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 على k,w,l,hة اخلرائط الذهنية االلكرتونية املدعمة بالوسائط املتعددة وفقا السرتاتيجية فاعلي
 االبتكار احلركي وانتاج اخلرائط الذهنية فى التمرينات االيقاعية

 د. منى محمد نجيب حسن                                                                  
 ينات والجمبازأستاذ مساعد بقسم التمر 

  والتعبير الحركي بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق 
 ملخص البحث

إن اشتقاق المعرفة وتكوينها يكون بالتفاعل بين الخبرة والبيئة ، مما يؤكد على ضرورة    
،  استخدام االستراتيجيات الفعالة فى تعلم الطالبات ، وضرورة اكتسابهن مهارات عقلية وظيفية

وذلك من خالل استخدام المهارات العلمية المختلفة ، ومن إدراك هذا االهتمام كان هدف الدراسة 
فاعلية الخرائط الذهنية االلكترونية المدعمة حيث هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على . 

ذهنية فى على االبتكار الحركى وانتاج الخرائط ال k,w,l,hبالوسائط المتعددة وفقا الستراتيجية 
أتبع في الدراسة خطوات المنهج التجريبي بأسلوب التصميم التجريبي ذو التمرينات االيقاعية ؛ 

الفرقة الرابعة بكلية القياس القبلي البعدي لمجموعة واحدة، وتمثل مجتمع البحث في طالبات 
ينة البحث بلغت ع م؛8102م/ 8102للبنات جامعة الزقازيق للعام الجامعي  -التربية الرياضية 

تم اختيارهن بالطريقة العشوائية، وتم اختيار العينة االستطالعية وعددها ( طالبة 81األساسية )
التحقق من اعتدالية توزيع العينة في متغيرات القياسات ، تم ( طالبات بطريقة عشوائية01)

لذكاء الحسى األنثروبومترية؛ مستوى الذكاء؛ متغيرات الصفات البدنية قيد البحث؛ الذكاء ، ا
حركي ،اختبار الشخصية المبتكرة؛ االبتكار الحركي ، مستوى قدرة انتاج للخرائط الذهنية 

أعدت الباحثة اختبار الخرائط الذهنية االلكترونية  في التمرينات اإليقاعية، كما االلكترونية ،
تمت اليقاعية ، اعدت مقياس لتقييم مستوى انتاج الخرائط الذهنية االلكترونية في التمرينات ا

للخرائط الذهنية االلكترونية ( وحدات تعليمية 01المعالجة التجريبية للدراسة اعتمادا على إعداد )
تم تطبيق الدراسة ؛ و   k,w,l,h وفقا للمراحل االربعة الستراتيجية المدعمة بالوسائط المتعددة

عليمية بصالة التمرينات على ( أسابيع، تم تنفيذ الجانب التطبيقي للوحدة الت5األساسية لمدة )
المعالجات االحصائية  الباحثةاستخدمت ( دقيقة. 21محاضرتين أسبوعيا زمن المحاضرة )

معامل  -الوسيط -معامل االرتباط. -اختبار )ت(  -االنحراف المعياري -)المتوسط الحسابي
ئيا بين القياس القبلي فروق دالة إحصاهناك النسبة المئوية. وأظهرت نتائج الدراسة أن  -االلتواء.

؛ حيث بلغت نسبة والبعدي في مستوى الجمل االبتكارية لعينة البحث لصالح القياس البعدي
  %55، األصالة الحركية %808والمرونة الحركية  %01التحسن في الطالقة الحركية

فروق دالة إحصائيا بين هناك كما أظهرت نتائج الدراسة أن  ، %82والمجموع الكلى لهم  
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قدرة انتاج للخرائط الذهنية االلكترونية فى التمرينات االيقاعية القياس القبلي والبعدي في مستوى 
مما يشير إلى أن ؛  %055حيث بلغت نسبة التحسن  لعينة البحث لصالح القياس البعدي

( من التحسن في نتائج عينة البحث رجع بشكل مباشر إلى تأثير استخدام الخرائط 22%)
،  k,w,l,h وفقا للمراحل االربعة الستراتيجية لكترونية المدعمة بالوسائط المتعددةالذهنية اال

اهمها : تمكن الطالبة من تحسين مستواها االبتكاري واسفرت الدراسة عن بعض االستخالصات 
للجمل الحركية في التمرينات االيقاعية. كما أصبحت منتجة بشكل فعال لوسائطها التعليمية 

مج المقترح على تنظيم البناء المعرفي والمهارى للطالبات . قدمت هذه الدراسة ،ساعد البرنا
مقياسا للخرائط الذهنية االلكترونية لمادة التمرينات االيقاعية ، الذى قيد يفيد التربويين في قياس 
قدرة المتعلمين على اعداد الخرائط الذهنية اإللكترونية في مواد تعليمية اخرى، وتقييم تحسن 

دائهم في ذلك .كما. ساعد البرنامج المقترح على تحسن قدرة الطالبات على انتاج الخرائط ا
الذهنية االلكترونية في التمرينات االيقاعية بشخصها والتى منها يمكن ان تستخدم تلك الخاصية 
ة في مختلف المواد الدراسية، كما اوصت الدراسة باستخدام الخرائط الذهنية االلكترونية المدعم

في تدريس محاضرات التمرينات االيقاعية. وتفعيلها   k,w,l,hبالوسائط المتعددة وفقا الستراتيجية 
في تدريس النواحى االبتكارية للجمل الحركية في التمرينات االيقاعية .الى جانب ضرورة االهتمام 

رق التدريس المحتوى وطبالجزء االبتكاري داخل مقررات ومناهج التمرينات االيقاعية من حيث 
 واالساليب المتبعة وكذلك في عمليات التقويم 

 المقدمة ومشكلة البحث:
 المعلوماتية عصر اصبح فقد ، المقاييس بكل متغير عصر اليوم العالم اصبح لقد  
 ونتعايش التطور هذا نواكب ان علينا لزاما جعل مما ، الهائلة الثقافية والثورة التكنولوجي والتطور

 الحقيقية القوة ان حيث ، واالبداع االبتكار على التعليمية مؤسساتنا قدرة ألخرينل ونترجم معه
 واستخدامها منها االستفادة كيفية الى تمتد بل ، واستخدامها المعلومات امتالك في تكمن اصبحت
 العملية وتعد ، الحالي العصر ومتطلبات احتياجات يتناسب بما عمليا وتطبيقها األمثل االستخدام

 والقيم المهارات من العديد واكسابه الفرد سلوك تطوير فى والفعالة الهامة الوسيلة هى تعليميةال
حداث ، والخبرات عداده ، فيها المرغوب التغيرات وا   االولى الوسيلة انها حيث سليما إعدادا وا 
 (850 :8108، ربيع محمد مايسة ، حسن النحاس .)ايمان المجتمع اهداف لتحقيق
 العلمية المعارف اكساب على بالتركيز  الحديثة  االتجاهات اهتمت االطار هذا وفى      
 العملية محور الطالب جعل خالل من المختلفة التفكير مهارات تنمية جانب الى وظيفية بطريقة
 التعليمية العملية دعم  فى تسهم حديثة استراتيجيات عن البحث بضرورة أوصت كما ، التعليمية
صالحها المناهج روتطوي ومراجعة  والمعلومات المعارف اكتساب على قادرين افراد إعداد بهف وا 
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 باستخدام العلمى والبحث التفكير مهارات استخدام جانب الى وظيفية بطريقة المهارات وتعلم
  به يفكرون لما تام ووعى عميق بفهم العلمية االساليب

( 01:8110 Nelson,) 
 إلى التربويين الباحثين يسعى لذا ، ذلك فى مهم بدور دريسالت استراتيجيات تقوم حيث      
 التعلم نواتج وتنمية اكساب فى افضل بجودة تعمل حديثة تدريسية استراتيجيات فاعلية تقصى
 التدريس استراتيجيات أفضل انتقاء فى هاما دورا المعلم يلعب بينما . الطالب لدى المختلفة
 الصحيحة بالطريقة استخدامها نحو الطالب يوجه ثم ومن ، اعملي وتطبيقها ، وشرحها ، المناسبة
 تنمية إلى تسعى والتى الحديثة التدريس استراتيجيات أهم من ولعل ، الدرس لمضمون والمناسبة
 المكونة األولى الحروف تمثل والتى ، (K.W.L.H) استراتيجية المختلفة والمهارات والفهم الوعى
 محمد على )ناصر .) ,How) , Learning , Want Know: يزيةاالنجل باللغة االتية للكلمات

،8108: 08) 
 قاسى فاطمة ، عيسى احمد )محمد ، (858: 8102 احمد، محمد )على من كال ويشير       
 إحدى هى ) K.W.L.H ( استراتيجية ان ,Berkowitz) 8110:82( ، (1 :8102 ، العتيبي

 وما معلومات من لدينا عما تساؤالت طرح على تعمل التى المشكالت وحل التفكير استراتيجيات
 او مكانية أو بصرية عالقات إلى لفظيا الموجودة العالقات تحويل وكذلك ، إليه نصل أن يجب
 المتعمق الفهم من الطالب تمكن والتى والشكلية( الرمزية ) المختلفة المخططات باستخدام حركية
 بالمعرفة بقوة وربطها ، السابقة المعرفة فى الذاتى لتأملا فى  فرصته وتزداد ، وارتباطها للمعرفة
 تحسين فى تسهم فهى وبذلك ، الفقد أو للنسيان مقاومة أكثر بنائية معرفة يكون وبذلك ، الجديدة
 السابقة المعلومات ربط فى وتساعد ، التعلم من الغرض وتبين ، الطالب لدى الفهم عملية

 الى ، وتقييمه الفهم ومتابعة ، الموضوع عن السابقة لوماتالمع وتذكر ، الجديدة بالمعلومات
 أى معالجة للطالب وتتيح ، التعليمية العملية محور الطالب تجعل التى التعلم فكرة تعزيز جانب

ثارة ، السابقة معرفتهم تنشيط خالل من وذلك صعوبته، درجة كانت مهما موضوع  فضولهم وا 
 الدراسية المستويات كل وفى ، العلوم كافة فى تطبق أنها ايضا مزاياها ومن ، اهتمامهم وجذب
 . عليه تستند الذى األساس قوة بسبب ، الجامعية المرحلة الى وصوال

 (002 :8100محمد، مصطفى فاتن ، مطلق محمد )منال من كال اتفقت كما         
 العصف تتضمن تدريسية استراتيجية هي ) K.W.L.H) استراتيجية ان .Perez)8112:80(و

ثارة ، والتصنيف ، الذهني  يحدد حيث ، الموجه والتفكير والتقصي والبحث ، الذاتية التساؤالت وا 
 الموضوع هذا عن معرفته يريد ما يدون ثم ، الموضوع حول معلومات من يعرفه ما فيها الطالب

 يطةخر  الطالب بتصميم وذلك ، بوضعها قام التي لألسئلة إجابات عن يبحث النهاية وفى ،
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 .  االجزاء تلك كافة تشمل ومتكاملة منظمة
( من أحدى االستراتيجيات التى تتوافق مع مبادئ نظرية (K ,W ,L ,Hوتعد استراتيجية         

التعلم المستند على خصائص الدماغ التى تعمل على تكوين تشابكات ووصالت عصبية نشطة 
ألعصاب ، وهى التعلم من خالل اإلدراك تمكن الطالب من تحقيق الوظيفة الطبيعية والفطرية ل

الجزئي والكلى للمعرفة المقدمة له ، األمر الذى يساعد على تيسير تطور نمو الدماغ ، وهذا 
بدوره يعمل على تحقيق تعلما جيدا فى االتجاه النمائى الطبيعى واليقظة العقلية لدى الطالب ، 

ب بتلك االستراتيجية تعمل على تكامل أداء وهذا يعنى ان عمليات التفكير التى يستخدمها الطال
النصفين الكرويين للمخ ، وبصورة متزامنة مما ينشط المعرفة السابقة وجعلها محور ارتكاز 

 ,Jensen) (8108لربطها بالمعلومات الجديدة المقصودة . 
تراتيجية وبناءا على ما سبق نجد ان الخرائط الذهنية تعد من اكثر الطرق ارتباطا بطبيعة اس     

K ,W ,L ,H) عند تطبيقها حيث صمم  "بوزان" الخرائط الذهنية بطريقة متكاملة لالستفادة من )
المعالجات المتمركزة فى كال الجانبين من المخ  ، حيث ركز على نقاط القوة المتمركزة فى 

بحث فى الجانب األيسر من الدماغ والتي تشمل استخدام المنطق واللغة واالرقام والتسلسل وال
التفاصيل ، والتحليل الخطى للموضوعات الى جانب القوة المتمركزة فى الجانب األيمن للدماغ 
والتي تتميز باستخدام الصور والرسومات وااليقاع والموسيقى والخيال وااللوان والنظرة الكلية 

 Tony )للموضوعات ، مما يسهم فى تحسين التذكر ، وتعزيز الذاكرة ، وبقاء اثر التعلم .
Buzan ,8101) 

