد  أقصييى وبذل في  والنجاح ما بشيييء القيام في الفرد  رغ ةهى "  
 االجتماعية،  التنشييييييييئة بطريقة ومحلوم والمنافسيييييييية والرغ ة بالطموح محفوف أن  بمعنى  النجاح

 ( 361:5).التعلم وزيادة تعلم على الحصول في الفرد  نزوع في يتمثل للتعلم الدافعية أن حيث 

 : المرجعيةالدراسات  

فاعلية إسيييتخدام   دراسييية أسيييتهدف  التعرف على  (4()2017أحمد عباس حسييي  )  أجر  
الكرة  الخرائط اليذهنيية اإللكترونيية على بعض نواتج التعلم لمهيارة اإلرسييييييييييييييال المواجي  من أعلى فى  

طال ام بالصيييييييييييييف األول (  30وبلغ  عينة ال حث )  ،سيييييييييييييتخدم ال احث المنهج التجريبىأو  الطائرة ،
إسييييييييييييييتخيدام    فياعليية:    ومن أهم النتيائجالمتوسييييييييييييييط من المرحلية الثيانويية بمحيافظية كربالء بيالعراق ،  

من أعلى فى  عض نواتج التعلم لمهارة اإلرسييييييال المواج   ب  فى اإلرتقاءالخرائط الذهنية اإللكترونية  
      .مقارنة بأسلو  التعلم باألمر الكرة الطائرة

فاعلية    دراسة أستهدف  التعرف على  (22()2017)محمد عبدالحى الحسينى    كما أجر  
ل عض   تعلم المسييييييييتويات العليا المعرفية والمهاريةعلى   الرقميةإسييييييييتخدام الخرائط الذهنية  برنامج ب

على  عينة ال حث  أشيتمل  و   ،سيتخدم ال احث المنهج التجريبىأو  ، القدمكرة  المهارات األسياسيية فى 
توجد :   ومن أهم النتيائجطال يام بالفرقة الثيانيية بلليية التربيية الرياضيييييييييييييييية جامعية دمييا  ، (  40)عدد  

( الرقميةائط الذهنية  الخر فروق دالة إحصيييييييائيام بين القياسيييييييين القبلى وال عد  للمجموعة التجريبية )
      لصال  القياس ال عد . القدمكرة المهارات األساسية فى  فى مستو  أداء بعض 

فاعلية   بدراسييييييييية أسيييييييييتهدف  التعرف على  (24)  (2017)  نانسييييييى جما  محمو  وقام  
،  الرياضييييييية إسييييييتخدام طرائط المفاهيم اإللكترونية على تعلم بعض المهارات الحركية بدرس التربية  

 إلىتقسيييييييييييييييمهم  تلميييذام تم  (  40وبلغيي  عينيية ال حييث )،  المنهج التجريبى    ةال يياحثيي    سييييييييييييييتخييدمييأو 
:   ومن أهم النتائج( تلميذام، 20)قوام كل منهما  ضييييييييييييابطةومجموعة  ،  تجريبية  مجموعة  مجموعتين

التربييية  بعض المهييارات الحركييية بييدرس  فى إتقييان  طرائط المفيياهيم اإللكترونييية  إسييييييييييييييتخييدام  فيياعلييية  
   .مقارنة بأسلو  التعلم باألمر الرياضية

تأثير برنامج  دراسييييييييية أسيييييييييتهدف  التعرف على   (6()2018)  إسيييييي ف فتحى رج     أجر و 
كرة السيييييييلة لطال  فى بعض مخرجات العملية التعليمية  إسيييييييتخدام الخريطة الذهنية على  ب  تعليمى

، وأستخدم ال احث المنهج التجريبى ، وتكون  عينة ال حث من عدد كلية التربية الرياضية بدميا   
إلى مجموعتين إحداهما    متم تقسييييييييييييمه  بدميا بللية التربية الرياضيييييييييييية    األولىبالفرقة   ام ( طال 40)
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ئج إلى فاعلية إسييييييييييتخدام  ، وأشييييييييييارت النتا  ام ( طال 20تجريبية واألطر  ضييييييييييابطة قوام كل منهما )
     .  كرة السلةفى والمهار  التحصيل المعرفى الخريطة الذهنية فى اإلرتقاء بمستو  

  تأثير  دراسيييييية أسييييييتهدف  التعرف على  (3()2019) سييييامى عبدالعزيزأحمد   أجر  بينما  
الثانية من التعليم  القدم لتالميذ الحلقة كرة   ات مهار   تعلمإسييييييتخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية على 

بالصييييف األول  تلميذام (  50وبلغ  عينة ال حث )  ،سييييتخدم ال احث المنهج التجريبىأو  ،  األسيييياسييييى
(  25إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألطر  ضييييييييييابطة قوام كل منهما )  متم تقسيييييييييييمه  اإلعداد 

مسيييييييييتو     تأثيرام إيجابيام علىإسيييييييييتخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية    ي ثر:   ومن أهم النتائج ،تلميذام 
     .القدمكرة  ات مهار أداء بعض 

فاعلية تدري     دراسيية أسييتهدف  التعرف على  (13()2019سيعا  حسي  عباس )  وأجرت 
مقرر كرة اليد فى ضيييوء إسيييتراتيجية طرائط المفاهيم اإللكترونية على التحصييييل المعرفى والمهار   

، وتكون  عينة    سيتخدم  ال احثة المنهج التجريبىأو  ،الحلقة الثانية من التعليم األسياسيى ذات لتلمي
قوام كل   ضيابطةومجموعة   تجريبية مجموعة  مجموعتين تقسييمهن إلى تم تلميذة(  40)  ال حث من

توجد فروق دالة إحصيييييييائيام بين القياسيييييييين القبلى وال عد   :  ومن أهم النتائج، تلميذة (  20منهما )
 لصال  القياس ال عد .  التحصيل المعرفى والمهار  لكرة اليد للمجموعة التجريبية فى 

الخريطة  التعرف على تأثير  أسيييييتهدف  دراسييييية  ب  (26)  (2019نوره على خليفة ) وقام  
سييييييييييتخدم  أو   ،تعلم بعض مهارات ألعا  القو  بدرس التربية الرياضييييييييييية علىاإللكترونية  الذهنية  

  مجموعتين تقسيييييييييييييييمهن إلى تم  تلمييذة( 60) ، وتكوني  عينية ال حيث من  ال ياحثية المنهج التجريبى
زيادة فاعلية    :  ومن أهم النتائج،   تلميذة(  30قوام كل منهما )  ضيابطةومجموعة   تجريبية  مجموعة

إسييييييتراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية فى تحسييييييين التحصيييييييل المعرفى ومسييييييتو  أداء إسييييييتخدام 
       مقارنة بأسلو  التعلم باألمر.الوثب الطويل(  –)العدو مهارات ألعا  القو  بعض 

 البحث :  إجراءات

 البحث:نهج م

أسييتخدم  ال احثة المنهج التجريبى لمناسييبت  لطبيعة هذا ال حث، وذلك بإت اع التصييميم            
 التجريبى لمجموعتين إحداهما تجريبية واألطر  ضابطة باستخدام القياسات القبلية وال عدية.

