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 ملخص البحث باللغة العربية
تأثير استخدام الخرائط الذهنية على التحصيل المعرفي لدي حكام الدرجة الثالثة في 

 رياضة كرة القدم
        أ.م.د/ محمد محمود مصيلحي

دم.د/ مصطفي عبد هللا عبد المقصو  

 الباحث/ محمد فاروق اسماعيل
 
 حكام لدي المعرفي التحصيل على الذهنية الخرائط استخدام تأثيرهدف البحث إلى التعرف ي

 لطبيعة لمناسبته وذلك تجريبي المنهج الباحثين استخدم ,  القدم كرة رياضة في الثالثة الدرجة
 لكال والبعدية القبلية القياسات بإتباع ضابطة واألخرى تجريبية إحداهما لمجموعتين البحث

 من الجيزة ومنطقة القاهرة بمنطقة الثالثة رجةالد القدم كرة حكام البحث مجتمع يمثل, المجموعتين
 عددهم والبالغ م 8102/8102 الرياضى للموسم القدم لكرة المصرى اإلتحاد بسجالت المقيدين

 .(.حكم 21)
 وكانت التوصيات ما يلي : 

  

ضرورة توفير المعد النفسي )األخصائى النفسى الرياضى( تكون مهمته القيام باإلعداد النفسي  -0
كسابهم المهارات النفسية وتنميتها, وتصميم وتطبيق البرامج النفسيية المقننية علمييات وتقيديم  للحكام وا 

 النصح والمشورة النفسية للحكام عندما تواجههم المشكالت ويتعرضوا للضغوط.

يوصييى الباحييث لجنيية الحكييام الرئيسييية بضييرورة إعييادة النتيير فييي إنتقييا  وتوجيييه الحكييام بحيييث  -8
جتياز إختبيارات اللياةية البدنيية واإلختبيارات المقيررة اإلختبيارات تشمل إلى جانب ال فحوص الطبية وا 
 والمقاييس النفسية. 

إجيييرا  المزييييد مييين البحيييوث والدراسيييات لتطيييوير المهيييارات النفسيييية والعقليييية بأسيييتخدام الخيييرائط  -3
 الذهنية لحكام كرة القدم الساحة والمساعدون. 

في مجال الثقة بالنفس آلنها تعتبر من أحيد أهيم المهيارات إجرا  المزيد من الدراسات والبحوث  -4
 النفسية وذلك في رياضات أخرى وعينات أخرى من الالعبين والمدربين.
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تأثير استخدام الخرائط الذهنية على التحصيل المعرفي لدي حكام الدرجة الثالثة في 
 رياضة كرة القدم

        أ.م.د/ محمد محمود مصيلحي

دد هللا عبد المقصوم.د/ مصطفي عب  

 الباحث/ محمد فاروق اسماعيل
 

 مقدمة البحث:أواًل: 
تعد لعبة كرة القدم األكثر شعبية فيي العيالم والتيي تجيذب انتبياب الليب الجمياهير الرياضيية لميا فيهيا 
 ات من متعة في األدا  ومتعة في المتابعة , كما تعد هذب الرياضية مين الرياضيات التيي شيهدت تطيور 

ي أدا  الالعبييين وةييدرتهم علييى تقييديم مسييتويات متميييزة ميين خييالل ةييدرتهم لتقييديم أفضييل فيي ملحوتييات 
مسيييتوى مهييياري عليييى طيييوال وةيييت المبييياراة مميييا ييييدل عليييى تطيييور ةيييابليتهم المختلفييية منهيييا البدنيييية 

 والمهارية والنفسية.
وحتيى عنيد ويسعي المختصون دائما إلى تطوير اللعبة وجعلها األكثر جذبا بين األلعاب الرياضيية 

وضيييع ةيييانون اللعبييية كيييان مييين األهيييداف الرئيسييية ليييه متعييية الجمهيييور فضيييال عييين سيييالمة الالعبيييين 
والمساواة بيين الفيريقين حييث تيم التأكييد عليى حكيام الكيرة بيان ييتم تالفيي األخطيا  والمحافتية عليى 

 (۹۱: 02) سالمة الالعبين والمتعة بمشاهدة مباراة جميلة تم تطبيق القانون فيها بحكمة ودراية.
بعيد ميا تقيدم نيدرك أن القيانون هيو أداة لصينع برييق أكثير لكيرة القيدم وليذا أهيتم المختصيون   

والبيياحثون بالقييائمين علييى تطبيييق ةييانون اللعبيية فييي المالعييب الخضييرا  ميين حيييث تييأهيلهم البييدني 
م بدةيية والنفسييي ولييير ذلييك ميين المييتهالت التييي تجعلهييم ةييادرين علييى إدارة المباريييات فييي كييرة القييد

 ونجاح.
خرائط العقل هي األسلوب البديل الذي يستخدم جميع أجزا  المخ بدال من التفكير الخطی التقليدي 
, فهي تأخذ الفرد مين كيل االتجاهيات , وتليتقط األفكيار مين أيية زاويية. خريطية العقيل هيي الطريقية 

ييييية فعاليييية لتييييدوين األسييييهل لتخييييزين المعلومييييات فييييي المييييخ , واسييييتخرجها منييييه , إنهييييا وسيييييلة ابداع
المالحتييييييات التييييييي ترسييييييم خييييييرائط للفكييييييار ميييييين أجييييييل تطييييييوير بعيييييي  الخصييييييائص المهارييييييية و 

 (33:03النفسي.)
خرائط العقل هي الجهاز الفائق السترجاع البيانات والوصيول إليهيا , والموجيود بالمكتبية الضيخمة  

 ( 83:04فعليا في الذهن والذي يتمتع بالقدارات المذهلة. )
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ميين أبييرز ميين تكلييم عيين خييرائط العقييل وعالةتهييا بتطييوير  Tony Buzanتييونی بييوزان يعييد العييالم 
بع  الجوانب النفسية كالثقة بالنفس , والتذكر , واالنتباة , والتصور , وبنا  األهداف وليرها من 
الجوانييب النفسييية , فهييي تييذكر الفييرد بكييل مييايقوم بييه ميين تييدوين المالحتييات متعييددة األبعيياد , كمييا 

هذا األسلوب يقوى الفهم ويجعل الفرد يحلل ويفكر بطريقة نقدية , وتقوم الخريطة العقلية ستجد أن 
على تدوين الفكرة الرئيسية للموضوع في منتصف الورةة بما تحتويه من كلمات واعيداد و ارةيام ثيم 
ح تتفرع هيذب الفكيرة والعنيوان الرئيسيي اليى تفرعيات وخطيوط ترسيم مسيتخدما األليوان والرسيوم لتوضيي

الروابط وبذلك يستخدم اإلنسان وتيفة كال من جانبي الميخ األيسير واأليمين وبالتيالي يحصيل عليى 
الحصول عليها , كما أن اسيتخدام الشيكل العنكبيوتی للخريطية الذهنيية واليذي  أكبر ةوة عقلية يمكن

ت. يشيييبه اليييى حيييد كبيييير الخليييية العصيييبية مييين شيييأنه أيضيييا أن يقيييوي اليييذاكرة واليييربط بيييين المعلوميييا
(۹1:۹۱) 

وتعيييرف الخيييرائط الذهنيييية بأنهيييا لغييية بصيييرية تتكاميييل فيهيييا مهيييارات التفكيييير وفنييييات التخطييييط, مميييا 
يسييياعد عليييى التأمييييل والتفكيييير المييينتم وتكييييوين شيييبكة عصييييبية للتفكيييير فيميييا يدركييييه العقيييل ويبنييييي 

 (83:03باستمرار على ما أدرکه. )
بتنتيم الحقائق واألفكيار بينفس الطريقية الفطريية تعد خرائط العقل أداة متميزة للذاكرة , حيث تسمح 

التي يعميل بهيا العقيل , وهيذا يعنيي أن تيذكر واستحضيار المعلوميات فيي وةيت الحيق سيصيير أميرا 
سهل , وأكثر فاعلية مقارنة باستخدام األسياليب التقليديية لتيدوين المالحتات.كيل خيرائط العقيل بهيا 

ئط وجميعها تتكون من فروع تتشيعب مين المركيز , شئ مشترك حيث تستخدم األلوان في كل الخرا
وبهييا خطييوط متعرجيية ورمييوز وكلمييات وصييور موضييوعة طبقييا المجموعيية ميين القواعييد البسيييطة , 
والمتوائمة مع العقل , وباستخدام خرائط العقل يمكن أن تتحول ةائمة طويلة من المعلوميات المملية 

لطريقييية الطبيعييية التيييي يعمييل بهيييا العقيييل. إلييى شيييكل ملييون مييينتم يسييهل تيييذكرة يكييون متوافقييية مييع ا
(3:۹۱) 