( ، و)نهاد محمد عنوان ، نبيل 88: 8108واظهرت  دراسة كاًل من )منى محمد نجيب،        
(، و) ناهد حتحوت، هبة 0: 8101( ، )أشرف محمد عبداهلل ، 005:  8105كاظم هربيد ،
ن ( فوائـد الخرائط الذهنية االلكترونية فى أنها تعطي صورة شاملة ع88: 8101عبدالعزيز،

الموضوع الذي نريد تدريسه أو التحدث عنه للطالب، حيث انها تحوى كل المعلومات الخاصة 
بالموضوع بشكل مركز ومختصر، كما أن الربط بين المعلومات بواسطة رسومات وكلمات بربط 
عنصر بعنصر آخر أو فكرة بأخرى مع استخدم األشكال أو الصور للتعبير عن الفكرة المركزية، 

ة أفضل من ألف كلمة، وتساعد على التخيل والتركيز وتخزين أكبر قدر من المعلومات وأن الصور 
عبر الربط بينها بروابط ذهنية حية مما يمكن من تنظيمها واسترجاعها بسهولة، بالتالي تقوى 
الذاكرة وتحسن أداء الطالب. باإلضافة الى امكانية ربط الخرائط الذهنية االلكترونية بالوسائط 

 دة ، وروابط االنترنت المباشرة مما يزيد من الفاعلية التعليمية.المتعد
( في تصميمها على Electronic mind mapsوتعتمد الخرائط الذهنية االلكترونية )       

 Mind Map I ،Mind View 1 ،Free Mind 2  ،Mindبرامج حاسب ألى مثل 

http://www.isjpes.com/
mailto:info@isjpes.com


 

 التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانكلية المجلة العلمية ل                

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           

 

 م9102 مايو (4اجلزء ) 68العدد            بية البدنية وعلوم الرياضةاجمللة العلمية للرت          
 

13 

Manager 2ديه مهارات رسومية ألنها تقوم بشكل ، وال تتطلب تلك البرامج ان يكون المستخدم ل
لقاء الصور وكذلك  تلقائي بتخليق خرائط مع منحنيات انسيابية للفروع، كما تتيح سحب وا 
الفيديوهات وروابط مواقع االنترنت من المكتبة كما تضيف إمكانيات وقدرات قوية وجديدة 

 (52:  8108،السعيد السعيد عبد الرازق (للخريطة الذهنية.
) 8118mapping -http://www.tonybuzan.com/about/mind
))8580http://emag.mans.edu.eg/index.php?page= =) 

حثة ان الخرائط الذهنية االلكترونية المدعمة  بالوسائط المتعددة من افضل الطرق وترى البا       
نظرا التفاقهم  فى العديد من  ( K ,W ,I ,H)لتطبيقها وتنفيذها هى ما يتوافق مع استراتيجية 

الخصائص فهما وسيلة تعبيرية عن األفكار والمخططات تستخدم الفروع والصور واأللوان في التعبير 
لفكرة في رسم توضيحي سهل المراجعة والتذكر، يستخدمهما المعلمون والمتعلمون في التخطيط عن ا

وهيكلة المعلومات وتنظيم األفكار لتمثيل المعرفة التعليمية في صورة رسومية تساعد على تحسين التعلم 
اع وتحسينه وتحويل والتفكير البناء، وزيادة التحصيل المعرفي في المواد الدراسية وتسريع وزيادة اإلبد
( )نجيب 52:  8112المهام التعليمية التقليدية إلى مهام مبتكرة  وذات معنى. )عادل حسين محمود، 

 ( 02:  8118الرفاعى،
 Edmondson,K.M ( 12: 8110، فوزى الشربين، عفت الطنطاوىكما يتفق كال من )       

ة  بالوسائط المتعددة انها تمثل أداة تعليمية ( ان الخرائط الذهنية االلكترونية المدعم(001 : 0225,
مهمة ، تؤدى إلى تيسير حدوث التعلم، حيث أنها تستخدم لتوضيح العالقات بين المفاهيم المتضمنة 
في موضوع واحد أو وحدة دراسية أو مقرر ما، وتساعد التالميذ على ربط المفاهيم الجديدة مع ما تم 

ة تمثيالت مختصرة لألبنية المعرفية التى يتم تدريسها للتالميذ، وتعتبر انجازه من قبل كما أنها تعد بمثاب
الخرائط الذهنية أداة لرؤية العالقات بين المفاهيم بأسلوب متكامل وقد استخدمت بنجاح وفاعلية في 

 المجال التعليمى في مواد كثيرة لزيادة التعلم ذي المعنى والتدريس الفعال. 
( انه لكى يصبح التدريس بالخرائط الذهنية ذا قيمة  821:  0222 ،جندى أمينة السيد الوتؤكد )   

يجب أن يشارك الطالب في إعداد الخرائط الذهنية بأنفسهم ، وتصبح الخرائط الذهنية عديمة القيمة إذا 
طلب المعلم من الطالب أن يقلدوا خرائط ذهنية تم إعدادها بواسطة آخرين، فالمنفعة األساسية للخرائط 

 ذهنية تنشا لدى الطالب الذى يقوم ببنائها. ال
( أن األداء الفني في التمرينات اإليقاعية يعتبر 080: 8115وتوضح )ساميه الهجرسي ،      

علي وجه الخصوص له مقوماته الفنية اإلبداعية ومظاهره التعبيرية الحسيه التي ُتميزه في األداء 
نفردًا ومؤثرًا، حيث أنها تتطلب من ممارسيها الفني عن الرياضات األخرى وتعطيه طابعًا م

 خواص عقليه ونفسيه متنوعه تمكنه من األداء علي كافه المستويات.
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(، )عنايات احمد فرج، فاتن 2: 8110كما تتفق كل من )عنايات لبيب، بركسان عثمان ،      
أن ( 822:  8118(، )عطيات خطاب، مها فكري، شهيرة عبد الوهاب،0:  8115البطل ،

التمرينات اإليقاعية تعتبر من الرياضات التي تعكس مدى التوافق بين أجزاء الجسم واألداة 
المستخدمة مع المصاحبة الموسيقية وتبرز الجمال الحركي وتظهر التعبير االنفعالي المناسب 

رها الذي يتطلب باإلضافة إلي القدرات البدنية والمهاريه مجموعة من المهارات العقلية يجب تواف
حتى يمكن تحقيق متطلبات التفوق في هذه الرياضة مثل القدرة علي االسترخاء والتصور العقلي 
وتركيز االنتباه والثقة بالنفس والقدرة علي التفكير وحسن التصرف في المواقف الضاغطة حيث 

ل إلي أن هذا النوع من الرياضات يتطلب تعبئة كاملة للطاقات والقدرات العقلية والنفسية للوصو 
أفضل المستويات الرياضية، حيث يعتبر مستوى األداء هو األساس في نجاح الطالبة في هذه 

 المادة والتي يعتبر محصلة تفاعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية. 
( أن االبتكار الحركي هو أحد أنواع اإلنتاج 85:  8115وتشير)نشوى محمود نافع ،     

حركة بمعنى أن الناتج االبتكاري للعملية االبتكارية يظهر فى استجابات االبتكاري فى مجال ال
حركية تعبر عن قدرات الفرد االبتكارية ويخضع هذا الناتج الحركي لشروط الناتج االبتكاري من 
الخبرة واألصالة والقيمة والفائدة االجتماعية، كما أن االبتكار الحركي يتضمن العوامل األساسية 

ى الطالقة الحركية، والمرونة الحركية، واألصالة الحركية والتي يمكن أن تظهر فى لالبتكار وه
أبسط صورة كأداء حركة أو كجزء من تمرين ، كما انه متطلب من متطلبات مادة التمرينات 

 االيقاعية المقررة للطالبات.
البات الفرقة وترى الباحثة أن الجملة االبتكارية فى التمرينات اإليقاعية التى تكلف بها ط

الرابعة بالكلية يجب ان تتضمن العديد من المهارات الحركية البسيطة والمركبة، والتى تحتاج من 
الطالبة أن تتصور أدائها المهارى في مهارة معينة بصورة سليمة وتمتلك استراتيجية تفكير 

اع للمهارات واضحة لألداء المهارى كما تحتاج فيها الطالبة إلى التذكر والتصور واالسترج
الحركية المسلسلة والمتوالية والتى تعتبر من طبيعة األداء المهارى الحركى المميز لجملة 
التمرينات اإليقاعية، وقد الحظت الباحثة ان هناك اخفاق ملحوظ فى مستوى الجملة االبتكارية 

لمرونة ، واألصالة . للطالبات وفقدانها الجوانب االساسية والفعالة فيها والمتمثلة فى الطالقة ، وا
كما يجب ان تكون قد وصلت في هذه المرحلة ان تكون قادرة على انتاج نظم وطرق تعليمية 

 خاصة بها وتكون قادرة على التفكير والنقد واالستنتاج وهيكلة المعارف وتنظيمها .
ات التعلم كما الحظت الباحثة انه قد تزايد االهتمام فى اآلونة األخيرة بدراسة استراتيجي     

واساليب وطرق تطبيقها وكيفية استخدامها ، وذلك نظرا ألهميتها  فى اكساب المعلومات 
والمهارات واالحتفاظ بها واستدعائها وقت الحاجة اليها وتحفيز الطالبات لالبتكار، الى جانب ان 
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فى غضون  المعرفة التى تكتسبها الطالبات خالل دراستهم الجامعية اصبح يطرأ عليها تغير كبير
نترنت والتعلم  سنوات قليلة ، نظرا للتطور الكبير والسريع فى ميادين المعرفة من كتب وكمبيوتر وا 
عن بعد ، وسبب اخر لهذا االهتمام هو مشكلة ضعف القدرة على التحصيل لدى الكثير من 

يزها الطالبات ، ويرجع الضعف الى انخفاض مستوى المهارات لديهم فى تنظيم المعلومات وتجه
. لذا اصبح لزاما اشراك الطالبات فى االنشطة العلمية العملية ، حيث يالحظون ويصنفون 

 (810: 8102ويقيسون ويتوقعون ويستنتجون ويفسرون ويجربون . )على محمد احمد، 
وليتمكن المعلم من تعليم الطالب بما يمكنهم من ممارسة ذلك البد له من معرفة كيف يتعلم      

المراحل العمرية المختلفة وكيف يفكر وماذا يريد وكيف يتعلم وهذا ما توفره الطالب فى 
والخرائط الذهنية االلكترونية المدعمة بالوسائط المتعددة والتى تطبق  ( K ,W ,I ,H)استراتيجية 

(، 8102وفقا لمراحل االستراتيجية االربعة ، واثبتت فاعليتها دراسة كال من )على محمد احمد، 
(، )منال محمد مطلق ، فاتن مصطفى 8102حمد عيسى ،فاطمة قاسى العتيبي ،)محمد ا
 (8108(،) شادى محمود كامل ،8100محمد،
لذلك ومن خالل كل ما سبق رغبت الباحثة فى استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية       

البتكار الحركي لمعرفة فاعليتها على ا k,w,l,hالمدعمة بالوسائط المتعددة وفقا الستراتيجية 
للطالبات وكذلك قدرتهن على انتاج الخرائط الذهنية اإللكترونية فى التمرينات االيقاعية بأنفسهن 
بحيث يصبحن متعلمات منتجات وواعيات ويواكبن ما تنادى به االتجاهات الحديثة فى التعليم. 

هن السابقة وتطوير ولديهن القدرة على تنظيم معلوماتهن وربط معارفهم واالستفادة من خبرات
 قدرتهم االبتكارية فى مجال التمرينات االيقاعية .