 مجتمع وعينة البحث :
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بللية التربية الرياضييييييية    الثانيةالفرقة  طال ات تم إطتيار عينة ال حث بالطريقة العمدية من  
وال يال   ،    2019/2020للعيام الجيامعى فى الفصييييييييييييييل اليدراسييييييييييييييى األول    الزقيازيقجيامعية  -بنيات 
وقد تم إسيييييييت عاد   ،  ة( طال 80)على  شيييييييتمل  عينة ال حث المختارة  أوقد  ،  ة( طال 762)  نعدده
وبذلك أصييي ح  عينة ال حث األسييياسيييية   ،  نإلجراء الدراسييية اإلسيييتطالعية عليه  طال ة(  20عدد )

  ،( الخرائط الذهنية اإللكترونية )  تجريبيةمجموعة  إلي مجموعتين إحداهما    نتم تقسيييمه  ة( طال 60)
 .ة( طال 30قوام كل منهما )مر( )التعلم باألضابطة مجموعة واألطر  

بعض المتغيرات التي قيد أفراد عينية ال حيث فى   توزيعإعتيداليية   بحسييييييييييييييا  قيامي  ال ياحثية و 
  والدافعية للتعلم ،  الذكاء ،الوزن  ،الطول  ،: السيييييييييين وهي كما يلي ،  ت ثر علي المتغير التجريبي

األداء الفنى والرقمى لمسيييييييابقة  مسيييييييتو   و  ،والمرونة   ،التوافق ،والرجلين  والقدرة العضيييييييلية للذراعين
 ( يوضحان ذلك. 2) ، (1وجدولي ) ، قذف القرا 

 (1) جدو     
 النمو   دالتييمعرا  عينة البحث في يييأف  عييدالية توزييييإعت

 80= ن    والدافعية للتعلم            الذكاء( –الوزن  –الطو    – الس )                       
 القياس  وحدة المتغيرات 

  المتوسط
 الحسابى

  اإلنحراف
 المعيارى 

 الوسيط 
  معامل
 اإللتواء 

 0.91 19.25 0.83 19.50 السنة  الس  

 0.98 164.00 6.15 166.00 سم الطو  

 0.45 63.00 4.97 64.25 كجم الوزن 

 0.71 45.50 6.33 47.00  رجة الذكاء 

 0.86 111.50 7.01 113.50  رجة الدافعية للتعلم                

  – الطول    – السن  )  لمعدالت النموقيم معامالت اإللتواء    جميع( أن  1من جدول )  يتض 
أن قياسات العينة    يشير إلى( مما  3- ،  3نحصرت مابين )+ أوالدافعية للتعلم    ،الذكاء(    –الوزن  

 أفراد العينة فى هذ  المتغيرات.إعتدالية توزيع لى إ يشيرعتدالى، وهذا إل قد وقع  تح  المنحنى ا
 (2جدو  )  

 إعتدالية توزيع أفرا  عينة البحث فى المتغيرات البدنية ومستوى       
 80ن =                األ اء الفنى والرقمى فى مسابقة قذف القرص                                     

وحدة   المتغيرات 
 القياس 

المتوسط  
 الحسابى

االنحراف  
 معامل االلتواء  الوسيط  المعيارى 

 0.96 3.85 0.81 4.11 متر القدرة العضلية للذراعي   
 0.75 1.50 0.20 1.55 متر القدرة العضلية للرجلي   

 0.92 88.50 5.94 90.33 كجم قوة عض ت الظهر 
 0.71 64.50 5.47 65.80  رجة التوازن الديناميكى

 0.81 9.98 0.63 10.15 ثانية  التوافق بي  العي  والرجلي  
 0.59 14.00 3.51 14.70 عد   المرونة الديناميكية 

 0.77 1.25 0.98 1.50  رجة مستوى األ اء الفنى فى قذف القرص 
 0.80 8.00 1.31 8.35 متر المستوى الرقمى فى قذف القرص 
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البدنية قيد ال حث ، ومستو   ( أن قيم معامالت االلتواء للمتغيرات  2يتض  من جدول )
أن قياسات العينة    يشير إلى( مما  3- ،  3نحصرت مابين )+أ  والرقمى فى قذف القرا األداء الفنى  

 أفراد العينة فى هذ  المتغيرات.إعتدالية توزيع لى إ يشيرعتدالى، وهذا إل قد وقع  تح  المنحنى ا

 

 

 تكافؤ مجموعتى البحث: 

)معدالت في المتغيرات    الضابطة(  –)التجريبية    ال حث   ىت التكاف  بين مجموع  يجاد إتم  
وجدولي    ،التجان  فيها  إجراءوالتي تم    ،الدافعية للتعلم( قيد ال حث   -المهارية    –البدنية    –النمو  

 ( يوضحان ذلك.4(،)3)
 ( 3) جدو 

 معدالت  اللة الفروق بي  المجموعتي  التجريبية والضابطة فى
 والدافعية للتعلم  الذكاء( –الوزن  –الطو   – النمو )الس  

 المتغيرات 
  وحدة
 القياس 

 التجريبية  ةلمجموعا
 30ن=

 الضابطة  ةلمجموعا
  قيمة 30ن=

 ع ف ع ف "  ت" 

 0.81 0.72 19.25 0.69 19.40 السنة  الس  

 0.95 5.91 164.00 6.12 165.50 سم الطو  

 0.69 4.18 63.23 4.31 64.00 كجم الوزن 

 0.52 5.79 46.00 6.02 46.80  رجة الذكاء 

 0.74 6.14 112.00 6.28 113.20  رجة الدافعية للتعلم                
 0.05*  ا  عند مستوي                                2.021=  0.05عند مستوي  الجدولية" ت" قيمة         

  تين لمجموعابين    0.05دالة إحصائيام عند مستوي  غير  فروق    توجد   (3من جدول )  يتض 
مما  والدافعية للتعلم    ،  الذكاء(  –الوزن    –الطول    –)السن  النمو  ت  عدالم  فيوالضابطة    التجريبية

 .يشير إلى تكاف  مجموعتى ال حث فى هذ  المتغيرات 
 ( 4) جدو                                         

 في المتغيرات البدنية   اللة الفروق بي  المجموعتي  التجريبية والضابطة
 األ اء الفنى والرقمى فى مسابقة قذف القرص ومستوى 

وحدة   المتغيرات 
 القياس 

 التجريبية  المجموعة
 30ن=

 الضابطة  المجموعة
 قيمة 30ن=

 ع ف ع ف " ت "  
 0.53 0.68 4.00 0.75 4.10 متر القدرة العضلية للذراعي   
 0.98 0.20 1.47 0.19 1.52 متر القدرة العضلية للرجلي   

 0.71 5.61 89.00 5.23 90.00 كجم قوة عض ت الظهر 
 0.45 5.03 64.80 4.72 65.50  رجة التوازن الديناميكى