وةييد أجريييت مجموعيية ميين البحييوث والدراسييات التييي اسييتهدفت دراسيية مييدى فاعلييية اسييتخدام الخييرائط 
( والتييي هييدفت 8102ابييو النجييا محمييد ابييراهيم)الذهنييية فييي المجييال التربييوي , وميين هييذب الدراسييات( 

الخيرائط الذهنيية ليدى حكيام كيرة القيدم بمنطقية  تخدامباسي التخيلييإلى تطيوير الثقية بيالنفس والتفكيير 
 الجيزة بجمهورية مصر العربية. 
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التحكيم إحدى األميور األساسيية التيي تسيهم فيي رفيع مسيتوى اللعبية بشيكل عيام لكيون سيلطة الحكيم 
مسييتمدة ميين ةييانون اللعبيية الييذي ينشييد العداليية أثنييا  ةيادتييه للمبيياراة وميين المعييروف أن الحكييم الجيييد 

ائب فييي ةراراتييه سيييزيد ميين حميياس الالعبييين ويشييجعهم علييى بييذل المزيييد ميين الجهييد لتطييوير والصيي
مسييتواهم والحصييول علييى نتييائج أفضييل ممييا يسييهم بشييكل فاعييل فييي متعيية الجمهييور المتييابع وعلييى 

 العكس من ذلك اذا كان الحكم لير جيد في ادائه للمباراة ولير دةيق في ةراراته.
تيوافر فييه شيروط خاصية بيه والمتضيمنة اجتييازب لالختبيارات المقيررة الحكم هو ذلك الشخص الذي ت

والبدنييية والفنييية وفييي ضييو  نتييائج تلييك االختبييارات يييتم اعتمييادب ميين ةبييل االتحيياد المعنييي وعنييد ذلييك 
 (84:04يصنف إلى فئة أو درجة من درجات الحكام على وفق أحكام وتعليمات خاصة. )

وعية مين األشيخاص الرياضييين مينحهم ةيانون اللعبية سيلطة ويمكن تعريف الحكام على انهيم   مجم
 (3:83)تنفيذية لقانون كرة القدم أثنا  المباراة وةبلها وبعدها عند تكليفهم بإدارة المباراة 

ويوجييد فييي ملعييب كييرة القييدم ثييالث حكييام سيياحة هييم الحكييم األول وهييو مييا يطلييق عليييه أحيانييا حكييم 
راةبون خطوط الملعب فضال عين واجبياتهم األخيرى وهنياك الساحة والحكام المساعدون وهم الذين ي

حكما رابعا خارج الساحة يكون مستال عين أعميال تتعليق بخيارج الملعيب عين انيه احتياطيا ألي مين 
 (3:3.)حكام الساحة الذين يتعذر استكمالهم للمباراة

  مشكلة البحث: ثانيا:
باحييث أن وضييع المواةييف التحكيمييية أحييد أعمييدتها هييو الحكييم لييذلك يييرى ال كييرة القييدمتعييد منتوميية 

وضوابط المنافسة الرياضية تستلزم وجيود المتطلبيات العقليية والنفسيية التيي تسياهم وتيدعم التيروف 
 التي يقع تحتها الحكم , فهو الذي يتم من خالله تقييم األدا  الرياضي

علييى االجييازة وهييو الييذي يحييدد الفييوز والهزيميية وحتييى يييتدى الواجبييات الملقيياة علييى عاتقييه ويحصييل 
الخاصة بالتحكيم تضع بع  االتحيادات الدوليية شيروطا خاصية تتعليق باللياةية البدنيية التيي يجيب 

الحكيم فيي لعبية كيرة القيدم هيو  وان يتمتع بهيا الحكيم وتقيام االختبيارات والمقياييس للتحقيق مين ذليك.
مطبقا مواد  بسالسةا العمود الفقري والرةم الصعب الذي يقع على كاهله نجاح المباريات والسير به

نصيييا و بحسييين تصيييرف, مييين هنيييا جيييا ت األهميييية الملحييية فيييي إعيييداد الحكيييم نفسييييات  اللعبيييةةيييانون 
أن يكون الحكم لديه معرفة في ةانون اللعبة  يال يكفوتحضيرات واستعدادات إلدارة المباريات الهامة إذ 

لمناسيييبين وبحسييين وحسيييب, بيييل يحتييياج إليييى الييييات وطيييرق خاصييية لتطبيقيييه فيييي الوةيييت والمكيييان ا
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تصرف, لذلك جا  على النفس ودخل ميدان التحكيم ليزيد من ةدرة ومقدرة الحكم عليى أدا  مهمتيه 
 .داخل الميدان على أكمل وجه

وبالنتر لوجود نسبة لير ةليلة من األخطا  ترتكب في مباريات كرة القدم والتي يتعر  لها حكام 
ته , والتييي تعكييس بالنتيجيية عيين مسيياحة كبيييرب ميين كييرة القييدم فييي الييدوري المصييري بمختلييف مسييتويا

حيث التقييم لمستوى دةية القيرارات للحكيام والميتثرة عليى نتيائج المبياراة, ولكيون الباحيث حكيم عاميل 
باالتحاد المصري لكرة القدم, الحت أن األخطيا  التيي يمكين أن يقيع فيهيا الحكيم تيرتبط بالعدييد مين 

دراك المواد القانون , والتي استطاع الباحث أن يحيددها المشكالت المعرفية والتي من أهمها ف هم وا 
بعد ان ةام بدارسة مسحية لبع  الحكيام العياملين باالتحياد المصيري لكيرة القيدم ومسيئولي التحكييم 

حكم , والتي تم فيها تحديد مجموعة المفاهيم الغير  41والتي أجراها على مجموعة من الحكام تبلغ
نون كرة القدم واستخدام أساليب التدريس تقليدية ومن, وعليى ضيو  ذليك واضحة في تدريس مواد ةا

الي ايجاد اساليب جديدة لتوصييل بعي  المعلوميات المرتبطية بميواد القيانون للحكيام يسعى الباحث 
وةراراته في الملعب ومن هذب االساليب الخرائط الذهنية  ةالجدد والتي تنعكس علي مستواب التحكيمي

كييم علييي التعييرف علييي مييواد القييانون بأسييلوب وسييهل وبسيييط وهييذا ةييد يييوثر بشييكل والتييي تسيياعد الح
 كبير في تطور ادا  الحكم ومستقبله في الحكم.

 البحث: فهد ثالثا:
التعرف علي تأثير استخدام الخرائط الذهنية علي التحصيل المعرفي لدي حكام الدرجة الثالثية فيي  

 رياضة كرة القدم.
 :البحثفروض رابعا:

 متوسييطات  فييي مسييتوى التحصيييل المعرفييي بييين ذات دالليية معنوييية فييروق احصييائية توجييد
 القياسات القبلية والبعدية لصالح متوسطات القياسات البعدية في المجموعة التجريبية ةيد البحث.

  توجيييد فيييروق دالييية احصيييائية فيييي مسيييتوى التحصييييل المعرفيييي بيييين القيييياس القبليييي والبعيييدي
 ؟لمجموعة الضابطةفي الصالح القياس البعدي 

 المصطلحات المستخدمة في البحث: خامسا:
هيي طريقية رائعية تعتميد عليى رسيم كيل    Mind Mappingالخرائط الذهنية )خرائط العقلل::   -
يريييدة الفييرد فييي ورةيية واحييدة بشييكل معييين يييتم فيهييا اسييتبدال الكلمييات برسييوم تييدل عليهييا بطريقيية  مييا
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نييية تسيياعد علييى وضييع االفكييار حييول موضييوع مييا بطريقيية وهييي أداة وتق ,مختصييرة وسييهلة التركيييز
 (۹۹: 3متسلسلة ومنتمة وفنية. )

 التحصيل المعرفي:-
ويعني مدي استيعاب الحكام لما فعلوب ودرسوب من خبيرات معينية مين خيالل دراسيتهم لميواد القيانون 

س بالدرجية التيي لكرة القدم ويقصد بيه فيي هيذب البحيث دراسية الوحيدة المعيدة بيالخرائط الذهنيية, ويقيا
 (83:2يحصل عليها الحكام في اختبار التحصيل المعد لهذا الغر . )

  : Referees  حكام كرة القدم-
مصطلح عام لشخص او اشخاص مسئولين عن التحكيم وادارة المباراة بالنيابة عن اتحاد كرة القدم 

 أو المسابقة بموجب سلطتها تتم اةامة المباراة )ةانون كرة القدم(.
 ابعا: خطة البحثس

  :Research Methodology منهج البحث
لمناسيييبته لطبيعييية البحيييث لمجميييوعتين إحيييداهما تجريبيييية وذليييك اسيييتخدم البييياحثين المييينهج تجريبيييي 

  .واألخرى ضابطة بإتباع القياسات القبلية والبعدية لكال المجموعتين
 :Research Community مجتمع البحث