 هــدف البحث:  
هدف البحث إلى التعرف على فاعلية الخرائط الذهنية االلكترونية المدعمة بالوسائط المتعددة     

 على: k,w,l,hوفقا الستراتيجية 
 االبتكار الحركى للطالبات فى التمرينات االيقاعية. .0
 نتاج الطالبات للخرائط الذهنية االلكترونية فى التمرينات االيقاعية.قدرة ا .8

 فـروض البحث:
توجد فروق داله احصائيا بين متوسط درجات القياس القبلي والبعدي في مستوى االبتكار  -0

 الحركي للطالبات فى التمرينات االيقاعية لصالح القياس البعدي .
ت القياس القبلي والبعدي في مستوى قدرة توجد فروق داله احصائيا بين متوسط درجا -8

انتاج الطالبات للخرائط الذهنية االلكترونية فى التمرينات االيقاعية لصالح القياس 
 البعدي.
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 مصطلحـات البـحـث:
 ( استراتيجيةk ,w ,l ,h:) 

 هى مجموعة من االجراءات العملية والنظرية والتساؤالت التى يقوم بها المتعلم وتتضمن أربعة   
)ماذا اعرف ؟( وفيها يحدد المتعلم ما الذى يعرفه ، ثم تأتى   (k)مراحل : المرحلة االولى مرحلة 

)ماذا اريد ان اعرف ؟( والتي يعد فيها المتعلم قائمة بما يريد ان يعرفه ويتعلمه ، وفى   (W)مرحلة 
، وفى المرحلة االخيرة )ماذا تعلمت ؟( وفيها يحدد المتعلم ما توصل اليه وما تعلمة   (l)المرحلة 

(H)  ، (82: 8102يحدد فيها المتعلم كيف يطبق ما تعلمة . )نوف على الغريبي 
 The Electronic mind mapsالخرائط  الذهنية اإللكترونية :  •      

 Mind Map Iهى وسيلة تعليمية متطورة وتعتمد في تصميمها على برامج حاسب ألى مثل  
،Mind View 1 ،Free Mind 2   ،Mind Manager 2 وال تتطلب تلك البرامج أن يكون ،

المستخدم لديه مهارات رسومية ألنها تقوم بشكل تلقائي بتخليق خرائط مع منحنيات انسيابية للفروع، 
لقاء الصور من مكتبة الرسوم كما تضيف إمكانيات وقدرات قوية وجديدة للخريطة  كما تتيح سحب وا 

 (5: 8108 الذهنية. )منى محمد نجيب،
 : االبتكار الحركى Motor innovation 

( بأنها أنواع اإلنتاج االبتكارى فى مجال الحركة ويظهر 88: 0225تعرفه )زكية ابراهيم أحمد،  
فى شكل استجابات حركية تعبر عن قدرات الفرد االبتكارية كمؤشر لمقدرة الفرد على أداء 

 كية واألصالة الحركية. حركات تتميز بالطالقة الحركية والمرونة الحر 
 الدراسات السابقة:

( K.W.L.H(: بعنوان أثر استخدام استراتيجية ) 8102، دراسة )على محمد احمد ربايعة -
فى تحصيل طالب كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية فى السنة النبوية بجامعة القصيم 

( فى K.W.L.Hيجية )استخدام استرات واتجاهاتهم نحوها ، استهدفت الدراسة بيان تأثير
تحصيل طالب كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية فى السنة النبوية بجامعة القصيم 
واتجاهاتهم نحوها على عينة تم اختيارها بالطريقة العمدية من طالب كلية الشريعة 

م واستخدم في 8108/8100والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم للعام الدراسي 
شبه التجريبي بالتصميم ذو القياس القبلي البعدي لمجموعتين إحداهما الدراسة المنهج 

( وتمثل المجموعة التجريبية ، 82ضابطة واالخرى تجريبية قوام  المجموعة االولى )
( طالبا يمثلوا المجموعة الضابطة  واسفرت الدراسة الى نتائج متمثلة في ظهور فروق 88)

ية للمجموعة التجريبية مما يدل على تأثير استراتيجية بين نتائج االختبارات القبلية والبعد
في احداث تحسن فى تحصيل طالب كلية الشريعة  (K.w.L.H)الجدول الذاتي 
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وضوح االتجاهات والدراسات اإلسالمية فى السنة النبوية بجامعة القصيم ، الى جانب 
جموعة التجريبية عن ، وتقدم الم  (K.W.L.H) االيجابية للطالب نحو التعلم باستراتيجية 

 المتغيرات. تلكالمجموعة الضابطة في 
( بعنوان أثر برنامج تعليمي باستخدام 8102دراسة ) عالية عادل شمس الدين ، -

على التحصيل المعرفي ومستوى األداء فى التعبير الحركي الشعبي ،  k.w.lاستراتيجية 
ومعرفة تأثيره على  k.w.lجية وهدفت الدراسة الى تصميم برنامج تعليمي باستخدام استراتي

على عينة تم اختيارها  التحصيل المعرفى ومستوى األداء فى التعبير الحركي الشعبي
جامعة  –بالطريقة العمدية من طالبات المرحلة االولى بكلية التربية الرياضية بنات 

ميم م واستخدم في الدراسة المنهج التجريبي بالتص8100/8102الزقازيق للعام الدراسى 
ذو القياس القبلي البعدي لمجموعتين إحداهما ضابطة واالخرى تجريبية قوام كل منهم 

(  طالبة واسفرت الدراسة الى نتائج متمثلة في ظهور فروق بين نتائج االختبارات 11)
القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية مما يدل على تأثير استراتيجية الجدول الذاتي 

(K.L.H) التحصيل المعرفى ومستوى األداء فى التعبير الحركي حسن فى في احداث ت
 ، وتقدم المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة في تلك المتغيرات. الشعبي

 (K.L.H)( بعنوان تأثير استراتيجية الجدول الذاتي 8105دراسة )ظافر ناموس خلف ، -
طالب بالمبارزة بسالح فى تعلم بعض المهارات الهجومية وتطوير التفكير الخططي لل

فى تعلم بعض  (K.L.H)، استهدفت الدراسة بيان تأثير استراتيجية الجدول الذاتي  الشيش
على عينة  المهارات الهجومية وتطوير التفكير الخططي للطالب بالمبارزة بسالح الشيش
جامعة  – تم اختيارها بالطريقة العشوائية من طالب المرحلة الثالثة بكلية التربية الرياضية

م واستخدم في الدراسة المنهج التجريبي بالتصميم ذو 8105/8105ديالى للعام الدراسى 
( 05القياس القبلي البعدي لمجموعتين إحداهما ضابطة واالخرى تجريبية قوام كل منهم )

واسفرت الدراسة الى نتائج متمثلة في ظهور فروق بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية 
في احداث  (K.L.H)ة التجريبية مما يدل على تأثير استراتيجية الجدول الذاتي للمجموع
تطوير التفكير ، الى جانب  بسالح الشيش تعلم بعض المهارات الهجوميةتطوير 

، وتقدم المجموعة التجريبية عن المجموعة  الخططي للطالب بالمبارزة بسالح الشيش
 الضابطة في نلك المتغيرات.

فى  k.w,l( بعنوان تأثير استخدام استراتيجية 8105)عماد طعمة راضي ، دراسة  -     
، استهدفت التحصيل المعرفي وأداء بعض المهارات الدفاعية بكرة السلة للصف الثاني 

الدراسة التعرف على مستوى التحصيل المعرفي وأداء بعض المهارات الدفاعية بكرة السلة 
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دية من طالب المرحلة الثانية بقسم التربية الرياضية على عينة تم اختيارها بالطريقة العم
م ، واستخدم في 8105/ 8101كلية التربية الرياضية الجامعة المستنصرية للعام الدراسي 

الدراسة المنهج التجريبي بالتصميم ذو القياس القبلي البعدي لمجموعتين إحداهما ضابطة 
ت الدراسة الى نتائج منها ظهور فروق ( طالب، واسفر 82واالخرى تجريبية قوام كل منهم )

بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية مما يدل على تأثير االستراتيجية 
في احداث تطوير بالتحصيل المعرفي ، واالداء المهارى لبعض المهارات الدفاعية في كرة 

في اختبارات  k.w,lجية السلة ، وتقدم المجموعة التجريبية التى استخدمت استراتي
والسحب الدفاعي ( عن  –التحصيل المعرفى والمهارات الدفاعية )خطوات الدفاع 

 المجموعة الضابطة.
( بعنوان فاعلية استراتيجية 8108دراسة )ايمان النحاس حسن ، مايسة محمد ربيع ،  -

تجاه نحو مقرر الخرائط الذهنية اإللكترونية فى التحصيل المعرفى والمستوى المهارى واال
استراتيجية الخرائط  مسابقات الميدان والمضمار ، هدفت الدراسة الى التعرف على فاعلية

الذهنية اإللكترونية فى التحصيل المعرفى والمستوى المهارى واتجاهات الطالبات نحو 
على عينة تم اختيارها بالطريقة العشوائية من طلبات ، مقرر مسابقات الميدان والمضمار

م ، 8105/ 8105رقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان للعام الدراسي الف
واستخدم في الدراسة المنهج التجريبي بالتصميم ذو القياس القبلي البعدي لمجموعتين 

( طالبة، واسفرت الدراسة الى 01( واالخرى تجريبية قوامها )85إحداهما ضابطة قوامها )
ن نتائج االختبارات القبلية والبعدية ما بين كال من المجموعة نتائج منها ظهور فروق بي

التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية مما يدل على  فاعلية استخدام 
التحصيل المعرفي والمستوى المهارى واالتجاه نحو مقرر الخرائط الذهنية االلكترونية في 

لى االسلوب التقليدي بالمحاضرة الذى اتبع مع وتفوقها ع مسابقات الميدان والمضمار
 المجموعة الضابطة

( : بعنوان تأثير استراتيجية 8105دراسة )نهاد محمد عنوان ، نبيل كاظم هربيد ، - 
الخرائط الذهنية المعززة بالوسائط المتعددة في تطوير الذكاء الحسي حركي  ودقة 

د، وهدفت الدراسة الى اعداد منهج تعليمي التصويب من الزاوية لالعبين الناشئين بكرة الي
باستخدام الخرائط الذهنية االلكترونية المعززة بالوسائط المتعددة  ومعرفة تأثيره  في تطوير 
الذكاء الحس حركي ودقة التصويب من الزاوية لالعبين الناشئين بكرة اليد ، على عينة تم 

شئين بالعبى الزاوية ) االيمن وااليسر( اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة من فئة النا
في اندية بابل بكرة اليد )القاسم ، المدحتية، المسيب( ، واستخدم في الدراسة المنهج 

http://www.isjpes.com/
mailto:info@isjpes.com


 

 التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانكلية المجلة العلمية ل                

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           

 

 م9102 مايو (4اجلزء ) 68العدد            بية البدنية وعلوم الرياضةاجمللة العلمية للرت          
 

19 

التجريبي بالتصميم ذو القياس القبلي البعدي لمجموعتين إحداهما ضابطة واالخرى تجريبية 
ى في تطوير مقياس الذكاء ( العب، واظهرت النتائج هنالك تأثير ايجاب08قوام كل منهم )

الحس حركى والتصويب من الزاوية لالعبين الناشئين بكرة اليد للمجموعة التجريبية 
والضابطة، كما اظهرت النتائج أفضلية للمجموعة التجريبية في تطوير مقياس الذكاء 

 . الحس حركى والتصويب من الزاوية لالعبين الناشئين بكرة اليد ولكافة االختبارات
(: بعنوان فاعلية استخدام الخرائط الذهنية 8101دراسة )أشرف محمد عبداهلل ، - 

اإللكترونية علي التحصيل المعرفي لمقرر التربية الكشفية لطالب كلية التربية الرياضية 
بدمياط ، استهدفت الدراسة التعرف على فاعلية استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية على 

ر التربية الكشفية للطالب عينة البحث ، وبناء اختبار معرفى التحصيل المعرفى لمقر 
ألجزاء من مقرر التربية الكشفية ، وتصميم مجموعة من الخرائط الذهنية االلكترونية 

على عينة تم اختيارها بالطريقة العمدية من طالب الفرقة الرابعة المقرر ،  ألجزاء من
م ، واستخدم 8101/ 8108ط  للعام الدراسي شعبة التدريس بكلية التربية الرياضية بدميا

في الدراسة المنهج التجريبي بالتصميم ذو القياس القبلي البعدي لمجموعتين إحداهما 
( طالب، واسفرت الدراسة الى نتائج منها 08ضابطة واالخرى تجريبية قوام كل منهم )

لمجموعة التجريبية ظهور فروق بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية ما بين كال من ا
والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية مما يدل على  فاعلية استخدام الخرائط 
الذهنية االلكترونية في تدريس مقرر التربية الكشفية وتفوقها على االسلوب التقليدي 

 بالمحاضرة الذى اتبع مع المجموعة الضابطة.
 إجــــــــــراءات البـحــــــــــث  

 خطوات المنهج التجريبي ذو القياس القبلي البعدي  الدراسةأتبع في هج البحث: من
 لمجموعة واحدة نظرًا لمالئمته لطبيعة البحث.