 0.51 0.51 10.24 0.55 10.17 ثانية  التوافق بي  العي  والرجلي  
 0.35 3.28 14.20 3.19 14.50 عد   المرونة الديناميكية 

 0.53 0.93 1.27 0.95 1.40  رجة مستوى األ اء الفنى فى قذف القرص 
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 0.84 1.11 8.00 1.16 8.25 متر المستوى الرقمى فى قذف القرص 
 0.05*  ا  عند مستوي                                           2.021 = 0.05عند مستوي  الجدولية" ت" قيمة     

بين    0.05داليية إحصيييييييييييييييائيييام عنييد مسييييييييييييييتوي  توجييد فروق غير    (4يتضيييييييييييييي  من جييدول )
البدنية قيد ال حث ، ومسييتو  األداء الفنى والرقمى لمتغيرات  اوالضييابطة في التجريبية    المجموعتين

 .ال حث فى هذ  المتغيرات مما يشير إلى تكاف  مجموعتى  فى قذف القرا 

 

 أ وات جمع البيانات:

 : المستخدمة: األجهزة واأل وات أواًل 

 ميزان طبى معاير لقياس الوزن.   -               جهاز الرستامير لقياس الطول الكلى للجسم.  -

 (. CD)مدمجة إسطوانات  -                                       أجهزة حاسب للى. -

            ( كجم.3كرات طبية زنة ) -                                             شريط قياس. -

                       .ساعة إيقاف -                     .ميدان رمى وأقراا تعليمية وقانونية –

 (2ملحق )اإلختبارات البدنية قيد البحث :  : ثانياً 

تم تحديد المتطل ات البدنية لمسييييييييييييابقة قذف القرا ، وكذا تحديد اإلطت ارات البدنية، من   
  طالل إسيتطالع رأ  الخبراء حول تحديد أهم المتطل ات البدنية للمسيابقة قيد ال حث وكيةية قياسيها

ن لراء الخبراء لتحديد المتطل ات البدنية ، %( م80، وقد أرتضيييييييييييي  ال احثة نسيييييييييييي ة )( 1ملحق )
 وكيةية قياسها فكان  النتيجة كما يلى:

 ( كجم ألقصى مسافة.3إطت ار دفع كرة طبية ) -1

 إطت ار الوثب العريض من الث ات. -2

 إطت ار قوة عضالت الظهر. -3

 إطت ار التوازن الديناميلى.   -4

  الدوائر المرقمة. إطت ار -5

    .اللم  السفلى والجانبىإطت ار  -6

 تقييم مستوى األ اء الفنى فى قذف القرص :    ًا :لثثا
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أعضياء  (  3)ملحق  ( محلمات 3تم تقييم مسيتو  األداء الفنى فى قذف القرا بواسيطة )
، وكل واحدة منهن تعطى درجة للطال ة،    بالكلية مسييييابقات الميدان والمضييييماربقسييييم  تدري  هيئة  

( درجات موزعة  10من )  المسييابقةثم تحتسييب الدرجة من متوسييط الدرجات الثالث ، وقد تم تقييم  
 كما يلى :

 المرجحة )درجة ونصف(.  –2درجة(.                        )نصف  حمل القرا  -1

  درجتان ونصف(.) وضع الرمى –4درجة ونصف(.                            ) الدوران –3

 اإلتزان "التغطية" )درجة ونصف(. -6درجتان ونصف(.                         التخلص ) -5

 قياس المستوى الرقمى فى قذف القرص :  ًا :  رابع

تم قياس المسيييتو  الرقمى فى قذف القرا، ط قام للقواعد والشيييرو  الخاصييية التى حددها  
 الدولى أللعا  القو  للهواة لمسابقة قذف القرا.قانون اإلتحاد 

 ( 4ملحق ) للتعلم : الدافعية مقياس ًا :خامس

( ويتضيييمن المقياس على  27()2010قطامي ) يوسيي  للتعلم الدافعية مقياس وضيييعقام ب       
للتعلم وفق ميزان تقيدير   اليدافعيية مقيياس في الع يارات  على المفحوا  يجييب  ( ع يارة36عيدد )

ال أوافق درجتان    –( درجات  3متردد ) –( درجات 4أوافق ) –( درجات 5طماسيييى )أوافق بشيييدة )
( درجة 180-  36ما بين ) تراوح   المقياس درجات  فإن وعلي ، ال أوافق بشييييدة درجة واحدة(    –

 للتعلم. ، وكلما أرتفع  الدرجة كلما أرتفع  الدافعية

 (5ملحق ):  المصورإختبار الذكاء : سًا   اس

( بهيدف قيياس القيدرة العقليية العيامية 2()1987)  أحميد زكى اييييييييييال أعيد هيذا اإلطت يار  
 )الذكاء( وهو صال  للتطبيق لكال الجنسين ولجميع األعمار السنية.

 الثبات ( لإلختبارات قيد البحث :  –المعام ت العلمية ) الصدق 

 أواًل : معامل الصدق : 

وإطت ار الذكاء سيييييييتخدم  ال احثة صيييييييدق التمايز للتحقق من صيييييييدق اإلطت ارات البدنية  أ 
وذلك بمقارنة نتائج قياسيييييات المجموعتين إحداهما   ،قيد ال حث الدافعية للتعلم مقياس  و المصيييييور ، 

هن  عييدد واألطري    ،ة  ( طييال يي20)  مميزة( وعييددهنغير  بييالكلييية )مجموعيية    الثييانيييةبييالفرقيية  طييال ييات  

 
  جامعة الزقازيق. –بكلية التربية الرياضية بنات  –قات الميدان والمضمار بمساتدري  أساتذة 
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ثم تم إيجييياد داللييية الفروق بين هيييذ   ،  )مجموعييية مميزة(    بيييالكليييية  الثيييالثيييةبيييالفرقييية    ةطيييال ييي(  20)
 ( يوض  ذلك.5وجدول ) القياسات،

 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 5) جيدو 

 اإلختباراتفى  المميزة وغير المميزة المجموعتي الفروق بي    اللة
 قيد البحث والدافعية للتعلم  المصور  وإختبار الذكاءالبدنية 

وحدة   اإلختبارات 
 القياس 

 المجموعة المميزة 
 20ن = 

 المجموعة غير المميزة  
 قيمة 20ن = 

 ع ف ع ف " ت " 
 * 4.03 0.63 3.95 0.51 4.70 متر القدرة العضلية للذراعي   
 * 5.56 0.10 1.40 0.12 1.60 متر القدرة العضلية للرجلي   

 * 5.13 4.03 89.50 3.29 97.25 كجم قوة عض ت الظهر 
 * 3.89 4.25 64.20 4.11 69.50  رجة التوازن الديناميكى

 * 8.37 0.42 10.19 0.38 9.11 ثانية  التوافق بي  العي  والرجلي  
 * 3.67 2.91 14.00 2.62 17.30 عد   المرونة الديناميكية 

 * 2.78 4.46 45.30 4.19 49.20  رجة الذكاء 
 * 7.86 5.91 112.00 6.25 127.50  رجة الدافعية للتعلم                

 0.05*  ا  عند مستوي                                 2.042 = 0.05عند مستوي  الجدولية" ت"  قيمة            

بين المجموعتين    0.05إحصييييييائيام عند مسييييييتوي   دالةفروق   توجد (  5من جدول )  يتضيييييي 
 قيد   وإطت ار الذكاء المصيييييييييور ، ومقياس الدافعية للتعلم  البدنيةالمميزة وغير المميزة في المتغيرات  

 ال حث لصال  المجموعة المميزة مما يشير إلي صدق اإلطت ارات فيما تقي .