القيييدم الدرجييية الثالثييية بمنطقييية القييياهرة ومنطقييية الجييييزة مييين  حكيييام كيييرة البحيييث مجتميييع يمثيييل 
م والبييالغ عييددهم  8102/8102اإلتحيياد المصييرى لكييرة القييدم للموسييم الرياضييى بسييجالت المقيييدين 

 حكم(. 21)
 :Sample Researchعينة البحث 

ة حكيم مين حكيام الدرجي 31بالطريقية العمديية مين مجتميع البحيث وعيددهم )عينية البحيث  تم اختيار
تقسيمهم إلى مجميوعتين متسياويتين إحيداهما  تمم,  8102/8102الثالثة( خالل الموسم الرياضي 

تجريبية يطبق عليها البرنامج المقتيرح باسيتخدام الخيرائط الذهنيية لتطيوير الجانيب المعرفيى فيي فهيم 
ييار عينية ومعرفة ةانون كرة القيدم, واألخيرى ضيابطة ال يطبيق عليهيا البرنيامج المقتيرح, كميا تيم إخت

حكم( آخرين من خارج عينة البحث, وذلك بهدف إجرا  الدراسات اإلستطالعية لحسياب 81ةوامها)
 ( يوضح ذلك.8والجدول رةم ) المعامالت العلمية
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 : 1جدول )
 توزيع العدد للعينة

 العدد العينة م

 81 العينة اإلستطالعية 0
8 
 31 المجموعة التجريبية العينة األساسية 

 31 المجموعة الضابطة
 21 المجموع

  :أسباب اختيار عينة البحث 
مييين خيييالل متابعييية المبارييييات فيييي اليييدورى المصيييرى بمختليييف درجاتيييه ومتابعييية بيييرامج تحلييييل  – 0

المباريات من ةبل المختصين الحت الباحث إنخفا  مستوى األدا  وعدم مقدرة الحكام على الفهم 
كرة القدم وزيادة الضغوط النفسية لدى عينية البحيث مين حكيام كيرة الواضح والمعرفة الكاملة لقانون 

 القدم بمنطقة القاهرة ومنطقة الجيزة.
 وتسهيل مهمة إجرا  البحث.  بلجنة الحكامتعاون المسئولين  -8
 (. ةاعات للتدريب والمحاضراتتوافر اإلمكانيات المادية ) – 3
المقيييدون بسييجالت اإلتحيياد المصييرى لكييرة  قييدمحكييام كييرة التمثييل العينيية المختييارة مجموعيية ميين  -4

 .8102/8102للموسم الرياضى  القدم
حكييم درجيية أولييى ممييا يسيياعد علييى تعيياون أفييراد العينيية مييع الباحييث خييالل مييدة تطبيييق الباحييث  -5

 .البرنامج
 مجاالت البحث: 

 :المجال البشرى 
بواةيع نطقية الجييزة لكيرة القيدم مين حكيام م حكيم 08 ةيام الباحث بإجيرا  الدراسيية عليى عينية ةوامهيا 
حكيام عينية البحيث عليى  إشيتملتحييث  عينة أسياسيية(,ك حكم 31عينة إستطالعية(, )ك حكم 81)

 .م8102/  م8102كرة القدم بالموسم الرياضى 
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 :المجال المكانى 
 البحييثلدراسييية األسييياسية علييى العينيية ةييييد اتيييم تطبيييق اإلختبييارات للدراسييية اإلسيييتطالعية وتطبييييق  

بمقر لجنة حكام منطقة القاهرة ومنطقة الجيزة لكرة القدم ومركز شباب سيراى القبية ونيادى الترسيانة 
 الرياضى.

 :المجال الزمنى 

 :2جدول )
 األساسية: –لتطبيق للبحث )االستطالعية التوزيع الزمنى 

 إجراءات البحث

 أدوات جمع البيانات:- 1
 حث في الحصول عي البيانات المتعلقة بهذا البحث على مجموعة من الوسائل هي:اعتمد البا

 االطالع علي المراجع العلمية المتخصصة في مجال كرة القدم وبنا  االختبارات المعرفية. -0

 مسح وتحليل لبع  الدراسات المرتبطة بموضوع البحث. -8

الشخصيية ميع كيل من:)أسياتذة متخصصيين المقابلة الشخصية: ةام الباحيث بيإجرا  المقيابالت  -3
 في مجال كرة القدم, ومجال بنا  االختبارات المعرفية(.

 إلى من التطبيق العدد المحتويات

التطبيللللللللق للعينللللللللة 
 االستطالعية

 م2/2/8102 م0/2/8102 انىالث –األول  28

القياس 
 –القبلى)تجريبية 
 ضابطة: 

 م0/01/8102 للللللل 08

تطبيق البرنامج على 
 المجموعة التجريبية

 م84/08/8102 م2/01/8102 للللللل 08

 –القياس البعدى)تجريبية 
 ضابطة: 

 م83/08/8102 للللللل 08
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 خطوات بناء االختبار  -2
 -تضمن إجرا ات بنا  االختبار مجموعة من الخطوات هي:

تمثيل الهيدف فيي بنيا  اختبيار معرفيي فيي كيرة القيدم لحكيام الددرجية تحديد الهدف من االختبار:  -
 تحقيق أهداف البحث.الثالثة   ل

يتطلييب بنييا  االختبييارات التحصيييلية لتصيينيف وتحليييل العمليييات المختلفيية فييي تحليللل المحتللوي:  -
كيييدليل وصيييفي لنتيييائج العملييييات التعليميييية  فالميييادة المحصيييلة حييييث يمكييين اسيييتخدام هيييذا التصيييني

 والخبراتية ومدي تحقق أهدافها.
ييد المسيتويات المعرفيية لالختبيار تبعيا لتقسييم بليوم تيم تحدتحديد المسلتويات المعرفيلة لالختبلار: -

وذليك لمناسيبتهم  –التقيويم  –التركييب  –التحلييل  –التطبيق  –الفهم –علي النحو التالي   المعرفة 
 لطبيعة البحث.

بعد تحليل المراجع والدوريات العلمية والدراسيات والبحيوث التيي تناوليت بنيا  صياغة العبارات:  -
ة, ةام الباحث بتحديد العناصر واألفكار األساسية التى سيوف تيدور حولهيا عبيارات اختبارات معرفي

 االختبار.
ولصييييالة هيييذب األفكيييار والحقيييائق العلميييية فيييي شيييكل عبيييارات وبنيييود تعبييير عييين المحتيييوي المعرفيييي 
لالختبييار و أبعييادب ةييام الباحييث بدراسيية أهييم طييرق صيييالة وبنييا  العبييارات فييي االختبييارات المعرفييية 

ى سييلف ذكرهييا فييي الدراسييات والبحييوث المرتبطيية والتييى اسييتهدفت العديييد ميين الطييرق فييي بنائهييا التيي
 -Multipleطريقة االختييار مين متعيدد  - true - falseللعبارات وهي )طريقة الصواب والخطأ 

choice -  طريقيييييية التكمليييييييةCompletion -  طريقييييييية المزاوجيييييييةMatching  طريقييييييية الصيييييييور
Photos - يب طريقة الترتRanking) 

 وبنا  على ما سبق فقد ةرر الباحث استخدام الطرق اآلتية في بنا  وصيالة العبارات: 
 طريقة االختيار من متعدد  -طريقة الصواب والخطأ  -
وبعيييد اإلجيييرا ات السيييابقة والتيييى تضيييمنت تحدييييد العبيييارات وكيييذلك طيييرق بنيييا  وصييييالة العبيييارات  

 –عبييارات بحييث تمثيل المسيتويات المعرفيية لبليوم   المعرفيية وأسياليب عرضيها ةيام الباحيث بإعيداد ال
التقييييويم  , وةييييد روعييييي فيييي إعييييداد العبييييارات مجموعيييية  –التركييييب  –التحليييييل  –التطبيييييق  –الفهيييم 

 الشروط التى أكدت عليها المراجع المختلفة المتخصصة في إعداد وبنا  االختبارات المعرفية. 
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ةيام الباحيث بإعيداد اسيتمارة اسيتطالع أبعلاد االختبلار: التحقق ملن صلدق عبلارات كلل بعلد ملن  -
الرأي الخاصة بالعبارات التى تم أعدادها طبقا لجدول مواصفات االختبار حييث بليغ عيدد العبيارات 

/  2/ 0( خبيييرا  خييالل الفتييرة مييين2( عبييارة وتييم عييير  اسييتمارة اسييتطالع اليييراي علييى عييدد )21)
 . بغر  تحديد: 8102/  2/ 2الى  8102

 دي مناسبة العبارات من حيث الصيالة والوضوح. م-0
 مدي ارتباط العبارة بالبعد التي تنتمي اليه -8
 مدي كفاية العبارات في ةياس جوانب االبعاد المختلفة -3

ومن خالل تحليل استجابات السيادة الخبيرا  عليى هيذب االسيتمارة اسيتخلص الباحيث مجموعية نتيائج 
 هي: 