  :يمثل مجتمع البحث طالبات الفرقة الرابعـة بكليـة التربيـة الرياضـية جامعـة مجتمع البحث
( والبــالع عــددهن 8102 -0102الزقــازيق  والمقيــدات بســجالت الكليــة للعــام الجــامعى ) 

 .( طالبة151)
  :عينــــــــــــــة البــــحـــــــــــــث 
باختيار عينة عشوائية من مجتمع البحث )طالبات الفرقة الرابعة الفصل  قامت الباحثة      

( طالبة يمثلن عينة البحث) 81م( ، وقوامها )8102/ 8102)الدراسي الثاني للعام الجامعي  
( طالبات كمجموعة استطالعية من مجتمع 01ية( ، كما اختارت الباحثة )المجموعة التجريب

 ( يوضح توصيف عينة البحث. 0البحث وخارج عينة البحث االساسية، وجدول )
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 توصيف مجتمع وعينة البحث (1جدول )
 النسبة المئوية العدد الوصف العينة
 %6666 02 المجموعة التجريبية 

 %63.. 12 يةالمجموعة االستطالع         
 %122 2. إجمالي مجتمع البحث    

 أدوات ووسائل جمع البيانات:
 :األجهزة واألدوات 

 جهاز الرستاميتر: لقياس الطول )بالسنتيمتر(.  .0
 ميزان طبي: لقياس الوزن )بالكيلو جرام(. .8
 شريط قياس: لقياس المسافات )بالسنتيمتر(. .1
 )بالثانية(. ساعة ايقاف: لقياس األزمنة في بعض االختبارات .5
 . طباشير: لرسم الدوائر على األرض.5
  (K.W.L.H)  . أوراق بها جدول استراتيجية8
 .أجهزة كمبيوتر موصلة باإلنترنت 0
 .شاشة عرض )داتا شو(.     2
 .كاميرا فيديو ديجتال2

 والمقاييس االختبارات : 
 ( 8أوال: اختبار القدرة العقلية )الذكاء(: ملحق )

جابر ة اختبار معامل الذكاء لمرحلة التعليم الثانوي والجامعي من إعداد )استخدمت الباحث
تم إيجاد معامل وتم تطبيقه في العديد من الدراسات، و  م(8110عبد الحميد، محمود أحمد عمر،

عادة تطبيقه  ، حيث تم Test R testالثبات الختبار الذكاء باستخدام طريقة تطبيق االختبار وا 
عادة ال ( أيام وتحت نفس الظروف، كما تم إيجاد معامل 0تطبيق بفارق زمني أسبوع )التطبيق وا 

الصدق الذاتي من ناتج الجذر التربيعي لمعامل ثبات اختبار الذكاء قيد البحث كما هو موضح 
 (.8بالجدول )

 المعامالت العلمية الختبار الذكاء: -
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 12ن=  الذكاءحساب معامل الصدق والثبات الختبارات  (0جدول )

 وحدة القياس المتغير
معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول

 االرتباط
الصدق 
 انحراف متوسط انحراف متوسط الذاتي

 1.202 1.255 5.05 55.18 5.08 52.05 درجة اختبار الذكاء 

 236.0=  2620قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية         
( بين نتائج 1.15دالة إحصائيًا عند مستوى )( وجود عالقة ارتباطية 8يتضح من جدول )

الذكاء، حيث جاءت قيمة )ر( المحسوبة أكبر من قيمتها  قيين األول والثاني الختبارالتطبي
( مما يشير  1.202الجدولية مما يشير إلى ثبات االختبار، كما بلع معامل الصدق الذاتي له  )

 إلى صدق االختبار.
 ( 1ركي: ملحق )ثانيا : مقياس الذكاء الحسى ح

اعتمدت الباحثة في قياس الذكاء الحركي لطالبات عينة البحث على مقياس الذكاء الحس 
( فقرة تقيس 51(، حيث يتكون المقياس من )8101حركي الذى قام ببنائه )طاهر يحي ابراهيم ،

( درجة وادنى درجة 081الذكاء الحس حركي للرياضين ، حيث بلغت اعلى درجة للمقياس )
( وهى 1-0( ، وتكون االجابة على الفقرات من خالل ثالثة بدائل لإلجابة تراوحت من )51)

)تنطبق تماما ، تنطبق على احيانا ، ال تنطبق على ( ، ومن اجل تطبيق المقياس على طالبات 
عينة البحث قامت الباحثة بعرض المقياس على مجموعة من السادة الخبراء والمتخصصين فى 

االيقاعية بغرض تقويمه والحكم علية من حيث صالحيته لتطبيق على عينة  مجال التمرينات
البحث، وبعد اطالع السادة الخبراء على فقرات المقياس أبدوا موافقتهم على المقياس بعد تعديل 
مسمى المادة التعليمية فقط )التمرينات االيقاعية( داخل عبارات المقياس وبدون المساس 

تم إيجاد معامل فاظ على مصداقيتها فى قياس ما وضعت من اجله . و بمضمون العبارة ، والح
عادة تطبيقه   Test Rالثبات لمقياس الذكاء الحسى حركي باستخدام طريقة تطبيق االختبار وا 

test( عادة التطبيق بفارق زمني أسبوع ( أيام وتحت نفس الظروف، كما 0، حيث تم التطبيق وا 
ناتج الجذر التربيعي لمعامل ثبات اختبار الذكاء الحسى  تم إيجاد معامل الصدق الذاتي من

 (.1حركي قيد البحث كما هو موضح بالجدول )
 المعامالت العلمية الختبار الذكاء الحس حركي: -

 12ن=  حساب معامل الصدق والثبات الختبارات الذكاء الحسى حركي (.جدول )

 وحدة القياس المتغير
امل مع التطبيق الثاني التطبيق األول

 االرتباط
الصدق 
 انحراف متوسط انحراف متوسط الذاتي

 1.250 1.228 5.05 88.55 8.05 81.88 درجة الحس حركياختبار الذكاء 

 236.0=  2620قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
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( بين نتائج 1.15( وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى )1يتضح من جدول )     
، حيث جاءت قيمة )ر( المحسوبة أكبر  الحس حركي الذكاء يقيين األول والثاني الختبارالتطب

(  1.250من قيمتها الجدولية مما يشير إلى ثبات االختبار، كما بلع معامل الصدق الذاتي له  )
 مما يشير إلى صدق االختبار.

 ( 5ملحق ) ثالثا : مقياس اختبار الشخصية المبتكرة:
استخدام اختبار هولمز للشخصية المبتكرة )إعداد مجدى عبد الرحيم حسين، قامت الباحثة ب

( ، وقد صمم بغرض الكشف عن مدى التحقيق من سمات الشخصية المبتكرة لدى طالب 8115
 تم إيجاد معامل الثبات لمقياس اختبار الشخصية المبتكرة و  المرحلتين الثانوية والجامعية .
عادة تطبيقه باستخدام طريقة تطبيق االختب عادة التطبيق Test R testار وا  ، حيث تم التطبيق وا 

( أيام وتحت نفس الظروف، كما تم إيجاد معامل الصدق الذاتي من ناتج 0بفارق زمني أسبوع )
 (.5الجذر التربيعي لمعامل ثبات اختبار الشخصية المبتكرة قيد البحث كما هو موضح بالجدول )

 تبار الشخصية المبتكرة:المعامالت العلمية لمقياس اخ -
 12ن=  حساب معامل الصدق والثبات الختبارات الشخصية المبتكرة (3جدول )

 المتغير
وحدة 
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 االرتباط

الصدق 
 انحراف متوسط انحراف متوسط الذاتي

 1.255 1.220 2.88 058.85 2.85 055.81 درجة اختبار الشخصية المبتكرة

 236.0=  2620قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية       
( بين نتائج 1.15( وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى )5يتضح من جدول )      

الشخصية المبتكرة ، حيث جاءت قيمة )ر( المحسوبة أكبر من  ني الختبارالتطبيقيين األول والثا
( مما 1.255) كما بلع معامل الصدق الذاتي له إلى ثبات االختبار، قيمتها الجدولية مما يشير
 يشير إلى صدق االختبار.

 ( 5رابعا: االختبارات البدنية: ملحق )
مرونة العمود الفقري. )محمد حسن عالوى، محمد نصر الدين  الكوبري لجونسون لقياس .0

 (820: 8110رضوان، 
 (825: 8115)ليلى السيد فرحات، مرونة الفخذين.  جلوس البرجل الموازي لقياس .8
)محمد حسن عالوى، محمد نصر التوازن الثابت.  عارضة بمشط القدم لقياس الوقوف على .1

 (112: 8110الدين رضوان، 
)محمد حسن عالوى، محمد نصر الدين رضوان، باس المعدل لقياس التوازن الديناميكي.  .5

8110 :188) 
 (508: 8110دين عباس أبو زيد، )عماد الالتوافق.  الدوائر الرقمية لقياس .5
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)عماد الدين عباس أبو زيد، الرشاقة.  م( لقياس5.5×1الجري الزجزاجى بطريقة باور ) .8
8110 :580) 

العضلية للذراعين. )محمد حسن عالوى، محمد  القدرة ( كجم لقياس1كرة طبية وزن ) دفع .0
 (22: 8110نصر الدين رضوان، 

العضلية للرجلين. )محمد حسن عالوى، محمد نصر  ةالقدر  الوثب العريض من الثبات لقياس .2
 ( 22-08: 8110الدين رضوان، 

: 0228التحمل العام للجسم. )محمد صبحي حسانين،  االنبطاح المائل من الوقوف لقياس .2
010) 

 وقامت الباحثة بإيجاد المعامالت العلمية لالختبارات البدنية قيد البحث.
 نية:المعامالت العلمية لالختبارات البد -

 الصدق:                 •
تم إيجاد معامل الصدق الختبارات الصفات البدنية عن طريق صدق التمايز حيث تم تطبيق 
االختبارات البدنية على مجموعتين إحداهما مميزة )من طالبات الفرقة الرابعة( واألخرى غير 

 .( صدق االختبارات البدنية5مميزة )العينة االستطالعية( ويوضح جدول )
  12= 0= ن 1ن معامل الصدق الختبارات الصفات البدنية (0جدول )

 وحدة القياس االختبار م
 ت المجموعة المميزة المجموعة الغير المميزة

  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 02.88 5.18 81.85 5.85 51.85 سنتيمتر العمود الفقري. مرونة  .0
 02.18 5.18 55.88 5.81 15.88 سنتيمتر مرونة الفخذين.  .8
 00.88 0.11 81.18 0.85 01.88 ثانية التوازن الثابت.  .1
 08.88 8.55 81.18 8.55 55.18 درجة التوازن الديناميكي.  .5
 08.55 0.52 5.11 0.85 0.05 ثانية التوافق.  .5
 05.18 8.50 81.05 8.11 85.21 ثانية الرشاقة.  .8
 01.88 1.505 0.881 1.505 5.058 متر العضلية للذراعين. القدرة  .0
 05.11 2.88 085.18 2.88 055.88 سنتيمتر القدرة العضلية للرجلين.  .2
 08.55 2.02 11.58 2.18 85.88 عدد العام للجسم. التحمل  .2

 03060=  2620عند مستوى معنوية الجدولية  تقيمة 
إلى  ( أن قيمة )ت( المحسوبة أعلى من قيمتها الجدولية مما يشير5يتضح من جدول )

 صدق اختبارات الصفات البدنية المستخدمة قيد البحث.
 الثبات:                •

عادة  تم إيجاد معامل الثبات الختبارات الصفات البدنية باستخدام طريقة تطبيق االختبار وا 
عادة التطبيق بعد )Test Re testتطبيقه  ( 1، حيث تم التطبيق على المجموعة االستطالعية وا 
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( معامل الثبات لالختبارات الصفات 8روط اإلجراء األول، ويوضح جدول رقم )أيام بنفس ش
                               البدنية. 

 12ن= معامل الثبات الختبارات الصفات البدنية (6جدول )

 االختبار م
وحدة 
 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق االول
معامل 

 االرتباط )ر(
  نحرافا متوسط انحراف متوسط

 1.258 1.85 52.88 5.85 51.85 سنتيمتر العمود الفقري. مرونة  .0
 1.025 5.88 15.88 5.81 15.88 سنتيمتر مرونة الفخذين.  .8
 1.228 0.58 01.82 0.85 01.88 ثانية التوازن الثابت.  .1
 1.002 8.15 55.08 8.55 55.18 درجة التوازن الديناميكي.  .5
 1.822 0.18 0.15 0.85 0.05 ثانية التوافق.  .5
 1.222 8.81 85.88 8.11 85.21 ثانية الرشاقة.  .8
 1.215 1.505 5.00 1.505 5.058 متر العضلية للذراعين. القدرة  .0
 1.250 2.18 055.18 2.88 055.88 متر القدرة العضلية للرجلين.  .2
 1.255 2.55 85.25 2.18 85.88 عدد العام للجسم. التحمل  .2

 236.0=  2620وى معنوية قيمة ر الجدولية عند مست
( ان هناك عالقة ارتباطية دالة بين القياس األول والقياس الثاني حيث 8) جدوليتضح من 

جاءت جميع قيم )ر( المحسوبة أعلى من قيمتها )ر( الجدولية مما يدل على ثبات اختبارات 
 الصفات البدنية.