 : معامل الثبات:  ثانياً 

وإطت ار الذكاء المصيييييور ، اإلطت ارات البدنية    تطبيق  باسيييييتخدامث ات  معامل ال حسيييييا  تم   
إعيادة التطبيق علي نف    ثمال حيث علي أفراد العينية اإلسييييييييييييييتطالعيية    قييد  ومقيياس اليدافعيية للتعلم

أمييا   ،البييدنييية    بييالنسيييييييييييييي يية لإلطت ييارات   من التطبيق األول  ( أيييام3)وبفيياصيييييييييييييييل زمني قييدر     ،العينيية
حسيييييا  معامل اإلرت ا  ال سييييييط بين نتائج    تمثم  ( أيام ،  10فكان الفاصيييييل )  النفسييييييةاإلطت ارات  

 .ذلك( يوض  6وجدول ) التطبيق األول والثاني،
 (6) جييييدو 

 وإختبار الذكاء  البدنية الثبات لإلختبارات  معامل
 20=  ن                     المصور والدافعية للتعلم قيد البحث                              

 قيمة "ر"  التطبيق الثانى  التطبيق األو   اإلختبارات 
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وحدة  
 ع ف ع ف القياس 

 * 0.829 0.58 4.00 0.63 3.95 متر القدرة العضلية للذراعي   
 * 0.814 0.15 1.47 0.10 1.40 متر القدرة العضلية للرجلي   

 * 0.781 4.27 91.00 4.03 89.50 كجم قوة عض ت الظهر 
 * 0.795 4.41 65.50 4.25 64.20  رجة التوازن الديناميكى

 * 0.802 0.39 10.11 0.42 10.19 ثانية  التوافق بي  العي  والرجلي  
 * 0.816 2.77 14.30 2.91 14.00 عد   المرونة الديناميكية 

 * 0.811 4.39 45.50 4.46 45.30  رجة الذكاء 
 * 0.773 6.24 113.20 5.91 112.00  رجة الدافعية للتعلم                

 0.05*  ا  عند مستوي                                            0.444=  0.05مستوي  عند"  ر"  قيمة       

بين نتائج التطبيق    0.05إحصيييائيام عند مسيييتوي   دال  إرت ا  يوجد ( 6) جدولمن    يتضييي 
مما   قيد ال حث  وإطت ار الذكاء المصيور ، ومقياس الدافعية للتعلم  البدنيةاألول والثاني لإلطت ارات  

 يشير إلي ث ات اإلطت ارات عند إجراء القياس.

 :الخرائط الذهنية اإللكترونيةالبرنامج التعليمى بإستخداف 

 :البرنامج التعليمىأواًل : الهدف م  

لمسييابقة قذف القرا   الطال ات األداء المهار  الصييحي   ويتمثل فى إكسييا   الهدف المهارى : -
 جامعة الزقازيق. -للفرقة الثانية بللية التربية الرياضية بنات 

: ويتمثييل فى إكسيييييييييييييييا  الطييال ييات المعلومييات والمعييارف والحقييائق المرت طيية    الهيدف المعرفى  -
 بمسابقة قذف القرا. 

إسييييييييييتخدام  ويمثل فى إكسييييييييييا  الطال ات اآلراء واإلنط اعات اإليجابية نحو    :  الهدف الوجدانى -
 .لتحسين الدافعية للتعلم الخرائط الذهنية اإللكترونية

 :التعليمى  البرنامج وضعأسس 

تقيديم المعلوميات التى يتضييييييييييييييمنهيا البرنيامج التعليمى فى إطيار متكياميل ومترابط وفعيال  مراعياة -1
 .ةيستخدم جميع حواس المتعلم

 بسهولة. تذكرالعلى  ةالطال ن هذا يساعد ألتوصيل الفروع الرئيسية بالفكرة المركزية أن يتم  -2

الحاسييييب اآللى بجانب النص أن يتم عرض جميع الرسييييوم والصييييور ومقاطع الفيديو بواسييييطة   -3
 المعرفى.

ن األلوان تعمل على  ألثناء الرسييييييييييم أنحاء الخريطة أاسييييييييييتخدم ألوان متعددة فى جميع    مراعاة  -4
 .التوضيحية ثارة الذهن مثل الصورإ
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من    تأطد الفروع الشييييييييييييييلل المنحنى بدالم   أنيجب   اإللكترونيةعند تصييييييييييييييميم الخريطة الذهنية    -5
، أما الفروع  الخطو  المسيييييييييييييتقيمة ألن الخطو  المسيييييييييييييتقيمة وحدها تصييييييييييييييب الذهن بالملل

 ثارة النت اهها.إكثر أشجار أكثر جاذبيية للعين و ألالمنحنية مثل فروع ا

   محتوى البرنامج التعليمى:

بللية التربية    الثانيةالفرقة   طال ات  علىالمقررة  مسييييييييييابقة قذف القرا  محتو   تحليل تم
المهارة )الخطوات  تتضييمنها التي التعلم جوانب  على للوقوف  ، الزقازيقجامعة   –بنات  الرياضييية  
األططياء   –النواحى القيانونيية   –التيدري يات المهياريية  – للمسييييييييييييييابقيةمراحيل األداء الفنى   –التعليميية 

المراجع العلمية المتخصييييصيييية  العديد من  وذلك من طالل اإلطالع على   الفنية وكيةية إصييييالحها(
سيمير عباس وخخرون  (،  18()2000فراج عبد الحميد )(،  8()1997بسيطويسيى أحمد ): مثل 

   .(16)(2004عبد الحليم محمد وخخرون )(، 19()2003كما  جميل )(، 15)(2002)

والمقاطع  ، والصييييييييييييور التوضيييييييييييييحية  ، التعليمية  الفيديو    لقطات بتحديد    ةال احث   كما قام
، بما يسيييييهم فى تحقيق أهداف    وتحديد طريقة السيييييير فيها، الموسييييييقية لتنظيمها على نحو تربو   

 .اإللكترونية الذهنية الخرائط

 في  E Mind Maps 7.9  اإللكترونية الذهنية الخرائط تصيييييييميم برنامج اسيييييييتخدام تمو 
  بحزميية  االسييييييييييييييتعييانيية  تم  كمييا  فى مسيييييييييييييييابقيية قييذف القرا   اإللكترونييية  الييذهنييية  الخرائط  تصييييييييييييييميم