 لعبارات طبقا الرا  السادة الخبرا  تم تعديل الصيالة لبع  ا-0
 لم يتم حذف اى عبارة من العبارات وفقا الرا  الخبرا  -8
اةيير السييادة الخبييرا  كفاييية العبييارات فييي ةييياس الجوانييب المعرفييية المختلفيية بعييد إجييرا  عمليييات -3

 الصيالة والتعديل. 
في صورته األولى وذلك  ةام الباحث بإعداد االختبار إعداد االختبار في صورته األولية: -

 :بتقسيم العبارات الى مجموعات متجانسة من حيث
 أسلوب عر  العبارات -طرق صيالة العبارات  -

 ( تنتيم وتسلسل االختبار في صورته األولى وفقا للسس السابقة: 3ويوضح الجدول رةم )
 :0جدول )

 تنظيم وتسلسل االختبار في صورته األولى
 االختيار من متعدد الصواب والخطأ بارات طرق واساليب صياغة الع

 21-50 51-0 تسلسل العبارات

تضييمنت مرحليية تقنييين االختبارعييدد ميين الخطييوات واالجييرا ات البحثييية نوردهييا  تقنللين االختبللار: -
 فيما يلي 

العبارات التى يقيسها  لةبعد ان اةر السادة الخبرا  دةة ووضوح صيا حساب صدق االختبار: -أ
السادة الخبرا  ةام الباحث بتطبيق االختبار في  وبعد اجرا  التعديالت الالزمة وفقا الرا االختبار 
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 حكما( 31( عبارة على فئة عينة التقنين البالغ عدها )21تضمنت عدد ) صورته االولي والتى
 تضمنت هذب المرحلة الخطوات التالية: وةد

 عرفي باستخدام المعادالت التالية ةام الباحث بحساب المعامالت االحصائية الختبارب الم
 Difficulty and Easiness Indexمعاملي الصعوبة والسهولة للعبارات  -

ةام الباحيث بتحلييل عبيارات االختبيار السيتخراج معياملي السيهولة والصيعوبة للعبيارات وذليك بهيدف 
لصييييعوبة تقيييويم كيييل مفييييردة والحكيييم عليهيييا ميييين حييييث صييييعوبتها او سيييهولتها وتيييم تقييييدير معييياملي ا

والسهولة للعبارات وةد ةام الباحيث مين خيالل ةرا اتيه النتريية للبحيوث والدراسيات العلميية المرتبطية 
( 1321 – 1331بموضوع بحثه بتحديد مسيتوي الصيعوبة او السيهولة للعبيارات واليذي يتيراوح بيين )

  (Philips & Hornakتبعا لراي فيليبس وهورناك )
  Discrimination Indexمعامل التمييز  -

ةام الباحث بحساب معامل التمييز لكي يتم التمييز بين المبحوثين فيي المسيتوي المعرفيي, وةيد ةيام 
الباحييث ميين خييالل ةرا اتييه النترييية للبحييوث والدراسييات العلمييية المرتبطيية بموضييوع البحييث بتحديييد 

بيير ةييادرة علييى ( فيياكثر. وميين ثييم فييان المفييردة التييى تحقييق هييذب النسييبة تعت1331دليييل التمييييز ميين )
  (Philips & Hornakالتمييز وذلك تبعا لراي فيليبس وهورناك )

( عبارة في االختبار المعرفي موضوع البحث بعد اختبار 35ولقد أسفرت النتائج على االبقا  على)
معاميييل الصيييعوبة وكيييذلك معاميييل التميييييز لعبيييارات االختبيييار بعيييد التطبييييق وذليييك كميييا هيييو موضيييح 

    ( التالي:4بجدول )
 

 :4جدول )                                        
 لحكام كرة القدم معامل الصعوبة ومعامل التمييز لعبارات االختبار المعرفي

 معامل الصعوبة  م
معامللللللللللللللل 

 التمييز
 معامل الصعوبة  م

معامل 
 التمييز

 معامل الصعوبة  م
معامل 
 التمييز

0 1352* 1333* 85 1353* 1351* 42 1322 1303 
8 1332* 1332* 83 1333* 1333* 51 1332* 1351* 

3 1331* 1351* 82 1352* 1332* 50 1352* 1333* 
4 1333* 1332* 82 1351* 1332* 58 1341* 1333* 
5 1343* 1351* 82 1331* 1343* 53 1342* 1332* 
3 1343* 1351* 31 1333* 1333* 54 1332* 1332* 
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2 1331* 1351* 30 1341* 1332* 55 1342* 1351* 

2 1341* 1332* 38 1331* 1333* 53 1343* 1351* 

2 1352* 1332* 33 1333* 1351* 52 1351* 1333* 

01 1343* 1332* 34 1341* 1332* 52 1331* 1332* 

00 1333* 1332* 35 1332* 1332* 52 1338* 1332* 
08 1353* 1351* 33 1323 -1332 31 1353* 1351* 
03 1343* 1351* 32 1343* 1332* 30 1333* 1351* 

04 1332* 1332* 32 1352* 1351* 38 1332* 1332* 

05 1333* 1332* 32 1343* 1351* 33 1331* 1332* 

03 1312 1303 41 1322 1385 34 1343* 1332* 
02 1333* 1333* 40 1333* 1332* 35 1332* 1332* 
02 1331* 1333* 48 1342* 1333* 33 1343* 1332* 
02 1341* 1332* 43 1331* 1332* 32 1338* 1332* 
81 1303 1303 44 1351* 1333* 32 1353* 1333* 
80 1331* 1325 45 1332* 1351* 32 1342* 1332* 

88 1342* 1351* 43 1331* 1351* 21 1352* 1332* 

83 1333* 1332* 42 1353* 1333*    

84 1332* 1351* 42 1332* 1351*    
 

 الداخلي لالختبار  البناءحساب صدق -
عوبة والتمييييز بلييغ عييدد صييحييذف العبييارات التييى لييم تحقييق المسييتويات المقبوليية ميين معييامالت ال بعييد

  عبارة. 35عبارات االختبار 
  :قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخلي لالختبار وفقا للخطوات التالية

 رة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه ايجاد االرتباطات البينية بين درجة كل عبا 
 واتعنها هذه الخط أسفرتوفيما يلي عرض للنتائج التى 

 ايجاد االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه: -
تيى تحقيق لوةد ةرر الباحث ةبول العبيارات ا بأبعادهاارتباط العبارات  تبحساب معامالةام الباحث 

يبيين معيامالت االرتبياط بيين درجية كيل كمحيك احصيائي والجيدول التيالي  1315د مسيتوي عن داللة
 عبارة والدرجة الكلية لالختبار. 

 :5جدول )          
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 :08=معامالت ارتباط عبارات االختبار والدرجة الكلية لالختبار )ن
 قيمة االرتباط  م قيمة االرتباط  م قيمة االرتباط  م

0 13421* 83 13324* 45 13200* 
8 13411* 84 13482* 43 13522* 

3 13482* 85 13500* 42 13388* 
4 13415* 83 13523* 42 13422* 

5 13583* 82 13533* 42 13432* 

3 13332* 82 13512* 51 13535* 

2 13533* 82 13432* 50 13524* 

2 13320* 31 13435* 58 13432* 

2 13410* 30 13523* 53 13430* 

01 13422* 38 13444* 54 13485* 

00 13511* 33 13451* 55 13532* 

08 13422* 34 13588* 53 13501* 

03 13418* 35 13534* 52 13423* 

04 13533* 33 13322* 52 13285* 

05 13504* 32 13320* 52 13328* 
03 13502* 32 13322* 31 13343* 
02 13245* 32 13582* 30 13520* 

02 13555* 41 13422* 38 13351* 

02 13421* 40 13548* 33 13200* 
81 13320* 48 13313* 34 13522* 

80 13548* 43 13530* 35 13388* 
88 13543* 44 13328*   

( ان جميع عبارات االختبار ذات معامالت ارتباط دالة احصائيا 5يتضح من الجدول السابق رةم )
مما يدل على ان االختبار المعرفي علي  13324,13245وتتراوح ما بين  1315عند مستوي 

 درجة مقبولة من الصدق.

 حساب ثبات االختبار  -ب
اعتمييد الباحييث فييي حسيياب الثبييات علييى حسيياب معامييل الفييا كرونبييا  وةييد بلغييت ةيميية الفييا كرنبييا  

مما يدل على ان االختبار  1315وهي دالة احصائيا عند كسنزي داللة  13282لالختبار المعرفي 
 على درجة مقبولة من الثبات 

 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    02  (   االول ( العددم(   )  5252( شهر ) يونيو(  لعام )    52رقم المجلد )        
 
 

 

ضييو  مييا اسييفرت عنييه خطييوات تقنييين االختبييار والتييى تضييمنت الصللورة النهائيللة لالختبللار: فللي  -
تحليل عبارات االختبار وحساب الصيدق والثبيات توصيل الباحيث اليى بنيا  واعيداد الصيورة النهائيية 

تمثيل فيي مجملهيا محتيوي ( عبيارة 35لالختبار موضيوع البحيث وهدفيه االول والتيى اشيتملت عليى )
 المجال المعرفي لالختبار. 