 ( : 8اختبار قياس االبتكار الحركى: ملحق )خامسا: 
ســـتخدمت الباحثـــة مقيـــاس االبتكـــار الحركـــى فـــى التمرينـــات االيقاعيـــة اعـــداد )حـــــازم أحمــــد ا      

حيــث اشــتمل علــى الــثالث عوامــل األساســية فــى قيــاس االبتكــار الحركــى وهــى  ( 8101محمـــد ، 
األصــــالة الحركيــــة ( ، وتــــم ايجــــاد المعــــامالت العلميــــة  –المرونــــة الحركيــــة  –)الطالقــــة الحركيــــة 

تم حساب معامل ثبات اختبار االبتكار الحركى عن طريق تطبيقـه علـى مجموعـة  للمقياس، حيث
عادة تطبيقه على نفس المجموعة مـرة أخـرى خـالل 01استطالعية قوامها) أيـام مـن  2( طالبات وا 

التطبيق األول لحساب معامل الثبات، ويـدل معامـل االرتبـاط بـين التطبيـق األول والتطبيـق الثـانى 
 ( ثبات اختبار االبتكار الحركى.0ر ويوضح جدول )على ثبات االختبا

 :اختبارات قياس االبتكار الحركىالمعامالت العلمية لمقياس  -
 الثبات                                                                       

                                                                                                                    12ن=  عادة تطبيقهاالبتكار الحركى بطريقة تطبيق االختبار ثم إ حساب معامل الثبات الختبار (7جدول )

 وحدة القياس االختبار م
 معامل االرتباط )ر( التطبيق الثاني التطبيق االول

  انحراف متوسط انحراف متوسط

ا ال ب ت ك ا ر ا  ل ح ر  ك  ى

 1.255 0.25 05.55 0.88 05.81 درجة قة الحركيةالطال
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 1.221 8.88 02.22 8.11 81.88 درجة المرونة الحركية
 1.258 0.15 08.15 0.28 08.11 درجة األصالة الحركية
 1.218 5.85 50.82 5.55 50.28 درجة المجموع الكلى

 236.0=  2320قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
( أن جميع قيم معامالت االرتباط المحسوبة بين التطبيق األول 0)يتضح من جدول 

عند  1،818والثانى لمكونات االبتكار الحركى أعلى من قيمة ر الجدولية والتى بلغت 
 مما يدل على ثبات االختبار. 1،15مستوى معنوية 

 الصدق: 
بار الصادق هو االختبار الصدق هو قدرة االختبار على التمييز بين األفراد، كما أن االخت       

الذى يقيس ما وضع من أجله، لذلك قامت الباحثة باستخدام طريقتين للتحقق من صدق اختبار 
 وهما :  ( 8101االبتكار الحركى الذى صممه )حــازم أحمـد محمـد ، 

صدق المضمون )للتعرف على صدق االختبار من حيث قدرته على قياس ما وضع من       
 اجله(

خبراء من أعضاء  01حساب صدق المضمون عن طريق عرض االختبار على عدد حيث تم 
(. وكانت نسبة موافقة السادة الخبراء على صدق 0هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية )ملحق 

وأن االختبار يقيس ما وضع من أجله وبذلك تحققت الباحثة من صدق  %011المحتوى 
 ع من أجله.االختبار من حيث كونه يقيس ما وض

 صدق التمايز )للتعرف على صدق االختبار من حيث قدرته على التمييز بين االفراد(     
تم حساب صدق التمايز عن طريق تطبيق االختبار على مجموعتين إحداهما مميزة واألخرى 

طالبات ثم التعرف على داللة الفروق بين متوسط قياسى  01غير مميزة وقوام كل منها 
 (. 2باستخدام اختبار ت للمجموعات المستقلة كما فى جدول ) المجموعتين

             12= 0= ن1حساب معامل الصدق الختبار االبتكار الحركى بطريقة صدق التمايز ن (8جدول ) 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 المجموعة الغير مميزة المجموعة المميزة
 ت

 انحراف متوسط انحراف متوسط
 2.05 0.88 05.81 0.88 81.88 درجة ةالطالقة الحركي
 01.88 8.11 81.88 8.50 85.18 درجة المرونة الحركية
 2.22 0.28 08.11 0.81 80.85 درجة األصالة الحركية
 01.88 5.55 50.28 5.18 88.28 درجة المجموع الكلى

 03060=  2320قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية             
( أن جميع قيم ت المحسوبة لمتغيرات االبتكار الحركى أعلى 2ح من جدول ) يتض             

أى أن االختبار لديه  1،15عند مستوى معنوية   8،888من قيمة ت الجدولية والتى بلغت 
القدرة على التمييز بين المجموعتين واتضح ذلك من خالل داللة الفروق  االحصائية، مما يدل 
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 قدرته على التمييز بين االفراد.على صدق االختبار من حيث 
مقياس انتاج الخرائط الذهنية االلكترونية فى التمرينات االيقاعية:  تصميم الباحثة  -سادسا     
 ( 0ملحق)

 (2سابعا: اختبار رسم الخرائط الذهنية االلكترونية فى التمرينات االيقاعية. ملحق) 
وفقا  نية االلكترونية المدعمة بالوسائط المتعددةالخرائط الذهثامنا : البرنامج المقترح باستخدام 

 (2: ملحق)  k,w,l,hالستراتيجية
 خطوات إعداد البرنامج: -
تعرف الباحثة البرنامج المقترح قيد البحث الراهن بأنه مجموعة من االجراءات واالدوات  -0   

تى تطبق وفقا للمراحل المعتمدة على الخرائط الذهنية االلكترونية المدعمة بالوسائط المتعددة وال
والتى تمثل مجموعة من االجراءات العملية والنظرية والتساؤالت   k,w,l,hاالربعة الستراتيجية

)ماذا اعرف ؟( وفيها   (k)التى تقوم بها المتعلمة خالل األربعة مراحل : المرحلة االولى مرحلة 
د ان اعرف ؟( والتى تعد فيها )ماذا اري  (W)تحدد المتعلمة ما الذى تعرفه ، ثم تأتى مرحلة 

)ماذا تعلمت ؟( وفيها تحدد   (l)المتعلمة قائمة بما تريد ان تعرفه وتتعلمه ، وفى المرحلة 
تحدد فيها المتعلمة كيف تطبق  (H)المتعلمة ما توصلت اليه وما تعلمتة ، وفى المرحلة االخيرة 

معززة بالوسائط المتعددة من خالل كل ما تعلمته ، ويتم تطبيق الخرائط الذهنية االلكترونية وال
 مرحلة من تلك المراحل.

 الجوانب الرئيسية للبرنامج:-8
 يقوم البرنامج المقترح على اربعة جوانب رئيسية وهى :

: وهو الجانب المعرفى ويتمثل فى المعلومات المقدمة عن طبيعة البرنامج ) الجانب االول 
وفقا ألستراتيجية  كترونية المدعمة بالوسائط المتعددةالخرائط الذهنية االلموضوع البحث( وهو 

k,w,l,h  والطرق والوسائل التى يمكننا من خاللها تطبيق ذلك واالستفادة منها فى تحسين ،
مستوى جمل االبتكار الحركى لديهن. باإلضافة الى كيف يصبحن قادرين على انتاج الخرائط 

 اعية بأنفسهن.الذهنية االلكترونية لمادة التمرينات االيق
وبرنامج الخرائط الذهنية  اجراءات وادواتالجانب الثاني: التدريب المباشر على 

بما تحويه من   k,w,l,hااللكترونية المدعمة بالوسائط المتعددة  والمطبقة وفقا ألستراتيجية 
 (، وتنفيذكيف اطبق ما تعلمة ،ماذا تعلمت ،ماذا اريد ان اعرف ،ماذا اعرفمراحل اربعة )

تصنيف المراحل مستخدمة في ذلك مهارات التفكير كال وفقا لتلك  الذهنية االلكترونيةالخريطة 
، والتخطيط لكيفية تركيب المهارات وادائها بشكل للمهارات والعناصر الحركية، والتحليل االداء لها

لتذكر المهارى مسلسل، والقراءة السريعة مما لديها من مراجع او المصادر المعلوماتية المفتوحة، ا
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ت التعليمية ، وضع واهم النقاط الفنية المطلوبة عند االداء ، تنمية المفاهيم، مشاهدة الفيديوها
، ثم ترجمة الخريطة لنواحي عملية ادائية تنعكس الصور والرموز، تذكر االداء للمهارات المختلفة

البتكارية الصحيحة على مهاراتها في االبتكار الحركي وتطبيق خصائص ومتطلبات الجملة ا
 (.أداء حركات تتميز بالطالقة الحركية والمرونة الحركية واألصالة الحركية).

الجانب الثالـــــــــــــث: تدعيم االتجاهات االيجابية نحو استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية 
تماد على الذات العامتمثال فى ) k,w,l,hالمدعمة بالوسائط المتعددة والمطبقة وفقا ألستراتيجية 

، تحمل المسئولية عن طريق العمل الفردي ، والثقة بالنفس من خالل االبتكار فى التعلم والبحث
الحركي الجيد وانتاج الخرائط والتعامل مع التكنولوجيا ، والحث على اهمية التعاون المثمر عن 

 طريق العمل الجماعي (
)المعلمة( ، والمتعلمة )طالبات عينة البحث( داخل الجانب الرابع : تحديد دورا كال من الباحثة 

 البرنامج ، والذى أوضحته الباحثة لطالبات لعينة البحث 
 أهداف البرنامج : -1

التعرف على فاعلية الخرائط  الهدف العام : هدف البرنامج المقترح متن البحث الى
على االبتكار  k,w,l,hالذهنية االلكترونية المدعمة بالوسائط المتعددة وفقا الستراتيجية 

الحركى فى التمرينات االيقاعية. الى جانب قدرة انتاج الطالبات للخرائط الذهنية 
االلكترونية فى التمرينات االيقاعية، وذلك بتحريك وتنشيط قدراتهم المهارية والمعرفية 

 والعقلية الكامنة لديهم، ويتفرع من الهدف العام للبرنامج مجموعة أهداف تعليمية.
 الهداف التعليمية: ا
االهداف المعرفية وتتمثل فى االلمام بالمعلومات والمعارف الخاصة باالستراتيجية  -أ

المقترحة ومراحلها ، وبالخرائط الذهنية االلكترونية واهميتها وكيفية انتاجها فى 
البتكارية ومتطلباتها ، بالتمرينات االيقاعية )الجمل الحركية الحرة ، ماهية الجمل ا

 (سيقىالمو 
 االهداف المهارية وتتمثل  -ب
تحسين مستوى الجمل االبتكارية للطالبات وذلك من خالل ربط خبراتهم السابقة  -

بخبرات جديدة واستخدام مهارتهم العقلية فى تصنيف المهارات وربطها بشكل مسلسل 
ر وكذلك تذكرها مما يتيح التنوع وزيادة التركيز واالنتباه عند االداء مما يوفر عناص

 الطالقة والمرونة واالصالة للجملة المبتكرة.
 اكساب الطالبات مهارات استخدام استراتيجية التعلم بأنفسهم. -
 تدريب الطالبات على استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية المعززة بالوسائط المتعددة. -
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م خبراتهم تدريب الطالبات على انتاج الخرائط الذهنية االلكترونية بأنفسهم لتنظي -
 التعليمية وبرمجة افكارهم بشكل تشعبي.

زيادة وعى الطالبات بالوقوف الفعلي على متطلباتها التعليمية ومعرفة مستوى خبراتهم  -
 السابقة لتعد نقطة االنطالق .

 تحدد الخبرات التعليمية التي تطمح فى تحصيلها . -
 وتحقق اهدافها التعليمية.تفاضل بين االساليب والطرق التى يمكن ان تتعلم بها  -
 االهداف الوجدانية وتتمثل:  -ج
 التدريب على العمل التعاونى بين الطالبات أثناء األنشطة الجماعية.-
تقدير الذات الناتج من قدرتها على التعلم الذاتى وانتاج الخرائط الخاصة بها مما يعزز -

 ثقتها بنفسها.
 أسس وضع البرنامج: -5
 ى البرنامج وموضوعاته مع أهدافه.أن يتناسب محتو    -
 أن يكون البرنامج في مستوي قدرات الطالبات.    -
 مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات.   -
مراعاة توفير المكان واإلمكانيات المناسبة لتنفيذ البرنامج مع االهتمام بعوامل األمان حرصا     -

 علي سالمة الطالبات.
 السهل إلى الصعب. مراعاة مبدأ التدرج من  -
 مراعاة أن يحقق الشعور بالتشويق والسرور.  -
أن تتحدي محتويات البرنامج قدرات الطالبات بما يسمح باستثارة دافعيتهم لتحقيق العائد   -

 التعليمي.
 أن يتميز البرنامج بالتنوع في عرض  واسترجاع المادة العلمية.  -
 الخطة الزمنية للبرنامج: -5

( يحتوي على المحتوى 2ة بإعداد وحدات البرنامج في صورة ورقية )ملحق قامت الباحث
( وحدات تعليمية  تشمل األنشطة التي تم التخطيط لها مسبقا وتحتوي 01التعليمي في عدد )

كافة العناصر التعليمية السابقة والمستحدثة ونماذج من الخرائط الذهنية االلكترونية للطالبات، 
اسابيع بواقع وحدتين تعليميتين في االسبوع، ثم قامت الباحثة بعرض ( 5مطبقة على مدار )

الوحدات المقترحة على السادة الخبراء إلقرارها والتحقق من مناسبة األهداف وطريقة توزيع 
 المحتوى واألنشطة في ضوء اهداف البحث .
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 الخطوات التنفيذية للبحث:
 الدراسة االستطالعية:

، على عينة قوامها 05/1/8102إلى  80/8في الفترة من  عيةاالستطالالدراسة  تنفيذتم 
( طالبات من مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية، وكان الغرض من إجراء الدراسة 01)