Microsoft Office    صيييييييييييييورة في الخرائط بهذ   التجريبية المجموعةب  ةطال  كل تزويد ، وتم 
 ،ا  وإملاناته الذاتية  السيييرعته وفقام  ةطال  كل تعلمت وبذلك ،  ورقية  صيييورة على عالوة ،  إلكترونية
 .ةال احث ومع ازمالئه مع والتفاعل

 الذهنية الخرائطباسييييييييتخدام  البرنامج التعليمي  وتشييييييييير ال احثة إلى أن  تم عرض محتو   
وطرق التدري  بلليات   مسيييييييييابقات الميدان والمضيييييييييمارمجموعة من الخبراء فى   على  اإللكترونية

أسيييييييي    ،للبرنامج  وذلك بهدف اسيييييييييتطالع رأيهم فى الهدف العام  ، (6ملحق )  التربية الرياضيييييييييية
محتو   أن   علىالخبراء   أتفقوقيد    ،  للتطبيق البرنيامجصييييييييييييييالحيية    ، البرنيامجمحتو    ،وضييييييييييييييعي   

 .%(80.00بنس ة قدرها )صال  للتطبيق البرنامج التعليمي 

 : التوزيع الزمنى للبرنامج التعليمى

 أسابيع هى فترة تطبيق التجربة.( 6األسابيع ) عدد  إجمالى -

تم تقسييييمها    ( دقيقة هو زمن المحاضيييرات العملية بالكلية90لكل محاضيييرة ) المخصيييص  الزمن  -
 : كما يلى



 

 

14 

 ( دقائق.10) مشاهدة الخرائط الذهنية اإللكترونية -

 .( دقيقة25) البدنيواإلعداد التهيئة  -

 .( دقيقة50) التعليمى والتطبيقى الجزء -

 ( دقائق.5الختام ) -

 

 القياسات القبلية :

تدري  وحدتين تعليميتين ألفراد عينة ال حث األسيييييييياسييييييييية قبل إجراء القياسييييييييات القبلية  تم  
، لكى يصييييييييييييييل جميع أفراد العينية إلى 17/10/2019وحتى   14/10/2019وذليك فى الفترة من  

ل ياحثية من طاللي  إجراء القيياسيييييييييييييييات القبليية ألفراد المجموعتين التجريبيية  لمسييييييييييييييتو  معين يملن  
فى مسييييييتو    التجريبية والضييييييابطةالمجموعتين  فراد ألالقياسييييييات القبلية    إجراء  تمثم    ،والضييييييابطة  

القرا   قيييييذف  فى  والرقمى  الفنى  للتعلماألداء  فى    قييييييد   واليييييدافعيييييية  وذليييييك   ، الفترة من  ال حيييييث 
 .23/10/2019وحتي ،  20/10/2019

 : تطبيق البرنامج التعليمى المقترح 

(  7)ملحق   اإللكترونيية الذهنيية الخرائط بإسييييييييييييييتخيدام  تم تطبيق البرنامج التعليمى المقترح
  2019/ 27/10وذلك فى الفترة من    ( أسييييابيع متصييييلة،6ولمدة )،    أفراد المجموعة التجريبية  على

 (.8مع المجموعة الضابطة ملحق ) المعتادةكما تم إستخدام الطريقة  ،7/12/2019وحتي 

 :  البعدية  القياسات

فى مسيتو  األداء   التجريبية والضيابطةال حث   ىفراد مجموعتألتم إجراء القياسيات ال عدية 
،   9/12/2019الفترة من  ، وذليك فى  قييد ال حيث   للتعلمواليدافعيية    الفنى والرقمى فى قيذف القرا 

  .ف  ترتيب وشرو  القياسات القبليةبن 11/12/2019وحتي 

 : قيد البحث اإلحصائية األسالي 

 باألساليب اإلحصائية التالية:   ال احثةستخدمأ

 Mean                           المتوسط الحسابى. -

 Standard Deviation               اإلنحراف المعيار . -

 Mediain                        الوسيط. -
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 Skewness                      معامل اإللتواء.  -
 Correlation Cofficients          معامل اإلرت ا  ال سيط. -

 T.Test                           إطت ار "ت". -
          Progress Ratios                        نسب التحسن                   -
 

 ومناقشة النتائج : عرض
 :نتائجال عرض:  أوالً 

 ( 7جدو  )
 فى   القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية ي القياس  اللة الفروق بي   

   30ن =              والدافعية للتعلممستوى األ اء الفنى والرقمى فى قذف القرص                        
وحدة  المتغيرات 

 القياس 
الفرق بي    القياس البعدى  القياس القبلى 

 ع  ف ع  ف قيمة "ت"  المتوسطي  
 * 27.24 7.50 1.01 8.90 0.95 1.40  رجة  فى قذف القرص مستوى الفنى ال

 * 31.69 13.15 1.39 21.40 1.16 8.25 متر  فى قذف القرص المستوى الرقمى  
 * 11.57 17.30 5.71 130.50 6.28 113.20 الدرجة  الدافعية للتعلم 

 (0.05*  ا  عند مستوى معنوية )                          2.045 = 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية            

القبلى    ينالقياس بين    0.05عند مستو     ام لة إحصائيافروق د   توجد (  7يتض  من جدول ) 
التجريبية فى   للمجموعة  القرا  وال عد   الفنى والرقمى فى قذف  للتعلم مستو  األداء    والدافعية 

 . لصال  القياس ال عد 
 ( 8جدو  )

 فى   الضابطةالقبلى والبعدى للمجموعة  ي القياس  اللة الفروق بي   
   30ن =              والدافعية للتعلممستوى األ اء الفنى والرقمى فى قذف القرص                        

وحدة  المتغيرات 
 القياس 

الفرق بي    القياس البعدى  القياس القبلى 
 ع  ف ع  ف قيمة "ت"  المتوسطي  

 * 24.19 6.73 0.85 8.00 0.93 1.27  رجة  القرص فى قذف مستوى الفنى ال
 * 29.02 11.30 1.27 19.30 1.11 8.00 متر  فى قذف القرص المستوى الرقمى  
 1.31 2.10 5.93 114.10 6.14 112.00 الدرجة  الدافعية للتعلم 

 (0.05*  ا  عند مستوى معنوية )                      2.045 = 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية            

القبلي    القياسينبين    0.05فروق دالة إحصائيام عند مستوي    توجد (  8من جدول )  يتض 
مستو  األداء الفنى والرقمى فى قذف القرا  فى    باألمر"  التعلم  "  الضابطة وال عدي للمجموعة  

 . فى حين ال توجد فروق دالة إحصائيام فى الدافعية للتعلم لصال  القياس ال عدي
 (9) جييييدو 

  والضابطة التجريبية تي للمجموع ي الفروق بي  القياسي  البعدي  اللة
  والدافعية للتعلممستوى األ اء الفنى والرقمى فى قذف القرص  في

 المتغيرات 
وحدة 
 القياس 

 التجريبية  ةلمجموع ا
 30ن=

 الضابطة  ةلمجموع ا
 قيمة "ت"  30ن=

 ع  ف ع  ف
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 * 3.67 0.85 8.00 1.01 8.90  رجة  فى قذف القرص مستوى الفنى ال
 * 5.98 1.27 19.30 1.39 21.40 متر  فى قذف القرص المستوى الرقمى  
 * 10.72 5.93 114.10 5.71 130.50 الدرجة  الدافعية للتعلم 