اسييتخدم الباحيث لتصييحيح اسييتجابات المفحوصييين اسيلوب المقارنيية حيييث تييم تصللحيا االختبللار:  -
اعييداد جييدول يحتييوي علييى اإلجابييات النموذجييية لعبييارات االختبييار وللحكييم علييى مييدي صييحة هييذب 

 وضحة في مفتاح التصحيح. االستجابات ثم المقارنة بين اإلجابات النموذجية الم
ةيييام الباحيييث بتحدييييد اليييزمن المناسيييب لالختبيييار فيييي صيييورته تحديلللد اللللزمن المناسلللب لالختبلللار: -

النهائيييية مييين خيييالل حسييياب اليييزمن التجريبيييي وهيييو عبيييارة عييين حسييياب أطيييول فتيييرة زمنيييية اسيييتغرةها 
صيورته النهائيية,  الطالب واةصر فترة زمنية استغرةها اخر عند االجابة عليى عبيارات االختييار فيي

( الستخراج المتوسط لزمن االختبار وذلك وفقيا لميا 8تم حساب مجموع هاتين وةسمته على العدد )
 ( 3هو موضح بالجدول رةم )

 :0جدول )
 يبين حساب الزمن المناسب لالختبار في صورته النهائية

زمن االختبار في 
 صورته النهائية

 الزمن التجريبي
 المجموع

الزمن 
 اةصر فترة زمنية اطول فترة زمنية المناسب

 دةيقة 85 51 81 31

( ان اليييزمن المناسيييب لالجابييية عليييى عبيييارات االختبيييار والبيييالغ 3يتضيييح مييين الجيييدول السيييابق رةيييم )
 دةيقة. 85( عبارة هو 35عددها )

 ةام الباحث بتطبيق في صورته النهائية على عينة البحثتطبيق االختبار في صورته النهائية:  -
 ( جكما تم تقسيمهم الي مجموعتين بالتساوي.31من حكام كرة القدم والتي بلغ عددها )

 التجريبية   –تكافؤ المجموعتين   الضابطة  -
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 :7جدول )
داللة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية و الضابطة للمجموع الكلي لالختبار المعرفي في 

 القياسات القبلية

 المتغير
 :08)ن=الضابطة :08)ن=التجريبية 

 قيمة ت
 ع م ع م

 00.0. 23484 323211 013142 323333 االختبار المعرفي

 20821: = 8085قيمة ت عند مستوي )
مجمييييوعتي البحييييث داليييية احصييييائيا فييييي بييييين  لييييير ( ان ةيميييية )ت( جييييا ت2يتضييييح ميييين جييييدول )
 تين.مما يدل على تكافت المجموعفي االختبار المعرفي  الضابطة والتجريبية

 البرنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية في تنمية التحصيل المعرفى لحكام كرة القدم: -
 خطوات إعداد البرنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية: 

 أواًل: تحديد هدف البرنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية:
كييان ميين الضييروري تحديييد هييدف البرنييامج  ةبييل وضييع البرنييامج المقتييرح باسييتخدام الخييرائط الذهنييية

 واألسس التي بجب اتباعها عند وضع البرنامج وهي كالتالي:
تنمية التحصيل المعرفى للحكم التي تكسبه الفهم الجيد والواضح لقيانون اللعبية التيى تتهليه  -

دارة المبارايات بشكل   سليم. لكى يواجه الضغوط النفسية وتساعدب على إتخاذ القرارات السليمة وا 

 ثانيًا: المقابلة الشخصية: 
تييم عيير  اسييتمارات االسييتبيان علييى السييادة الخبييرا  عيين طريييق المقابليية الشخصييية كييل علييى حييدة 

لتحديد محتويات وأزمنة البرنامج المقترح باستخدام  خبراء طرق التدريس وكرة القدمإلبدا  الرأى / 
 الخرائط الذهنية لحكام كرة القدم.

 ن: ثالثًا: االستبيا
ستخدام االستمارات التالية:  ةام الباحث بتصميم وا 

  اسييييتمارة اسييييتبيان لتحديييييد محتويييييات وأزمنيييية البرنييييامج المقتييييرح باسييييتخدام الخييييرائط الذهنييييية
للحكيييام, وعرضيييها عليييى الخبيييرا  إلختييييار ميييا يرونيييه مناسيييبات مييين خيييالل المقابلييية الشخصيييية مرفيييق 

 (. 3رةم)
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 :0جدول )
 براء في طرق التدريس وكرة القدم لتحديد النسب المئوية آلراء الخ

 :7)ن=  عناصر البرنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية للحكام

مجموع آراء  عناصر البرنامج م
 نسبة موافقة الخبراء الخبراء

 %011 2 ( أسبوع08مدة البرنامج ) 1
 %21 5 ( وحدات أسبوعيات 8عدد الوحدات التدريبية ) 2
 %011 2 ( ق31التدريبية )زمن الوحدات  0
التحصيل المعرفى لقانون محاور وأبعاد البرنامج ) 4

 كرة القدم(
2 011% 

 

حيث ارتضى للحكام  البرنامج النفسيموافقة الخبرا  على عناصر  (2يتضح من جدول رةم ) 
  فيما أكثر من مجموع آرا  الخبرا . %08الباحث نسبة 

 ثم ةام الباحث بتصميم ما يلى: *
 4) مرفق برنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية للحكامال:. 

  نماذج من محاضرات للبرنامج المقترح والتى واشتلمت على الخرائط الذهنية وكيفية اإلستفادة منها
  ):. مرفقفي تنمية التحصيل المعرفى لحكام كرة القدم 

 المقترح باستخدام الخرائط الذهنية: أسس إعداد البرنامج
التحصيييل المعرفييى وتييدريس ة األسييس العلمييية الخاصيية بكييل عمليييات الييتعلم والتييدريب علييى مراعييا

 والوصول الى مستوى األدا  المثالى من خالل مراعاة ما يلى: ةانون اللعبة لحكام كرة القدم
التدرج بالمواد الخاصة بالقانون التى تزيد من فاعلية التحصيل الجيد لمعرفة القانون خالل  -0

 ق البرنامج.فترة تطبي
 مراعاة الفروق الفردية بين الحكام. -8
 اإلستمرارية في التدريب. -3
 عدم التسرع في االنتقال من مرحلة إلى أخرى. -4
 مراعاة العوامل االجتماعية وتروف الحياة اليومية مع المحافتة على الرعاية النفسية. -5

 :المقترح باستخدام الخرائط الذهنية المدة الزمنية للبرنامج
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( دةيقيه 31فيي األسيبوع بمعيدل ) ة تدريبيية( وحد8( أسبوع بواةع )08) النفسي يق البرنامجمدة تطب
, كميا )جلسية( ( وحيدة84لكل وحدة, بذلك يبلغ إجمالى عدد الوحدات التدريبية فيي البرنيامج ككيل )

 للبرنامج المقترح. ( دةيقة281, ) ( ساعة08يبلغ عدد ساعات البرنامج ككل )
 محتوى البرنامج:

 بعاد الرئيسية للبرنامج المقترح باستخدام الخرائط الذهنية:األ
من خالل اطالع الباحث على الدراسات والبحوث السابقة استطاع تحديد األبعاد الرئيسية للبرنيامج 

 حيث يتأسس البرنامج المقترح على عدة أبعاد أساسية وهى:
 ل المعرفى لقانون كرة القدم.الخرائط الذهنية وكيفية اإلستفادة منها في تطوير التحصي -0
شرح مواد القانون لحكام كرة القدم وكيفية الوصول آلعلى درجات التحصيل المعرفى  -8

 والوصول ألفضل أدا .
 كيفيفة استخدام الخرائط الذهنية في تدريس القانون لحكام كرة القدم. -0

 األدوات واألجهزة المستخدمة في البرنامج:
 ةاعة للتدريب والمحاضرات  -

 جهاز كمبيوتر   -

  (Data showشاشة عر  ) -

 أدوات مكتبية   -

  :المساعدين *
استعان الباحث ببع  الزمال  من حكام كرة القدم باإلتحاد المصرى لكرة القيدم, وسيكرتير منطقية  

( مسيياعدين 5القيياهرة ومنطقيية الجيييزة لكييرة القييدم, والمحاضيير الفنييى لحكييام منطقيية الجيييزة وعييددهم )
م شرح جوانب البحث لهم والهدف منه والمقاييس المسيتخدمة وتيدريبهم عليى طيرق مرفق رةم, وةد ت

 القياس وكيفية التسجيل وفقات لما يأتي: 

 شرح المقياس والمحاور الذى يتضمنها والهدف منه وطريقة القياس.  -

 شرح كيفية التقييم ومفتاح التصحيح الخاص بالمقياس. -

 البحث: الصعوبات التى واجهت الباحث عند إجراء 
ندرة المراجع والدراسات المتخصصة في الخرائط الذهنية وعالةتها بالتحصيل المعرفى لحكام كرة 

 القدم.
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 إمتناع بع  الخبرا  عن اإلجابة على اإلستبيانات نترات إلنشغالهم. -

تغيييب بعيي  أفييراد العينيية التجريبييية عيين حضييور بعيي  الوحييدات التدريبييية نتييرات لتييروفهم  -
 الخاصة.