 االستطالعية هو التحقق من صالحية أدوات البحث )المعامالت العلمية(:
 .اختبار القدرة العقلية )الذكاء(: .0
 يمقياس الذكاء الحسى حرك .8
 مقياس اختبار الشخصية المبتكرة .1
 اختبارات الصفات البدنية. .5
 .اختبار قياس االبتكار الحركى .5
 .مقياس انتاج الخرائط الذهنية االلكترونية فى التمرينات االيقاعية .8
 اختبار رسم الخرائط الذهنية االلكترونية. .0
 البحث.للبرنامج قيد  التحقق من سهولة ووضوح إجراءات تنفيذ الوحدة التعليمية .2

  القياسات القبلية:
القياس القبلي في المتغيرات قيد البحث على عينة البحث األساسية في الفترة من  إجراءتم 
لعينة البحث األساسية وذلك إليجاد اعتدالية توزيع العينة في  02/1/8102إلى  00/1

 (: 05المتغيرات قيد البحث جدول )
 ن، الطول، الوزن(.القياسات األنثروبومترية قيد البحث )الس .0
 .اختبار القدرة العقلية )الذكاء(: .8
 مقياس الذكاء الحسى حركي .1
 مقياس اختبار الشخصية المبتكرة .5
 اختبارات الصفات البدنية. .5
 اختبار قياس االبتكار الحركى .8
 اختبار تصميم الخرائط الذهنية االلكترونية . -8
 اعتدالية توزيع عينة البحث: -
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 02ن =  نة البحث في المتغيرات قيد البحثاعتدالية توزيع عي (13جدول )
 معامل االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيـرات

 متغيرات
 النمو

 1.018- 1.551 02.111 02.051 سنة العمر الزمنى
 1.885 1.501 081.111 081.851 سنتيمتر الطـول

 1.820 5.101 52.511 81.551 كجم وزن الجسم
 0.121 1.008 58.511 50.811 رجةد الذكاء

 1.850- 0.058 81.111 88.211 درجة الذكاء الحسى حركي مقياس
 0.528- 8.501 081.111 081.111 درجة مقياس اختبار الشخصية المبتكرة

ات المتغير 
 البدنية

 1.252 8.200 58.111 58.811 سنتيمتر مرونة العمود الفقري
 1.251- 8.805 18.111 15.211 سنتيمتر مرونة الفخذين
 1.058 8.058 01.511 01.211 ثانية التوازن الثابت

 0.105- 5.508 58.111 55.511 درجة التوازن الديناميكي
 1.805- 0.002 0.111 0.011 ثانية التوافق
 1.128- 1.822 85.511 85.251 ثانية الرشاقة

 1.108- 1.821 5.111 5.005 متر القدرة العضلية للذراعين
 1.588- 8.288 055.511 055.551 متر القدرة العضلية للرجلين
 1.082- 1.188 85.511 85.811 عدد مرات التحمل العام للجسم

االبتكار 
 الحركي

 1.800- 0.585 08.111 05.851 درجة الطالقة الحركية
 1.220 1.801 0.851 0.180 درجة المرونة الحركية
 1.100- 0.812 00.111 08.251 درجة األصالة الحركية

 1.588- 8.051 15.111 11.211 درجة المجموع
 1.512 0.085 08.111 00.851 درجة مستوى قدرة انتاج للخرائط الذهنية االلكترونية

( أن قيم معامالت االلتواء ألفراد عينة البحث انحصرت ما 05من جدول ) يتضح           
 تدالية توزيع العينة في المتغيرات قيد البحث، (، مما يشير إلى اع1: +1-بين )

 الدراسة األساسية:
على عينة البحث األساسية  02/5/8102إلى  02/1الدراسة األساسية في الفترة من  تنفيذتم 

 وفق الخطوات التالية:
 التأكد من رغبة الطالبات فى حضور البرنامج وااللتزام بأيام تطبيق البرنامج. -0
 جهزة الب توب مع افراد عينة البحث.التأكد من توافر ا -8
 تحميل برنامج رسم الخرائط الذهنية االلكترونية على اجهزة الحاسب الخاصة بالطالبات . -1
 –تعريفات –موسيقى  -رموز –صور  –تجهيز المكتبة الخاصة بكل طالبة ) فيديوهات  -5

 مفاهيم ( وحفظها على ذاكرة الحاسب الخاص بها .
 ا شو داخل الصالة التعليمية .التأكد من صالحية الدات -5
تم تنفيذ جلسة تمهيدية لعينة البحث تحت إشراف المعلمة )الباحثة( لتعريف الطالبات  -8
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بالهدف العام من برنامج التعلم وطريقة استخدام االستراتيجية  وكيفية التعامل مع برنامج 
 رسم الخرائط واالحتفاظ بها.

لى مدار الفترة الزمنية المخصصة للبحث، ( وحدات، ع01تم تنفيذ البرنامج في عدد ) -0
حيث تقوم المعلمة بمتابعة تفاعل الطالبات وتقديم المالحظات واالرشادات وكذلك تعليمهن 

 المهارات الجديدة التى رغبن فى تعلمها ، باإلضافة الى تصحيح االداء .
ي صالة يتم التطبيق العملي ومراجعة األداء المهارى والتصحيح والتغذية الراجعة ف -2

التمرينات اإليقاعية بالكلية يومى الثالثاء و الخميس من كل أسبوع تحت إشراف المعلمة 
 )الباحثة(.
 القياس البعدي:

-80بعد االنتهاء من تنفيذ الوحدات التعليمية مباشرة تم إجراء القياس البعدي بتاريخ 
ة اليه فى القياسات وذلك في المتغيرات قيد البحث على النحو الذى تم االشار  88/5/8102

 القبلية وهي:
 االبتكار الحركي. .0
 .مستوى قدرة انتاج للخرائط الذهنية االلكترونية .8

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
 -الوسيط -معامل االرتباط. -اختبار ) ت (  -االنحراف المعياري -المتوسط الحسابي -

 النسبة المئوية. -معامل االلتواء.
 :عرض النتائج ومناقشتها

البعدى( للمجموعة التجريبية فى  –اوال : داللة الفروق بين متوسط القياسين )القبلى  -
 متغيرات االبتكار الحركى قيد البحث:

 البعدى( للمجموعة  التجريبية فى متغيرات االبتكار الحركى –داللة الفروق بين متوسط القياسين )القبلى  (10جدول ) 
 02قيد البحث ن = 

 القياسوحدة  المتغيرات
 التغير نسبة ت ر القياس البعدى القياس القبلى

    انحراف متوسط انحراف متوسط

كى
حر
ر ال

تكا
االب

 

الطالقة 
 الحركية

 %01 80.812 01.211 0.005 88.511 0.515 05.511 درجة

المرونة 
 الحركية

 %808 08.818 8.201 1.521 5.888 1.882 0.158 درجة

األصالة 
 الحركية

 %55 08.185 2.111 0.580 85.011 8.111 08.011 درجة

 %82 85.025 88.288 8.188 58.188 8.800 11.511 درجة المجموع
 23.78وعند طرف واحد =   2320قيمة  ر الجدولية عند مستوى معنوية           
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 13701وعند طرف واحد =   2320قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية          
البعدى(  –( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط القياسين )القبلى 05) يتضح من جدول  

 ت للمجموعة التجريبية فى متغيرات االبتكار الحركى لصالح القياس البعدى حيث أن قيم
( عند 0،082المحسوبة لمتغيرات االبتكار الحركى أعلى من قيمة ت الجدولية والتى بلغت)

ر المحسوبة لمتغيرات االبتكار الحركى أعلى من قيمة ر ، كما أن قيم 1،15مستوى معنوية 
 1،15( عند مستوى معنوية 1،102الجدولية والتى بلغت)

( أن جميع عوامل االبتكار الحركى قيد البحث قد تحسنت لدى 05كما وضح جدول )       
لغت طالبات المجموعة التجريبية حيث كانت أعلى نسبة تحسن فى متغير المرونة الحركية، وب

(، بينما كانت أقل نسبة تحسن فى متغير األصالة الحركية، وبلغت نسبة %808نسبة تحسنه )
 (%55تحسنها )
وتعزو الباحثة الفروق الدالة إحصائيًا، ونسب التحسن الحادثة لدى طالبات عينة البحث        

ذهنية االلكترونية )المجموعة التجريبية( فى االبتكار الحركي إلى التأثير اإليجابي للخرائط ال
، والتي ساعدت على استخدام العصف k,w,l,hالمدعمة بالوسائط المتعددة وفقا الستراتيجية 

ثارة األسئلة ، والقراءة الموجهة ، وتنشيط واستدعاء المعرفة وتدويرها ،  الذهني ، والتصنيف ، وا 
ضافة وتنظيم التفكير وعملياته وتسلسلها وخاصة أن اإلجابة عن األسئلة تتطل ب عرض األفكار وا 

معلومات وليس مجرد اإلجابة على جمل بسيطة ، كما أن إعادة تنظيم البنية المعرفية ، والربط 
بين المعلومات والمهارات التي تعرفها الطالبة والمعلومات والمهارات الحديثة التي توفرت لها من 

ار المعرفي والمهارى للطالبة ، خالل البرنامج التعليمي قد ساعد على تحقيق ترابط وتماسك لإلط
م( ، 8108م( ، )ميرفت سالم عرام ،8110ويتفق ذلك مع اشار اليه كل من )أماني سالم ،

 (8102)عالية عادل شمس الدين ،
لما لها من دورا   k,w,l,hوقد يرجع ذلك ايضا الى انه قد تم التطبيق وفقا ألستراتيجية 

مات وتحديد االفكار المهمة والرئيسية للموضوع ، وربط فعال فى تحقيق القدرة على تنظيم المعلو 
لتعليمي كمحور المعلومات الجديدة بالسابقة ، باإلضافة الى تفعيل دور الطالبات فى الموقف ا

( 8102(،) سها حمدى محمد،8108، حيث يتفق كال من )سهام رمضان عواد،للعملية التعليمية
يسمى بالجدول الذاتى عملية نشطة تركز على ايجابية  أو ما k,w,l,hعلى ان التعلم باستراتيجية 

نما يوجه اليها ال طالب للحصول عليها المتعلم ونشاطه ، فالمعلومات ال تقدم بطريقة مباشرة ، وا 
وينفذ ويجمع ، باإلضافة الى تنوع االنشطة واستمرارها حيث يخطط المتعلم فى اطار وظيفي

لالستراتيجية يتيح للمتعلم ممارسة معظم مهارات التفكير  ، فالدرس المعد وفقااالدلة حول المعرفة
العلمي كالعصف الذهني ، والمالحظة ، والتنبؤ، والقياس ، واالستدالل والتجريب مما يساعد فى 
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 اكساب المتعلمين لمهارات التفكير العلمى .
م( ، ) عبد 8101م( ، )مصطفى مسعد ،8110وهذا ما يؤكده كال من )حسن زيتون ،

م( أن مهارات التفكير العلمى كالعصف الذهنى ، والمالحظة ، والتنبؤ، 8115زق محمود ،الرا
والقياس ، واالستدالل والتجريب جميعهم يدعموا وينمو التفكير اإلبداعي واالبتكاري ويطلقوا 
الطاقات الكامنة عند األفراد إذا ما توافر جو من الحرية واألمان بما يسمح بظهور كل األراء 

 فكار. واأل
كما راعت الباحثة التأكيد على زيادة كمية األفكار المطروحة من قبل طالبات عينة 
البحث فى مراحل االستراتيجية االربعة مع تجنب النقد أثناء توليد األفكار واعطائهن الحرية 
المطلقة فى التعبير على الخريطة والتصميم للجمل مما يذيد من فاعليتهن فى استخدام العصف 

م( ، و) محمد 8101م( و)مصطفى مسعد ،8111هني، حيث يتفق كال من )مصرى حنورة ،الذ
أن العصف الذهنى   Tan, Choon-Keong et all) 8108,م( ، و)  8108ابراهيم ،

يستخدم فى أغراض متعددة منها حل المشكالت والتدريب على زيادة كفاءة القدرات والعمليات 
جع أفراد المجموعة على إنتاج أكبر قدر ممكن من الحلول الذهنية واالبداعية وذلك ألنه يش

واألفكار والمقترحات اإلبداعية دون نقد لهذه الحلول واألفكار ، باإلضافة الى انه أحد األساليب 
التى يمكن من خاللها تنمية التفكير االبتكاري وحل المشكالت حال إبداعيا عن طريق توليد عدد 

فر الحرية فى التعبير دون الخوف من النقد وذلك يعمل ايضا على كبير من األفكار شرط أن تتو 
تنمية التفكير االبتكارى عن طريق فصل عملية توليد األفكار عن نقدها ألن نقد األفكار يعيق 

 إبداعها
وقد ترجع تلك النتيجة الى ما تتميز به تلك االستراتيجية من مرونة داخل خطواتها 

ت الطالبات على تذكر المهارات السابقة ومتابعة تطبيقها فى ومراحلها االربعة ، حيث ساعد
جمل حركية جديدة باإلضافة الى عمق فهمها وتحليلها والتوسع فى نطاق التفكير فى ادائها ، 
 حيث ان كل خطوة من خطواتها تحتوى على جزيئات تفصيلية منتظمة ومتتابعة لتحقيق االهداف