 (0.05*  ا  عند مستوى معنوية )                     2.042 = 0.05معنوية قيمة "ت" الجدولية عند مستوى             

بين القياسيييييييييين    0.05فروق دالة إحصيييييييييائيام عند مسيييييييييتوي   توجد ( 9من جدول )  تضييييييييي ي
مسييييييييييييييتو  األداء الفنى والرقمى فى قذف القرا فى والضييييييييييييييابطة    التجريبية  تينللمجموع  ينال عدي

 .التجريبية ةمجموع لصال  والدافعية للتعلم

 
 (1) شكلال 

   والضابطة التجريبية تي للمجموع  ي الفروق بي  القياسي  البعدي  اللة        
   والدافعية للتعلممستوى األ اء الفنى والرقمى فى قذف القرص   في        

 
 (10جدو  )        

 والضابطة  نس  تحس  القياس البعدى ع  القبلى للمجموعتي  التجريبية       
   والدافعية للتعلممستوى األ اء الفنى والرقمى فى قذف القرص فى            
 المتغيرات 

 30ن=          المجموعة الضابطة   30المجموعة التجريبية         ن = 
 نس  تحس    بعدي  قبلي  نس  تحس    بعدي  قبلي 

 % 529.92 8.00 1.27 % 535.71 8.90 1.40 فى قذف القرص مستوى الفنى ال

 % 141.25 19.30 8.00 % 159.39 21.40 8.25 فى قذف القرص المستوى الرقمى  

 %1.88 114.10 112.00 %15.28 130.50 113.20 للتعلم الدافعية  

مسيتو  األداء فى تحسين للقياس ال عد  عن القبلى  نسيب   توجد ( 10يتضي  من الجدول ) 
مستو  الفنى  اللمتغير  حيث بل  أعلى نس ة تحسن    والدافعية للتعلم الفنى والرقمى فى قذف القرا 

للمجموعة  (  %15.28)  الدافعية للتعلملمتغير  وأقل نسي ة تحسين    (،% 535.71) فى قذف القرا 
وأقل (،  % 529.92)  فى قذف القرا مسيييييييييتو  الفنى  اللمتغير  بينما بل  أعلى نسييييييييي ة   ،  التجريبية

 للمجموعة الضابطة.( %1.88) الدافعية للتعلملمتغير نس ة تحسن 
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 ( 2الشكل )                                          

 نس  تحس  القياس البعدى ع  القبلى للمجموعتي  التجريبية والضابطة 
  والدافعية للتعلممستوى األ اء الفنى والرقمى فى قذف القرص فى  

 مناقشة النتائج :ثانيًا: 

 الفرض األو : مناقشة نتائج -أ

بين القياسيييييين    0.05فروق دالة إحصيييييائيام عند مسيييييتو    توجد ( 7جدول )الرت نتائج  أظه
والدافعيية القبلى وال عيد  للمجموعة التجريبيية فى مسييييييييييييييتو  األداء الفنى والرقمى فى قذف القرا 

 لصال  القياس ال عد . للتعلم

  والدافعية للتعلممسييتو  األداء الفنى والرقمى فى قذف القرا  وترجع ال احثة التحسيين فى 
تقسيييييييييييييم  الخرائط الذهنية اإللكترونية حيث تم    إسييييييييييييتخدام  إلى فاعلية  التجريبيةلمجموعة د  أفراد ل

، وتم عرضيييها  اإللكترونية الذهنية الخرائطبناء  إلى أجزاء صيييغيرة فى ضيييوء  قذف القرا مسيييابقة  
قذف ومراحل األداء الفنى لمسيابقة  ، عرض الخطوات التعليمية    من طالل الحاسيب اآللى حيث تم

  لقطات و نص ملتو  جذا  ،  فى شيييييييييييييلل والتدري ات المتدرجة لتعلم وإتقان المسيييييييييييييابقة  ،   القرا 
مما    قذف القرا واألدوات المسيييييييييييتخدمة فى مسيييييييييييابقة    القانونية النواحىوبعض    التعليمية،  فيديوال

  تتفق هذ  النتيجة مع ما أشييييار إلي ، و قذف القرا هم فى زيادة الدافعية للتعلم إلتقان مسييييابقة  سييييا
 مراعياة منهيااإللكترونيية  اليذهنيية للخرائط فوائيد  عيدة هنيال( أن  2010)  Harkirat هياركيرت

 وتنشيييييييييييط اإلبداع على تحفز أنها التفكير، كما مهارات  وتنمية ،بين المتعلمين  الفردية  الفروق 
 األفكار توليد  على وتشييجع  عليها المتعة، تضييفي ألنها التعليمية للمادة الطالب  وتشييوق  الذهن ،

 تسيياعد  كلها الفوائد  وهذ  جيد، بشييلل الرسييم واإلطرا  مهارة توظيف على قدرت  وتنمي الجديدة ،
 التحصييييييلي و  المسيييييت فعتر ي وبالتالي ثقت  بذات ، من ، وتزيد  المهمة األفكار تذكر على الطالب 
  ( 189:37).المهمة المعلومات  جميع تذكر إلى ي دي استخدامها أن كما ،للمتعلم
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  (2017)محمد عبدالحى الحسيييييييينى  تتفق هذ  النتيجة مع نتائج دراسيييييييييية كل من :كما 
(، سييييعا  حسيييي  3()2019، أحمد سييييامى عبدالعزيز )(6()2018) إسيييي ف فتحى رج   (،22)

تعلم  فى الخرائط اليذهنيية اإللكترونيية  إسييييييييييييييتراتيجيية  إسييييييييييييييتخيدام   أهمييةعلى    (13()2019عبياس )
 لمتعلمين.وزيادة الدافعية للتعلم لد  ا المهارات الحركية

بيكتميروف  ،  Buzan  (2002)بوزان  كما تتفق هذ  النتيجة مع ما أشييار إلي  كل من : 
  الخرائط  اسيتراتيجيةأن    (2008تونى بوزان )Biktimirov & Nilson  (2006 ، )  ونيلسيون 

 وتوصيييلها ،المعلومات  تجميع على تسيياعد  حيث  ذلك في المت عة االسييتراتيجيات   أهم  من  الذهنية
 عملية وتسيييييييهل ب عض، بعضيييييييها األفكار ربط على تسييييييياعد  كما ،  بسيييييييهولة  الطالب  عقل إلى

 صييييورة وإعطاء التركيز وزيادة ، الذاكرة وتطوير  متعة أكثر التعلم  وتجعل المعلومات، اسييييترجاع
 (  125:11(،)73:29(،)119:33.)الموضوع عن شاملة

توجد فروق دالة إحصيييائيام  والذى ينص على :"   وبذلك يتحقق اييحة فرض البحث األو 
األداء مسييييييتو   و فى الدافعية للتعلم  بين متوسييييييطات القياسييييييين القبلى وال عد  للمجموعة التجريبية  