 : القبليالقياس 
لحكام كرب القدم باختبار معرفي لمجموعتي البحث التجريبيه و  القياس القبليةام الباحث باجرا   

 م0/01/8102الضابطه يوم االثنين 

 تطبيق التجربه :
 م31/08/8102م حتى  2/01/8102 ( اسبوع في الفترب من االثنين08تم تطبيق التجربه لمدب ) 

 ق( نصف ساعه 31سبوع حيث بلغ زمن الجلسه التعليميه )بواةع جلستان تعليميه في اال
البعدي  القياسةام الباحث بعد االنتها  من االختبار المعرفي باجرا  القياس البعدي : 

م وذلك بتطبيق االختبار 83/08/8102للمجموعتين ) التجريبيه و الضابطه ( يوم االربعا  
 المعرفي للحكام ةيد البحث

 
 ة المستخدمة في البحث: المعالجات اإلحصائي

 معامل االرتباط. -

 المتوسط الحسابي. -

 االنحراف المعياري. -

 معامل السهولة والصعوبة. -

 .معامل التمميز -

 نسب التحسن )%(. -
 و مناقشتها أولاً :عرض النتائج

 :9جدول )
 تبار المعرفيداللة الفروق بين متوسطات القياسات القبلية والبعدي للمجموعة التجريبية للمجموع الكلي لالخ

 :08)ن= 

 المتغير
متوسط  القياس البعدي القياس القبلي

 الفرق
انحراف 
 الفرق

 ةيمة ت
 ع م ع م

 03109 035.8 333111 23832 55311 013142 323332 االختبار المعرفي

 20840: = 8085قيمة ت عند مستوي )
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اسيييات القبليييية والبعديييية ( ان ةيمييية )ت( جيييا ت دالييية احصيييائيا فيييي بيييين القي2يتضيييح مييين جيييدول )
 للمجموعة التجريبية في االختبار المعرفي ولصالح القياس البعدي

 :18جدول )
نسب التحسن بين متوسطي القياسات القبلية والبعدي للمجموعة التجريبية للمجموع الكلي 

 لالختبار المعرفي
 :08)ن= 

 نسب التحسن متوسط القياس البعدي متوسط القياس القبلي المتغير

 .2.3 55311 323332 االختبار المعرفي

نسييب التحسيين بييين القياسييات القبلييية والبعدييية للمجموعيية التجريبييية فييي ( ان 01يتضييح ميين جييدول )
 .% 4838االختبار المعرفي بلغت 

 
 
 

 :11جدول )
داللة الفروق بين متوسطي القياسات القبلية والبعدي للمجموعة الضابطة للمجموع الكلي 

 ر المعرفيلالختبا
 :08)ن= 

 المتغير
متوسط  القياس البعدي القياس القبلي

 الفرق
انحراف 
 قيمة ت الفرق

 ع م ع م

 23300 03152 93333 23282 443233 23484 323211 االختبار المعرفي

 20840: = 8085قيمة ت عند مستوي )
ت القبليييية والبعديييية ( ان ةيمييية )ت( جيييا ت دالييية احصيييائيا فيييي بيييين القياسيييا00يتضيييح مييين جيييدول )

 في االختبار المعرفي ولصالح القياس البعدي الضابطةللمجموعة 
 :12جدول )

نسب التحسن بين متوسطي القياسات القبلية والبعدي للمجموعة الضابطة للمجموع الكلي 
 لالختبار المعرفي
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 :08)ن= 

 نسب التحسن متوسط القياس البعدي متوسط القياس القبلي المتغير

 30388 443233 323211 الختبار المعرفيا

نسييب التحسيين بييين القياسيات القبلييية والبعدييية للمجموعيية الضييابطة فييي ( ان 08يتضيح ميين جييدول )
 .% 02311االختبار المعرفي بلغت 

 :10جدول )
 عديةداللة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة للمجموع الكلي لالختبار المعرفي في القياسات الب
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 23152 23282 443233 23832 55311 االختبار المعرفي

 20821: = 8085قيمة ت عند مستوي )
مجميوعتي البحييث الضييابطة ( ان ةيمية )ت( جييا ت داليية احصيائيا فييي بييين 03يتضيح ميين جييدول )

 المجموعة التجريبية.صالح في االختبار المعرفي ول والتجريبية
 ثانيًا مناقشة النتائج:
 مناقشة الفرض االول:

توجللد فللروق دالللة احصللائية فللي مسللتوى التحصلليل والييذى ييينص علييى ) األولللييرد علييى الفيير  
 المعرفي بين القياس القبلي والبعدي لصالا القياس البعدي في المجموعة التجريبية:.

اليييية احصييييائيا فييييي بييييين القياسييييات القبلييييية والبعدييييية يتضييييح ميييين جييييدول )( ان ةيميييية )ت( جييييا ت د
( , 23322للمجموعيية التجريبييية فييي االختبييار المعرفييي ولصييالح القييياس البعييدي وجييا ت ةيميية ت )

وجييييا ت نسييييب التحسيييين ميييين خييييالل جييييدول )( ان نسييييب التحسيييين بييييين القياسييييات القبلييييية والبعدييييية 
 (% 4838للمجموعة التجريبية في االختبار المعرفي بلغت)

ويعزى الباحيث وجيود هيذب الفيروق بيين القياسيين القبليى والبعيدى للختبيار المعرفيى ليدى المجموعية 
التجريبيييية اسيييتخدامها للبرنيييامج المقتيييرح باسيييتخدام أسيييلوب الخيييرائط الذهنيييية فيييي تحسيييين المسيييتوى 

شيييقة المعرفييى للحكييام , حيييث أن أسييلوب الخييرائط الذهنييية يعتبيير ميين األسيياليب العلمييية الممتعيية وال
كتسيياب مهييارات ومفيياهيم جديييدة , وهييي طريقيية علمييية تعتمييد علييى  للمتعلمييين فييي تنمييية مهيياراتهم وا 
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رسم كل ماتريدب في ورةه واحدة بشكل منتم تحاول فيهيا ةيدر اإلسيتطاعه اسيتبدال الكلميات برسيمه 
كر تدل عليها بحيث تستطيع وضع كل ماتريد في ورةة واحدة بطريقة مركيز ومختصيرة وسيهلة التيذ

حيث أن العقيل بالنسبة لك , وهذا األسلوب يعمل بطريقة عمل المخ والخلية العصبية في شكلها , 
ينقسم لقسمين ايمن وأيسر كل ةسم له وتائفه الذى يختص به في عمليات التفكير والتعلم, كما أن 

خالييا الميخ  الخريطة الذهنية يرتاح لها العقل كثييرا وهيي تشيغل العقيل االيمين وااليسير معيات, وشيكل
مثييل شييكل الخريطيية الذهنييية فهييذا العلييم موافييق للخاليييا العصييبية وموافييق للطبيعيية فهييو كاالشييجار 

 وككثير من االشيا  حولنا فهو اصل ومنه افرع ومتنالم مع الطبيعة.
إلييى أن الخييرائط الذهنييية أداة فاعليية للتركيييز ألنهييا تعمييل مييع المييخ  :Buzan 2885 (19ويشييير 

الروابط بين األفكار, فكل فرع يتم إضافته إليها يكون مرتبطيات بيالفروع السيابقة,  وتشجعه علي خلق
فهيي تعيد إتهيارات مرئييات للطريقية التييي يعميل بهيا الميخ, وهيي نمييط مين أنمياط الخيرائط المعرفيية التييي 
تسييتهدف ربيييط معيييارف التالميييذ الجدييييدة بخبيييراتهم السييابقة, حييييث أنهيييا تسييتند إليييي الفلسيييفة البنائيييية 

(, كما أنها تعطي التنتيم الصحيح للمعلومات وتعمق المعرفة الجديدة, وتسياعد Fosnotفوزنت )ل
المتعلمييين عليييي تكاميييل وتركييييب المفيياهيم ووضيييعها فيييي إطيييار عقالنييي, وبالتيييالي تسيييهم فيييي تنميييية 

 نالمهارات المعرفية لدي المتعلمي
 تييزودك ةوييية رسييومية تقنييية هييي الذهنييية الخييرائط أسييلوب أن إلييى الباحييث يشييير ماتقييدم خييالل وميين