مة ،فاط ، )محمد احمد عيسى(8105جمعة نصار، عصامالمرجوة ، وتتفق ذلك مع دراسة )
( حيث اشارت جميعهم الى ان تلك 8102نوف على الغريبي ،) (،8102قاسى العتيبي ،

االستراتيجية تجعل الدرس اكثر تحفيزا مما يجعل المتعلم متابعا جيدا حيث يستمر فى توجيه 
وانتقال اثر التعلم الى حيز االسئلة المختلفة الى المعلم ، ومن ثم حصول سهوله فى التعلم 

 التطبيق الفعلى والعملي وهذا ما نرجوه فى ابتكار الجمل الحركية فى التمرينات االيقاعية.
( ان تلك االستراتيجية تساعد فى تعزيز الفهم 8102)على محمد احمد،  كما يؤكد

ة بالتعليم الجديد االنتقائي ، الذى يعد دعوة للتحول العقلى والتفحص إليجاد احداث جديدة مرتبط
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واالبتكار، وتسهم فى تكوين فرص االبتكار والتفكير المتجدد وتنشيط المعرفة السابقة ومحاولة 
إعادة صياغتها بشكل جديد وقد ظهر ذلك فى مستوى الجملة االبتكارية للطالبات ، حيث عملت 

الجمل  االستراتيجية على ربط المجال المعرفى بالحركي بالموسيقى بدعامات وخصائص
االبتكارية ، األمر الذى أدى إلى اتاحة الفرصة لممارسة خبرات حركية كثيرة ومتعددة من خالل 
االقتراحات المهاريه لمهارات التمرينات االيقاعية التى تقدمها الطالبة وتدعمها المعلمة ، عالوة 

ونة واألصالة على محاوالت التجريب واالكتشاف الذاتى الحر إلنتاج جملة حركية تتسم بالمر 
والطالقة منذ لحظة بدء تطبيق البرنامج، كما أتاحة لهم المقدرة على إنتاج أكبر عدد من 

 االستجابات الحركية المبتكرة فى الزمن المحدد لالختبار.
فى طبيعتها تشبة الخرائط الذهنية تم تطبيق الخرائط الذهنية  kwlhونظرا ألن استراتيجية 

ســــــائط المتعــــــددة  مــــــن خاللهــــــا ووفقــــــا لمراحلهــــــا ، حيــــــث تعــــــد إحــــــدى االلكترونيــــــة المدعمــــــة بالو 
اســتراتيجيات الــتعلم النشــط وطريقــة تكنولوجيــه مــن طــرق التفكيــر والــتعلم المرئــي لجعــل المتعلمــين 
مشــــاركين ومنــــدمجين فــــى عمليــــة تعلمهــــم لكونهــــا أداة تســــتخدم العصــــف الــــذهنى لتوليــــد االفكــــار 

)الســعيد   ر واســتدعاء المعلومــات واالبتكــار واالبــداع .وتتابعهــا بشــكل أكثــر يســاعد علــى التــذك
(، ولـذلك كـان لتطبيـق الخـرائط الذهنيـة االلكترونيـة المدعمـة بالوسـائط 8108، السعيد عبـد الـرازق

 البالع فى تحسن النواحى االبتكارية لدى الطالبات. المتعددة  من خاللها ووفقا لمراحلها االثر
( الــى تطبيــق  05وقــد يعــزو ذلــك التحســن فــى النتــائج المشــار اليهــا عاليــا فــى جــدول )  
،حيـــث تعتمـــد  kwlhالخـــرائط الذهنيـــة االلكترونيـــة المدعمـــة بالوســـائط المتعـــددة وفقـــا االســـتراتيجية 

تعلم مـع حضـور الـذهن ونتيجـة لخصـائص الخـرائط الخرائط على التعلم المسند الى الدماغ وهـو الـ
الذهنية والذى اشارت اليهـا العديـد مـن الدراسـات والمتمثلـة فـى الطالقـة حيـث تتعـدد االفكـار داخـل 
الخريطة سواء السـمعية او الرمزيـة او اللغويـة التـى تتحـول الـى جوانـب تطبيقيـة عمليـة فـى الجمـل 

ه مــن خــالل الخــرائط الذهنيــة يــتمكن الفــرد مــن انتــاج االبتكاريــة، باإلضــافة الــى االصــالة حيــث انــ
افكــار اصــلية نــادرة والتفكيــر فــى مهــارات غيــر معتــادة تمتــاز بالجــدة والنــدرة فــى االســتخدام) غــادة 

( ، كما تتميز الخرائط الذهنية بالمرونة والمتمثلة فى قدرة الخريطة علـى 8108محمد عبدالرحمن،
ر المتوقعـة عـادة ، وتوجبـه وتحويـل مسـار التفكيـر مـع تغيـر توليد افكـار متنوعـة ليسـت مـن االفكـا

(ــــ، وقـــد انعكســـت تلـــك الخصـــائص المميـــزة 8112المثيـــر أو متطلبـــات الموقـــف ) فتحـــي جـــروان،
للخرائط بدورها على الجمـل االبتكاريـة لتحقيقهـا الجوانـب المميـزة لالبتكـار وهـى االصـالة والطالقـة 

 والمرونة.
نيــة قــد ســاعدت الطالبــات علــى تجميــع المعلومــات وتوصــيلها باإلضــافة الــى الخــرائط الذه

الــى عقلهـــا بســـهولة ، كمـــا ســـاعدت علـــى ربــط افكارهـــا بعضـــها بـــبعض وتســـهيل عمليـــة اســـترجاع 
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المهارات والمعلومات ، كما جعلت عملية التعلم والبحث اكثر متعه وتطويرا للذاكرة وزيادة التركيـز 
 (8118بوزان ، واعطائها صورة شاملة عن الموضوع )تونى

كمــا اتاحــت تطبيــق الخــرائط الذهنيــة االلكترونيــة المدعمــة بالوســائط المتعــددة  مــن خــالل 
تلك االستراتيجية للطالبات فرصة التحسن في مستوى االبتكار الحركي من خالل التركيز واالنتباه 

حلة بصورة فى كل مرحله من مراحلها عند تصميم الخريطة حيث تبدأ الخريطة الذهنية فى كل مر 
مركزية تمثل مادة البحث بحيث تشع منها االفكار كما تستخدم الرمـوز واأللـوان كلمـا امكـن لزيـادة 
الــربط والتجــانس ، كمــا اثبتــت خــرائط العقــل المعــدة علــى الحاســوب امكاناتهــا الحقيقيــة فــي العــالم 

دة مــن اســهام اإللكترونـي عامــة والمجــال الرياضــي والحركـي خاصــة، حيــث انهــا تمـنح فرصــة االفــا
الجماعة ان يعملوا معا على نفس الخريطة وهذا ما اتبعته الباحثة في بعض وحدات البرنامج مما 

 (8108يعطى مميزات العمل الجماعي.  )ايمان النحاس حسن ، مايسة محمد ربيع ، 
وحيـــث ان طريقـــة تطبيـــق البرنـــامج المقتـــرح اعتمـــدت بشـــكل رئيســـي ايضـــا علـــى العمـــل 

 –تجميع االفكار المتشابهة والمختلفة والجديـدة وعرضـها والعمـل عليهـا ) شـرح الجماعي حيث تم 
تعليم( وادائها بشكل جماعي باإلضافة الى النشاط الفردى لكل متعلمـة ويتفـق ذلـك مـع  –توضيح 

م( ، و)هويـــــدا محمـــــد العصـــــرا 0222م(،) ســـــناء محمـــــد مـــــأمون ،8115)نشـــــوى محمـــــود نـــــافع ،
جماعية هى إحدى األنشطة الحركية والتى يعتبر االبتكار من أهم م(  في أن التمرينات ال0220،

مكوناتهـــا والتـــى مـــن خـــالل ممارســـتها تظهـــر القـــدرات االبتكاريـــة وتزدهـــر، حيـــث تتـــيح لممارســـيها 
ضـــافة حركـــات جديـــدة ومبتكـــرة وغيـــر مألوفـــة لكـــى يظهـــر اإلبـــداع فـــى  فرصـــة الخلـــق واالبتكـــار وا 

صـــــة إلظهـــــار القـــــدرات االبتكاريـــــة فالتمرينـــــات تحررنـــــا مـــــن األداء، فطبيعـــــة التمرينـــــات تتـــــيح الفر 
الضــغوط عــن طريــق الحركــات والتعبيــر عــن الشــعور الــداخلى وبالتــالي يــنجم عنهــا قــدر كبيــر مــن 
التحرر، كذلك االبتكار يتطلب الحرية واالنطالق فى التفكير حتى يستطيع الفـرد أن يعبـر بصـدق 

 ا كبيرا باالبتكار . عما بداخلة لذلك فالتمرينات ترتبط ارتباط
وباإلضــافة الــى ان اســتخدام الخــرائط الذهنيــة االلكترونيــة قــد افــادت الطالبــة فــي الوصــول 
الــى اعلــى درجــات التركيــز نظــرا الــى تحويلهــا المــادة المكتوبــة الــى تنظــيم يســهل اســتيعابه ، كمــا 

لطالبات عينـة عملت ايضا على تحويل المادة اللفظية الى رسوم وصور ورموز ، حيث اندمجت ا
البحــث كثيــرا مــع عمليــة بنــاء الخريطــة الذهنيــة االلكترونيــة ظاهريــا وذهنيــا حيــث وجــدن فــي هــذا 

والمعدة بالخرائط الذهنية االلكترونية تغييرا للروتين االعتيادى. )سليمان محمد  kwlhاالستراتيجية 
 (8102البلوشي، عبداهلل خميس امبو،

لحركــى المــنظم داخــل الجمــل االبتكاريــة لطالبــات كمــا ظهــر تحســنا واضــحا فــى التسلســل ا
عينة البحث وقد يعد ذلك انعكاسا لمبدأ التسلسل الالتي اعتدن عليه داخـل الخـرائط الذهنيـة والتـى 
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ارتبط لديهن بالنواحي العقلية والتفكير والتركيز حيث بنية الخرائط الذهنية االلكترونية فى البرنامج 
حيـث تبـدأ مـن نقطـة مركزيـة محـددة ، ثـم يتبعهـا تـدفقا حـرا لألفكـار قيد البحث على مبدأ التسلسـل 

مــن المركــز بتنظــيم وتماســك ، بحيــث يقــوم كــال مــن نصــفى المــخ بوظــائفهم المختلفــة حيــث يقــوم 
النصــف االيســر بترجمــة معــن الكــالم ، حينمــا يقــوم النصــف االيمــن مــن المــخ بالمجــال البصــرى 

ومات بشكل سمعي وبصرى فان كال من نصفى المخ وحركات الجسم ، كما انه عند عرض المعل
يقوما بمعالجة تلـك المعلومـات بشـكل متـزامن ممـا جعـل طالبـات عينـة البحـث اكثـر تخـيال وانتاجـا 
للمهارات وكـذلك المفـاهيم وجعلهـن ناشـطات يشـاركن ويعملـن ويفكـرن بفاعليـة ، اى انهـن اعتمـدن 

لجة المخ لتلك المعلومات تم رفع كفاءتهن للـتعلم على كال من الذاكرة اللفظية والبصرية معا وبمعا
بــل ازدادت قــدرتهن العامــة فــى االداء و االبتكــار . )ايمــان النحــاس حســن ، مايســة محمــد ربيــع ، 

8108(،) Jensen.E ,8111) 
وتتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع نتـــائج دراســـة كـــال مـــن )نهـــاد محمـــد عنـــوان ، نبيـــل كـــاظم هربيـــد        

ـــداهلل ،  ( ، )أشـــرف محمـــد8105، ـــدالعزيز،8101عب ـــة عب ( فـــي 8101(، و) ناهـــد حتحـــوت، هب
فاعليــة الخــرائط الذهنيــة االلكترونيــة المعــززة بالوســائط المتعــددة  فــي تحصــيل الطلبــة االكــاديمي ) 

 (.المعرفي والمهارى
كمـــا ترجـــع الباحثـــة هـــذه النتـــائج إلـــى ان برنـــامج الخـــرائط الذهنيـــة االلكترونيـــة المدعمـــة          

قـــــد وفـــــر لطالبـــــات عينـــــة البحـــــث   KWLHوســـــائط المتعـــــددة والـــــذى طبـــــق وفقـــــا ألســـــتراتيجية بال
احتياجاتهن ورغباتهن في التعلم مـع الوسـائل المسـاعدة مـن خـالل الحاسـب اآللـي بمـا يحتويـه مـن 
تنـــوع فـــى المثيـــرات البصـــرية والســـمعية واإلطـــارات النظريـــة والصـــور، والفيـــديو التعليمـــى لمهـــارات 

اليقاعيـــة التـــى تـــم توفيرهـــا اثنـــاء عمليـــة التعلـــيم بالوحـــدات التعليميـــة كنـــوع مـــن االثـــراء التمرينـــات ا
المعرفى والمهارى، وكذلك تقديم التغذية الراجعة للطالبات من خالل عملية التقويم. باإلضافة الـى 