 .الفنى والرقمى لمسابقة قذف القرا لصال  القياس ال عد "

 :مناقشة نتائج الفرض الثانى  -ب

بين    0.05فروق دالة إحصيييييييييييييائيام عند مسيييييييييييييتوي   توجد إلى ( 8جدول )النتائج   أشيييييييييييييارت  
مسيتو  األداء الفنى والرقمى فى فى القياسيين القبلي وال عدي للمجموعة الضيابطة " التعلم باألمر"  

 .فى حين ال توجد فروق دالة إحصائيام فى الدافعية للتعلم قذف القرا لصال  القياس ال عدي

والرقمى فى قذف القرا ألفراد المجموعة    وترجع ال احثة التحسن فى مستو  األداء الفنى
الضيييابطة إلى التأثير اإليجابى إلسيييتخدام أسيييلو  التعلم باألمر، والذ  يتأسييي  على تقديم الشيييرح  

وأداء النموذ  العملى من قبييل المعلميية ثم قيييام الطييال يية بييالممييارسييييييييييييييية والتكرار للواجييب ،  اللفظى  
، كل ذلك يوفر للطال ة فرصية جيدة  اإلملان    قدر، ثم تصيحي  األططاء من قبل المعلمة  الحركى

، كميا ترجع ال ياحثية هيذ  النتيجية أيضيييييييييييييييام إلى تعود الطيال يات على    للتعلم وإتقيان األداء المطلو  
أسييييييلو  التعلم باألمر طوال حياتهن الدراسييييييية، وأيضييييييام تعلمهن فى شييييييلل جماعى أثار دافعيتهن  

األمر الذ  أسييهم فى تعلم مسييابقة قذف ،   ألطر  للتناف  فيما بينهن إلبراز تفوق كل منهن على ا
 بشلل جيد. القرا 

( أن الطريقة التقليدية فى 23)(  2002)  مهدى محمو  سيييييالموفى هذا الصييييييييدد يشييييييييير   
التعليم تعود عليها المتعلمين طالل مراحل التعليم المختلفة، ومن طاللها يسيييييييييهل عليهم تحصييييييييييل  
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المهارات الحركية لقيام المعلم بهذ  المهمة، وفيها يتم تعديل سيييييييييلول المتعلم بالممارسييييييييية والتمرين  
      حتى يحدث التكيف فى المواقف الجديدة. 

ل يياحثيية عييدم وجود تحسيييييييييييييين فى حيياليية الييدافعييية للتعلم لييد  أفراد المجموعيية  كمييا ترجع ا 
وعدم التجديد فى شييييييييييييلل الدرس األمر الذي يصيييييييييييييب  ،  الضييييييييييييابطة إلى جمود الطريقة التقليدية  

وتتفق هذ  النتيجة مع ما أشييار ،   وقلة األق ال على التحصيييل، الطال ات بحالة من الملل والفتور  
 عادة التقليديةالتعلم   أسيياليب أن   Hargrove & Nietfeld  (2014)هارجروف ونيتفيلد  إلي  

 يلون  كي الطال   دافعية على ًم سيل ا ي ثر مما، العليا والمعرفية العقلية المهارات  تنمية تهمل ما
  (21:36.)العقلية واملاناتهم قدراتهم مستو   في الفعلي أداؤهم

توجيد فروق دالية   واليذى ينص على :"جزئييًا  وبيذليك يتحقق ايييييييييحية فرض البحيث الثيانى  
مسيتو   و فى الدافعية للتعلم إحصيائيام بين متوسيطات القياسيين القبلى وال عد  للمجموعة الضيابطة  

 األداء الفنى والرقمى لمسابقة قذف القرا".

 مناقشة نتائج الفرض الثالث : -ج

  0.05توجد فروق دالة إحصيائيام عند مسيتوي  ( 1الشيلل رقم )و ( 9جدول )الأسيفرت نتائج  
مسيتو  األداء الفنى والرقمى فى قذف فى والضيابطة  التجريبية  بين القياسيين ال عديين للمجموعتين  

 .التجريبيةلصال  مجموعة  والدافعية للتعلمالقرا 

ال احثة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضيييييييييييابطة فى مسيييييييييييتو  األداء   رجعوت
إلى اسييييييتخدام المجموعة التجريبية الخرائط الذهنية    والدافعية للتعلمالفنى والرقمى فى قذف القرا 

اإللكترونييية ، والتي تعتبر من أسييييييييييييييياليييب التييدري  الحييديثيية فى تعزيز العملييية التعليمييية ، حيييث  
، وذلك من طالل الكامل لمراحل األداء الفنى لمسيييابقة قذف القرا كوين التصيييور  فى ت ت سييياعد 

متدر   عرض المراحل الفنية الرئيسييييييية ثم المراحل الفرعية بشييييييلل  ما تضيييييييف  الخرائط الذهنية من  
تقييم  تقدم  الخرائط الذهنية اإللكترونية من  ومترابط ، وتوضييي  للمراحل الفنية ، باإلضييافة إلى ما

تحسييييييين  فى   أسييييييهم، كل ذلك  األداء الفنى لكافة المراحل الفنية فى مسييييييابقة قذف القرا   مسييييييتو  
أسيييييييييييييلو  التعلم  ملن  يبينما ال  ،  والدافعية للتعلممسيييييييييييييتو  األداء الفنى والرقمى فى قذف القرا 

الطال ات من متابعة الشييييرح ، ومن ثم يجدن صييييعوبة فى فهم ما يطلب  ( المعتادةباألمر )الطريقة  
قذف العملى لمسابقة  نموذ  ة مراحل األداء طالل أداء المنهن ، كما أن هنال من ال تستطيع رؤي

النواحى الفنية ألداء قذف القرا  االقرا بشلل واض  ومن زوايا مختلفة ، وبالتالى ال تتض  له
الذهن   أن طرائطBudd (2014  )بو   وتتفق هذ  النتيجة مع ما أشييييييار إلي   ،  بصييييييورة صييييييحيحة
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 المهارات  جميع تسيييييييييخر فهي وإسيييييييييتراتيجية المراجعة ، للغاية الفعال التعلمإسيييييييييتراتيجية    رتعتب
وحيد   أسييلو   في ، ملاني ووعي لون  ،  إيقاع منطق، ، عدد  ،  ، صييورة كلمة  :بالدماغ المرت طة

 ( 154:31.)الدماغ من الالنهائية ر االمتدادات يلس الحرية الفرد  تمن  بذلك وهي ،قوت  في وفريد 

  (،4()2017أحمد عباس حسيييييييي  ) تتفق هذ  النتيجة مع نتائج دراسييييييييييية كل من :كما 
على فاعلية إسييتراتيجية    (26)  (2019نوره على خليفة )،  (24)  (2017)  نانسيى جما  محمو 

أسييييييييييلو   للمتعلمين مقارنة بوالدافعية للتعلم فى التحصيييييييييييل الدراسييييييييييى الخرائط الذهنية اإللكترونية  
 .باألمر التعلم