 أو أوصيييور بييييكلمات العقيييل مهيييارات ألليييب بتسيييخير عقليييك طاةييية اسيييتخدام عليييى تسييياعدك بمفييياتيح
 زيييادة علييى وتسيياعد,  والجهييد الوةييت تييوفير علييى مسييتخدمها تسيياعد وهييى مختلفيية الييوان أو أشييكال
 بصييورة األشيييا  وتييذكر,  والتخطيييط والتركيييز,  سييهولة أكثيير والييتعلم الدراسيية وجعييل,  المييخ كفييا ة
 مميييا األليييوان مييين مجموعييية اسيييتخدام الذهنيييية الخيييرائط أسيييلوب مسيييتخدم أيضيييا ويسيييتطيع,  أفضيييل
 الييذي منلييدما  األيميين الجانيب بييين تنييالم يحيدث حيييث بكفييا ة العقلييية الخريطية تنفيييذ علييى يسياعدب
 األسلوب وبذلك,  اللفتية الكلمات في يتمثل والذي األيسر الجانب وبين الجمالية بالنواحي يختص
 علييى تسيياعدب التييى والعقلييية النفسييية المهييارات وتعليييم تنمييية( القييدم كييرة حكييام) البحييث لعينيية يمكيين

 عنيد يتطيور نفسيي مفهيوم بالنفس الثقة وتعد,  النجاح تحقيق على والقدرة أدا  أفضل إلى الوصول
 أن كميا, الشخصيية متياهر تكيوين فيي أسياس عامل وهي واإلدراك الممارسة من الخبرة بفعل الفرد

 ألنفسيهم يضيعون optimal self confidence المثليي بيالنفس بالثقية يتمتعيون اليذين الرياضييين
 عنييدما بالنجيياح يشييعرون يجعلهييم جيييد بشييكل ةييدراتهم ويقيمييون ةييدراتهم مييع تتناسييب واةعييية أهييدافات 
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 ويعييد, لهييم بالنسييبة واةعييية لييير أهييداف انجيياز يحيياولون وال, لقييدراتهم العليييا حييدودهم إلييى يصييلون
 ميين ويتضييح. ذلييك تحقيييق فييي الرياضيييين يسيياعد الييذي األمثييل االسييلوب الذهنييية الخييرائط اسييلوب
 مسيتوى تطيوير عليى واضيح تياثير ليه الذهنية الخرائط باستخدام المقترح البرنامج أن سبق ما خالل
 فييروق وجيود خيالل ميين وذليك( البحيث ةييد التجريبييية المجموعية) القيدم كيرة حكييام ليدى بيالنفس الثقية
 ماأكدتييه وهييذا,  التجريبييية المجموعيية لصييالح البعييدى القييياسفييي  المجمييوعتين بييين إحصييائيات  داليية
 المقترح البرنامج تطبيق وبعد ةبل البحث عينة على اإلحصائية المعامالت إجرا  بعد البحث نتائج
 تعمييل الذهنييية الخييرائط أن(2  ) 8108 فيوسيي السييعدى الغييول السييعدى   دراسيية أكدتييه مييا وهييذا, 

 التعليمييية العملييية فييي للتلميييذ الفعييال الييدور علييى تتكييد أنهييا حيييث بأنفسييهم, التالميييذ ثقيية زيييادة علييى
 ( يوسف السعدى الغول السعدى) الخرائط تصميم في إشراكه خالل من وذلك التعلمية,

 فيييي الذهنيييية الخيييرائط سيييتراتيجيةا فاعليييية معرفييية إليييى هيييدفت التيييي8111 احميييد بييين هيييديل ودراسييية 
 نتيييائج وأشيييارت نحوهيييا, اتجاهييياتهن وفيييي عميييان سيييلطنة فيييي االجتماعيييية الدراسيييات ميييادة تحصييييل
 تيييييأثير معرفيييية إلييييى سييييعت التييييي الخييييرائط اسييييتخدام اتجيييياب إيجابييييية اتجاهييييات وجييييود إلييييى الدراسيييية
 (22)الذهنية
 للطلبيية الكتابيية مهييارات علييى يييةالذهن الخييرائط اسييتخدام AL_jarf الجييرف دراسيية مييع أيضييا واتفقييت

, الكتابييية مهيييارات تطيييوير نحيييو الطلبييية اتجاهيييات عليييى وتأثيرهيييا االنجليزيييية اللغييية بدراسييية المبتيييدئين
 بأنهيييا الطالبيييات أفيييادت حييييث الذهنيييية الخيييرائط نحيييو ايجابيييية اتجاهيييات وجيييود إليييى النتيييائج وأشيييارت
 (.55)األفكار وتنتيم توليد في مفيدة طريقة
 مسيييتوى فيييي احصيييائية داليية فيييروق توجيييد) عليييي ييينص اليييذى الفييير  صيييحة ميين قيييقالتح تيييم وبهييذا

 ( التجريبية المجموعة في البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياس بين المعرفي التحصيل
 مناقشة الفرض الثاني:

 التحصييييل مسيييتوى فيييي احصيييائية دالييية فيييروق توجيييد) عليييى يييينص واليييذى الثاليييث الفييير  عليييى لليييرد
 (.الضابطة المجموعة في البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياس نبي المعرفي
 والبعديييية القبليييية القياسيييات بيييينفيييي  احصيييائيا دالييية جيييا ت( ت) ةيمييية ان( 08) جيييدول مييين يتضيييح

( , 43322) ت ةيميية وجييا ت البعييدي القييياس ولصييالح المعرفييي االختبييارفييي  الضييابطة للمجموعيية
 والبعدييييية القبلييييية القياسييييات بييييين التحسيييين نسييييب ان)(  لجييييدو  خييييالل ميييين التحسيييين نسييييب وجييييا ت

 (.% 02311) بلغت المعرفي االختبارفي  الضابطة للمجموعة
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 المجموعية المعرفيى للختبيار القبلي والقياس البعدى القياس بين الفروق هذب وجود الباحث ويعزى 
 النتريية والمحاضيرات لقيدما كيرة ةانون وفهم حفت عمليةفي  التقليدى للبرنامج استخدامها الضابطة
 إلييى بسيييطة تحسيين نسييبة ووجييود للحكييام المعرفييى المسييتوى تحسييينفييي  المحاضييرين ميين التقليدييية
 النتريية والمحاضيرات المقيياس تجربيةفيي  خبيرة للحكيم أعطى مما أخرى مرة المقياس تطبيق إعادة
 كيرة ةيانون لميواد رجاعإست خالل من التفكير مهارات بع  الحكام تكسب التى والمعسكرات والفنية
 مييين الجديييدة معييرفتهم او فهمهييم يبنيييون االفييراد بييأن الدراسييات تتكيييد و,  الفنييية والمحاضييرات القييدم
 .تعلمها بصدد هم والتى واالحداث االفكار وبين السابقة معرفتهم بين التفاعل خالل
 سيييتوىم فيييي احصيييائية داليية فيييروق توجيييد) عليييي ييينص اليييذى الفييير  صيييحة ميين التحقيييق تيييم وبهييذا

 (.الضابطة المجموعة في البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياس بين المعرفي التحصيل
 التحصييييل مسيييتوى فيييي احصيييائية دالييية فيييروق توجيييد) عليييى يييينص واليييذى الرابيييع الفييير  عليييى لليييرد

 القياسيات لصيالح والضيابطة التجريبيية المجميوعتين بيين المعرفيى للختبار الكلى للمجموع المعرفي
 (.بعديةال

 الضييابطة البحييث مجميوعتي بييينفييي  احصيائيا داليية جييا ت( ت) ةيمية ان( 08) جييدول ميين يتضيح
 (.43354) ت ةيمة وجا ت,  التجريبية المجموعة ولصالح المعرفي االختبارفي  والتجريبية
 الذهنييية الخييرائط تعتبيير حيييث الذهنييية الخييرائط أسييلوب إسييتخدام الييى الفييروق وجييود الباحييث ويعييزى
 اعتمييادات  الذهنييية الخريطيية بتصييميم يقييوم المييتعلم الن وذلييك البنائييية النترييية مييع متسييقة تيجيةاسييترا
 الذهنية الخريطة(  40) عو  مني وتشير المعرفية بنيتهفي  المخزنة السابقة وأفكارب معرفته على
 تعتميد هياان وربميا المكونيات هيذب بيين والعالةيات مكوناتهيا حييث مين للفيرد المعرفيية البنية عن تعبر
 المعلوميات بعي  تفسر ان يمكن ولماذا كيف لفهم للمتعلمين مساعدة يحقق ذلك فان البنائية على

 الخبييرات إتاحيية طريييق عيين وذلييك( السييابقة المعلومييات)األخييرى المعلومييات ميين صييحة أكثيير بصييورة
 هييذبب العلييوم تعلييم فييان وبييذلك الصييحيحة, المعلومييات بنييا  علييى تشييجعهم التييى للمتعلمييين والفييرص
 لتصيييحيح تسيييتخدم الجدييييدة المعلوميييات فيييإن وهكيييذا, االفكيييار ليييبع  ترتييييب اعيييادة يحقيييق الطريقييية