( تفوق أفراد المجموعة التجريبية على  2( والشييييييييييييييلل رقم )10جدول )ال  كما أظهرت نتائج 
تحسيييييين القياس ال عد  عن القبلى فى مسييييييتو  األداء الفنى   نسييييييب أفراد المجموعة الضييييييابطة فى 

 .والدافعية للتعلم  والرقمى فى قذف القرا 

  الذهنية  الخرائطام  ( أن إسييييييتخد 2009) أحمد  رمزى وتتفق هذ  النتيجة مع ما أشييييييار إلي  
الفهم وتميز األشيييييييييييييييياء ، وكيذليك التقيدم بيالمهيارات من طالل عروض  ت د  إلى زييادة  اإللكترونيية  

والنصيييييييييييوا الملتوبة كما أنها تعمل على تدريب المتعلمين على   ،والمتحركة ،  الصيييييييييييور الثابت   
التفكير المنظم ، وإكتسيييييييييا  التصيييييييييور الحركى السيييييييييليم ، ومراعاة الفروق الفردية وبقاء اثر التعلم  

  (186: 12).الدافعية للتعلملفترات طويلة ، وتنمية 

لة إحصائيام  توجد فروق دا والذى ينص على :" وبذلك يتحقق احة فرض البحث الثالث 
مسيييييتو   و فى الدافعية للتعلم بين متوسيييييطات القياسيييييين ال عديين للمجموعتين التجريبية والضيييييابطة  
 ".األداء الفنى والرقمى لمسابقة قذف القرا لصال  المجموعة التجريبية

 اإلستخ اات : 

سييتخلصيي  ال احثة  أ  ، وفي حدود عينة ال حث   ، في ضييوء نتائج ال حث وأهداف  وفروضيي 
 ما يلى: 

دال إحصييائيام عند مسييتو   إيجابيام    ام تأثير   اإللكترونية  الذهنية الخرائط  إسييتراتيجية إسييتخدام ثر  ي  -1
  .األداء الفنى والرقمى لمسابقة قذف القرا مستو  و الدافعية للتعلم علي ( 0.05)

علي  (  0.05دال إحصيييييائيام عند مسيييييتو  )إيجابيام    ام تأثير مر  أسيييييلو  التعلم باأل إسيييييتخدامي ثر    -2
فى حين ال ي ثر بشييييييييلل إيجابى على   األداء الفنى والرقمى لمسييييييييابقة قذف القرا مسييييييييتو   

 .الدافعية للتعلم
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في مر  أسييييييلو  التعلم باألعن    اإللكترونية  الذهنية  الخرائطإسييييييتراتيجية  إسييييييتخدام  زيادة فاعلية    -3
 .األداء الفنى والرقمى لمسابقة قذف القرا مستو  و الدافعية للتعلم التأثير إيجابيام علي 

لقياس  انسيييييييييييب تحسييييييييييين  تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضيييييييييييابطة فى   -4
 .األداء الفنى والرقمى لمسابقة قذف القرا مستو  و الدافعية للتعلم فى ال عد  عن القبلى 

 

 

 

 ايات : التو 

 بما يلى: ةوصى ال احثتستخالصات واإل إستنادام إلى ما أشارت إلي  النتائج 

وتحسييييييييين حالة    مسييييييييابقة قذف القرا إلتقان    اإللكترونية  الذهنية  الخرائطإسييييييييتراتيجية  تطبيق    -1
 .الزقازيقجامعة  -بنات لطال ات الفرقة الثانية بللية التربية الرياضية  الدافعية للتعلم

فى   اإللكترونية  الذهنية  الخرائطإسييييييييتراتيجية  تشييييييييجيع أعضيييييييياء هيئة التدري  على إسييييييييتخدام   -2
 .لد  طال ات الكلية الدافعية للتعلمدة لزياوذلك  ،مسابقات الميدان والمضمار ات مقرر تدري  

بالكلية   مسييابقات الميدان والمضييمارألعضيياء هيئة التدري  ومعاونيهم بقسييم   عمل ورش عقد   -3
 .وللياتها استخدامها وأبعاد  اإللكترونية الذهنية الخرائطإستراتيجية  مفهوملتوضي  

ومعرفة   اإللكترونية  الذهنية  الخرائطإسيييتراتيجية   باسيييتخدام العلميةالدراسيييات  من المزيد  إجراء  -4
 . التربية الرياضية لطال ات كليات  مسابقات الميدان والمضمارتأثيرها على تعلم بقية 

 المراجع

 : المراجع العربية : أوالً 

 دار ، تدري ال في حديث  واسييييتراتيجيات  وأسيييياليب  طرق   (:2015)  وخخرون  النجدي أحمد  -1
 القاهرة ، العربي الفكر

دار  ،كراسييييييييييية تعليمات اإلطت ار   ،إطت ار الذكاء المصيييييييييييور :  (1987)أحمد زكى ايييييييال    -2
 .القاهرة ، النهضة العربية
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  تعلمإسيييييييييييتخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية على    تأثير  :"(2019) سيييييييامى عبدالعزيزأحمد   -3
 ماجسيييتير، رسيييالة ،"  القدم لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األسييياسيييىكرة   ات مهار 
 .بنها جامعة ،الرياضية التربية كلية

فاعلية إسييييييتخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية على تحسيييييين    (:"2017أحمد عباس حسييييي  )  -4
التمييز ال صيييييييير  وبعض نواتج التعلم لمهارة اإلرسييييييييال المواج  من أعلى فى الكرة 

 اإلسلندرية.، جامعة  كلية التربية الرياضية بنات  رسالة دكتورا  ، "، الطائرة

 .اإلسلندرية الجامعية، المعرفة دار العام، النف  علم (:2006) الخالق عبد محمد أحمد -5

بعض  إسييييييتخدام الخريطة الذهنية على  ب  تأثير برنامج تعليمى  :"(2018) إسيييي ف فتحى رج   -6
 ،كرة السيييييلة لطال  كلية التربية الرياضيييييية بدميا "  فى مخرجات العملية التعليمية  

 .المنصورة جامعة ،الرياضية التربية كلية ماجستير، رسالة

 موسلو.  ، دار رادوغا،مالك حس ألعا  القو ، ترجمة  (:1996أوليغ كولو ى وخخرون ) - 7

تكنيك    –س اقات المضمار ومسابقات الميدان )تعليم    :(1997)  بسطويسى أحمد بسطويسى  -8
 تدريب(، دار الفكر العربى، القاهرة. –

 ،"جديد  قرن  وإرهاصييييييات  - قرن  نهاية" للتدري  جديدة لفاق نحو ( :2014) عمران تغريد  -9
 .القاهرة ،والنشر  للط اعة القاهرة دار ، تربوية سلسلة

 السعودية. ، الرياض  جرير، ملت ة ترجمة، 2  العقل،  طريطة (:2006) نبوزا توني -10

 .الرياض  ،جرير ملت ة ترجمة ،4   بذاكرتك، تحلم (:2008) توني بوزان -11
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