 ,  السابقة المعلومات
 مسيييتوى فيييي احصيييائية داليية فيييروق توجيييد) عليييي ييينص اليييذى الفييير  صيييحة ميين التحقيييق تيييم وبهييذا

 لصيالح ضيابطةوال التجريبيية المجميوعتين بيين المعرفى للختبار الكلى للمجموع المعرفي التحصيل
 (.البعدية القياسات
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 ستنتاجاتإال

جللراء المعللامالت العلمليللة  فللى ضللوء النتللائج التللى توصللل إليهللا الباحللث بعللد تطبيللق البحللث وال
 واألحصائية لكل متغيرات البحث يمكن توضيا النتائج في اآلتى: 

تطييوير علييى فييي إيجابيييات تييأثيرات  باسييتخدام الخييرائط الذهنييية المقتييرحالتييدريبى يييتثر البرنييامج  .0
 ةيد البحث. (لدى حكام كرة القدم)العينة التجريبية وتحسين المستوى المعرفى

البعدييية ومتوسييطات القييياس القياسييات القبلييية  متوسييطات داليية احصييائيا بييينوجييود فييروق  .8
 للمجموعة التجريبية في االختبار المعرفي ولصالح القياس البعدي

ة والبعدييييية للمجموعيييية التجريبييييية فييييي االختبييييار زيييييادة نسييييب التحسيييين بييييين القياسييييات القبلييييي .3
 .% 4838المعرفي بلغت 

فيييي  الضيييابطةدالييية احصيييائيا فيييي بيييين القياسيييات القبليييية والبعديييية للمجموعييية وجيييود فيييروق  .4
 االختبار المعرفي ولصالح القياس البعدي

زييييادة نسييييب التحسيييين بييييين القياسييييات القبلييييية والبعدييييية للمجموعيييية الضييييابطة فييييي االختبييييار  .5
 .% 02311عرفي بلغت الم
فييي االختبييار  مجمييوعتي البحييث الضييابطة والتجريبيييةداليية احصييائيا فييي بييين وجييود فييروق  .3

 المجموعة التجريبية.المعرفي ولصالح 
 ثانياً التوصيات:

إنطالقا من طبيعة هذا البحث وأهميته وفى حدود ما أمكلن التوصلل إليله ملن إسلتنتاجات هنلا   
 :إلىتوصيات نهائية يوجها الباحث 

تطبيق البرنامج المقترح بأستخدام الخرائط الذهنية في تطوير مستوى المستوى المعرفيى لقيانون  -5
 كيرة القيدم عليى حكيام كيرة القيدم وكيذلك تطيوير المهيارات النفسيية والعقليية المختلفية لميا ليه مين آثير

 إيجابى ونتائج فعاله.

كسييابهم المهيي -3 ارات النفسييية واإلسييتراتيجيات العقلييية اإلهتمييام باإلعييداد النفسييي لحكييام كييرة القييدم وا 
التى تساعدهم على مواجهة الضغوط النفسية وتزيد من ثقتهم بأنفسهم والوصول إلى أعلى درجات 

 التفكير والتخيل واألبداع.
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ضرورة توفير المعد النفسي )األخصائى النفسى الرياضى( تكون مهمته القيام باإلعداد النفسي  -2
كسابهم المهارات النفسية وتنميتها, وتصميم وتطبيق البرامج النفسيية المقننية علمييات وتقيديم  للحكام وا 

 النصح والمشورة النفسية للحكام عندما تواجههم المشكالت ويتعرضوا للضغوط.

يوصييى الباحييث لجنيية الحكييام الرئيسييية بضييرورة إعييادة النتيير فييي إنتقييا  وتوجيييه الحكييام بحيييث  -2
جتيا ز إختبيارات اللياةية البدنيية واإلختبيارات المقيررة اإلختبيارات تشمل إلى جانب الفحوص الطبية وا 

 والمقاييس النفسية. 

إجيييرا  المزييييد مييين البحيييوث والدراسيييات لتطيييوير المهيييارات النفسيييية والعقليييية بأسيييتخدام الخيييرائط  -2
 الذهنية لحكام كرة القدم الساحة والمساعدون. 

فس آلنهيييا تعتبييير مييين أحيييد أهيييم إجيييرا  المزييييد مييين الدراسيييات والبحيييوث فيييي مجيييال الثقييية بيييالن -01
 المهارات النفسية وذلك في رياضات أخرى وعينات أخرى من الالعبين والمدربين.
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 ةائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية 

 بيييالنفس الثقييية بنيييا  عليييى الذهنيييية الخيييرائط اسيييتخدام تييياثير(: ۷۱۹۲) محميييد النجيييا أبيييو .0
 التربيةالرياضييية كلييية, منشييورة دكتييوراة رسييالة, لقييدما كييرة حكييام لييدى التخيلييي والتفكييير
 .حلوان جامعة, للبنين

 .0222, العربي الفكر دار ,0ط, الرياضية المعرفة: عنان ومحمود أمين .8
 التخيليي التفكيير تنميية في الذهنية الخرائط استراتيجية فاعلية (:8108) الغول السعدى .3

 كلييية,  منشييور بحييث,  اإلعدادييية ةالمرحليي تالميييذ لييدى العقييل وعييادات مهييارات وبعيي 
 . الوادي جنوب جامعة – بالغردةة التربية

 التعلييييييم مجلييييية,  األلكترونيييييية التعليميييييية الذهنيييييية الخيييييرائط(8108) عبيييييدالرازاق السيييييعيد .4
 األلكترونى.

 إدارة, للرياضية القيومى المجلس عمل ورشة , الرياضي للحكم النفسي واإلرشاد التوجيه .5
 .القاهرة, فبراير, الرياضى النفس علم

 الجماعيييييية األلعييييياب بعييييي  لحكيييييام االنتبييييياب متييييياهر تحدييييييد (0223) العزبيييييى رشييييييدة .3
 حلوان. جامعة, للبنين الرياضية التربية كلية ,  العربية مصر بجمهورية

 فيي المتعيددة بالوسيائط المعيززة الذهنيية الخيرائط اسيتخدام فاعليية(8100) عبيداه سحر .2
 لييدي االسييتداللي التفكيير وتنمييية المعرفيي التحصيييل علييي االجتماعيية الدراسييات تيدريس
 .سوهاج جامعة, التربية كلية, ماجستير رسالة, االعدادية المرحلة تالميذ

 عميييان, عمليييية, وتطبيقيييات مفييياهيم العليييوم تيييدريس طرائيييق (8112) البلوشيييي سيييليمان  .2
 .والتوزيع للنشر المسيرة دار, األردن

 8102لكرة القدم.  ةانون كرة القدم: االتحاد الدولي .2
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 الكتييب دار, عمييان ,0ط, المختلفيية األعمييار فييي الرياضييي التييدريب علييم: حسييين ةاسييم .01
 .  0222, والنشر للطباعة

 رسيييالة , القيييدم كيييرةفيييي  المصيييري الحكيييم إلحتيييراف إدارى تنتييييم(:8108) عليييى محميييد .00
 .المنصورة جامعة, الرياضية التربية كلية ماجستير,

 التربيية دراسيات فيي كمتغير المعرفي للتحصيل أكاديمية لبنية مالمح: السايح مصطفى .08
 .8112,  العربي الفكر دار, القاهرة ,0ط, الرياضية

, للحكيييام العيييالمى والمرشيييد القيييدم كيييرة ةيييانون, العربيييى الحكيييم(:0222) كاميييل مصيييطفى .03
 .القدم لكرة العمانى اإلتحاد

 مركيييز, القييياهرة, يةالرياضييي للتربيييية المييييداني التيييدريب موسيييوعة: وآخيييرون حلميييي مكيييارم .04
 .8110, للنشر الكتاب

 المعرفييى التحصيييل علييى الذهنييية والخييرائط المفيياهيم خييرائط تيياثير(8101) عييو  منييى .05
 للتربييية العلمييية المجليية,  منشييور بحييث والمضييمار الميييدان لمسييابقات الييتعلم أثيير وبقييا 

 الثالييييث دالعييييد,  حلييييوان جامعيييية – للبنييييين الرياضييييية التربييييية كلييييية,  والرياضيييية البدنييييية
 .والستون

 .الحديث الكتاب القاهرة,دار القدم, كرة لحكم النفسى اإلعداد( 8112) ندا نبيل .03
 شرون. لبنان مكتبة, بيروت, النفس وعلم التربية ةاموس(: ۷۱۱3) فريد نجار .02
 .الخط مطابع: الكويت ,8 ط خطوة, خطوة الذهنية الخريطة( 8112) الرفاعي نجيب .02

 ثانيا المراجع االجنبية:

19. Buzan, T, and Buzan (1993): The mind map book how touse 
radimt thinking to maximize your brain, s untapped potential, 
New York. 