عـن تمكنهم من استخدام الروابط المفعلة مباشرتا باألنترنت لمشـاهدة الصـور والفيـديوهات والبحـث 
( والتـى 8105المعلومات ، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة ) نهاد محمد عنوان ، نبيل كـاظم هربيـد ،

اشـــادت بفاعليـــة وتـــأثير  الخـــرائط الذهنيـــة المعـــززة بالوســـائط المتعـــددة فـــي تطـــوير الـــذكاء الحســـي 
 حركى ودقة التصويب من الزاوية لالعبين الناشئين بكرة اليد

د عيـــاني ســه، ةـــجهـري ـــحلمرم اــمك، لـــوغلد زعــســـد محمر كــل مـن) يــيشـــدد لصــذا افي هو      
يتعلمـــه ا ـــــمــــر ثء أاـــــبقدة اــــيزي ـــــلـــــؤدي إيم يــــلتعلاا ـــــجيولوتكندام تخــــس( أن ا8110م ،نعـــــلمـــد اعب
ــــــــــلا م وكـــــــــذلك عمليـــــــــة لتعلياعلي عملية س مما ينعكم هانهأذسيخها في رتت وماومعلن مب الطـ

 االبتكار. 
كمــا تعــزو الباحثــة الفــروق الدالــة إحصــائيًا ، ونســب التحســن الحادثــة لــدى طالبــات عينــة        
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البحث فى االبتكار الحركى إلى التأثير للوسائط المتعـددة التـى اسـتخدمتها الطالبـة وكـذلك الباحثـة 
( إلــى أن اســتخدام 0220فــى تطبيــق البرنــامج المقتــرح قيــد البحــث، حيــث تشــير )هويــدا العصــرة ،

لوسـائط المتعـددة يســاهم فـى تنميــة القـدرة علــى االبتكـار الحركـى وذلــك عـن طريــق إتاحـة الفرصــة ا
 لممارسة واكتساب خبرات كثيرة ومتعددة من خالل االستجابات الحركية لموقف او مثير معين

وقد راعت الباحثة استخدام عدة وسائط وذلك تحقيقا لمبدأ التنوع، حيث تتفق )نشوى نافع 
(  إلى 8102( و)عالية عادل ،8101( و) حازم احمد ،8110ع ) وفيقة مصطفى ،م( م8115،

أن استخدام الوسائط المتعددة يعمل على إكساب الطالب كم كبير من الخبرات الحركية مع 
ربطها بعناصر حركات الجسم المختلفة، وذلك من خالل النصوص المقروءة، والصور الثابتة، 

ا يسهم فى تنمية االبتكار الحركى لدى الطالب ، كما أتاحت ومشاهد الفيديو المتنوعة، مم
الباحث للطالبة حرية اختيار الوسيلة المناسبة لتلقى الخبرات بما يتناسب مع ميولها ورغباتها 
وذلك عن طريق توفير عدة وسائط  لتلقين المفردة الواحدة فى نفس الوقت حيث تشير)هويدا 

ة والمشاهدة والمحاولة والتجريب لالستجابات المتعددة ( أنه من خالل القراء0220العصرة ،
يكتسب الفرد خبرات حركية كثيرة، إضافة إلى اكتشافه إلمكاناته وقدراته الحركية عن طريق 

 اختياره للوسيلة المناسبة مما يعزز من قدرات الطالبة االبتكارية. 
لمدعمـة بالوسـائط المتعـددة والتـى . كما تري الباحثة ان استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية ا

جعــل الطالبــة هــي محــور العمليــة التعليميــة حيــث تحــدد الطالبــة  KWLHطبقــت وفقــا ألســتراتيجية 
فيه ما تعرفه من معلومات حول الموضوع وجعلها نقطـة ارتكـاز لربطهـا بالمعلومـات الجديـدة التـي 

ن طالبـــات عينـــة البحـــث فـــي تريـــد أن تتعلمهـــا عـــن هـــذا الموضـــوع ، بجانـــب التفاعـــل الـــذى تـــم بـــي
مجموعات صغيرة ، وبينهن وبين المعلمة وبينهم وبين البرنامج المقتـرح قيـد البحـث  الـذى يحتـوى 
على المعارف والمعلومات والمهـارات الخاصـة بالتمرينـات االيقاعيـة فـي بيئـة تعليميـة مشـوقة ، قـد 

لشعور بالملل وجعلهـا أكثـر تفـاعال ساهم في إثارة اهتمام الطالبة وتحفيزها على بذل الجهد وعدم ا
مع محتـوى البرنـامج ، ممـا عمـل علـى جـذب انتبـاه الطالبـات لمتابعـة عمليـة الـتعلم ، وفـى النهايـة 
تبحث الطالبة عن إجابات لألسـئلة التـي قامـت بوضـعها بمفردهـا أو مـع مجموعـة الطالبـات وذلـك 

نيــة االلكترونيــة التــى تممهــا ، وترجمــة كــل ذلــك علــى الخريطــة الذه K.W.L.hباســتخدام جــدول 
وتنتجهـا بنفسـها كـل ذلـك أعطـى الفرصـة للطالبـات لقيـادة العمليـة التعليميـة واالعتمـاد علـى الــنفس 
كمــا ســاعد الطالبــات علــى تحســن مســتوى األداء  الحركــى  للمهــارات وتحســن فــى مســتوى الجملــة 

 االبتكارية لديهن..
ق داله توجد فرو  الول الذى ينص على انه "وبذلك قد تحققت الباحثة من ثبوت صحة الفرض ا

القياس القبلي والبعدي في مستوى االبتكار الحركي للطالبات فى احصائيا بين متوسط درجات 
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 "التمرينات االيقاعية لصالح القياس البعدي
البعدى( للمجموعة التجريبية فى  –ثانيا : داللة الفروق بين متوسط القياسين )القبلى  -

 تاج للخرائط الذهنية االلكترونية في التمرينات االيقاعية قيد البحث:مستوى قدرة ان
البعدى( للمجموعة  التجريبية فى متغير مستوى قدرة انتاج للخرائط  –داللة الفروق بين متوسط القياسين )القبلى  (16جدول )

 02الذهنية االلكترونية قيد البحث ن = 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 ياس البعدىالق القياس القبلى
 ت ر

نسبة 
 انحراف متوسط انحراف متوسط التغير

مستوى قدرة انتاج للخرائط الذهنية 
 فى التمرينات االيقاعية االلكترونية

 %055 81.025 08.011 8.550 82.111 8.188 00.811 درجة

 23.78=   2320قيمة  ر الجدولية عند مستوى معنوية      
 13701=   2320مستوى معنوية  قيمة ت الجدولية عند     

 –( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط القياسين )القبلى 08يتضح من جدول )        
البعدى( للمجموعة التجريبية فى متغير مستوى قدرة انتاج للخرائط الذهنية االلكترونية فى 

ى من قيمة ت الجدولية المحسوبة أعل ت التمرينات االيقاعية لصالح القياس البعدى حيث أن قيم
، كما أن قيم ر المحسوبة لمتغير أعلى من قيمة 1،15( عند مستوى معنوية 0،082والتى بلغت)

 1،15( عند مستوى معنوية 1،102ر الجدولية والتى بلغت)
( أن مستوى قدرة انتاجا الخرائط الذهنية االلكترونية قيد البحث قد 08كما يوضح جدول )        

. وتعـزو الباحثــة  (%055لبـات المجموعـة التجريبيـة حيـث بلغـت نسـبة تحسـنها )تحسـنت لـدى طا
تلك الفروق الدالة إحصائيًا، ونسب التحسن لـدى طالبـات عينـة البحـث )المجموعـة التجريبيـة( فـى 
مستوى قدرة انتاج للخرائط الذهنية االلكترونية في التمرينات االيقاعية إلى التأثير اإليجـابي النـاتج 

بيـــق البرنـــامج المقتـــرح ، حيـــث تعمـــدت الباحثـــة جعـــل طالبـــات عينـــة البحـــث )المجموعـــة عـــن  تط
التجريبية( هن من يقمن بتطبيق الخرائط الذهنية االلكترونية بأنفسهن فى كل مرحلة من  المراحل 

:  0222وذلـك اسـتنادا الـى مـا اشـارت اليـه )أمينـة السـيد الجنـدى ،  KWLHألسـتراتيجية  االربعة
لكــى يصــبح التــدريس بــالخرائط الذهنيــة ذا قيمــة يجــب أن يشــارك الطــالب فــي إعــداد  ( انــه 821

الخرائط الذهنية بأنفسهم ، وتصبح الخرائط الذهنية عديمة القيمة إذا طلـب المعلـم مـن الطـالب أن 
ــدوا خــرائط ذهنيــة تــم إعــدادها بواســطة آخــرين، فالمنفعــة األساســية للخــرائط الذهنيــة تنشــا لــدى  يقل

 لذى يقوم ببنائها. الطالب ا
المتعلم  يكون عندما فاعالً  يكون التعلم ( أن001،  8115كما تشير ) تيسير مفلح ،       
 التعلم عملية في جوهرياً  أمراً  يعد المتعلم فنشاط ، التعلم أثناء ونشطاً  مشاركاً 
،  8105(، )جودة احمد سعادة،  15،  8108كما تأكد كال من )كريمان محمد بدير  ،     
(، ان  التعلم النشط هو نمط تدريس)طريقة تعلم وتعليم(  يعتمد على النشاط الذاتي  11
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والمشاركة اإليجابية للمتعلم بفاعلية كبيرة من خالل بيئة تعليمية غنية ومتنوعة تسمح لهم 
بممارسة مجموعة من األنشطة والعمليات العلمية المختلفة كالمالحظة واالستنتاج والتمارين 

شاريع ، والحوار البناء ، والمناقشة ، والتفكير الواعي ، و التأمل العميق لكل ما يقرأ ويكتب والم
ويطرح في وجود معلم وتحت إشرافه وتوجيهه وتقويمه. يساعدهم ويشجعهم على تحمل مسؤولية 

 تعلم أنفسهم والوصول إلى المعلومات المطلوبة بأنفسهم
االلكترونية المدعمة بالوسائط المتعددة والتى طبقت وفقا الخرائط الذهنية ونظرا ألن          

تعد إحدى استراتيجيات التعلم النشط وطريقة تكنولوجيه من طرق التفكير  KWLHألستراتيجية 
والتعلم المرئي لجعل المتعلمين مشاركين ومندمجين فى عملية تعلمهم لكونها أداة تستخدم 

بشكل أكثر يساعد على التذكر واستدعاء المعلومات العصف الذهنى لتوليد االفكار وتتابعها 
بذلك اصبح المتعلمين  هم محور االساس لعملية التعلم، لذا  اصبح لزاما  واالبتكار واالبداع .

على المعلم انتقاء واختيار الطرق واالساليب التي تحقق هذا الهدف وتساعد في تنشيطهم 
المعدة  kwlhفة، وفي هذا االتجاه تأتي  استراتيجية وتمكينهم من ممارسة العمليات العقلية المختل

 بالخرائط الذهنية االلكترونية داعمة بشكل كبير لتحقيق هذا الهدف.
وترجع  الباحثة تلك الفروق وذلك التحسن الى ان اجراءات البحث تضمنت اوال اعداد وتأهيل     

رينات بأنفسهن وتعريفهم بطبيعتها ، الطالبات لكيفية انتاج الخرائط الذهنية االلكترونية فى التم
(  الى ان الخرائط الذهنية االلكترونية 52:  8108،السعيد السعيد عبد الرازق (كما اشار 

(Electronic mind mapsتعتمد في تصميمها على برامج حاسب ألى مثل ) Mind Map I 
،Mind View 1 ،Free Mind 2  ،Mind Manager 2 وال تتطلب تلك البرامج ان يكون ،

المستخدم لديه مهارات رسومية ألنها تقوم بشكل تلقائي بتخليق خرائط مع منحنيات انسيابية 
لقاء الصور وكذلك الفيديوهات وروابط مواقع االنترنت من المكتبة كم ا للفروع، كما تتيح سحب وا 

 .تضيف إمكانيات وقدرات قوية وجديدة للخريطة الذهنية
كما تعزو الباحثة ذلك التحسن الى انه خالل تطبيق وحدات البرنامج المقترح قيد البحث      

والتفاعل االيجابي معه قد زادت مقدرة المتعلمة فى جوانب متعددة ، اتضحت فى مراحلها 
يث قدرتها على اعداد مادتها التعليمية بنفسها ، البحث المختلفة اثناء التعامل مع البرنامج من ح

عن المفاهيم والمهارات الجديدة التى لم تتعلمها ، وكيفية التعامل مع مكتبة الصور التى اعدتها 
مسبقا ، وايضا التعامل مع ملفات الفيديوهات الخاصة بالمهارات ، والتحسن فى مهارات التعامل 

رشاد، وكذلك نمى لديها كيفية التعامل مع بعض برامج الحاسب مع االنترنت فى البحث واالست
االلي فى عمليات تخزين الملفات واستردادها والتعامل مع برامج الرسم والكتابة ،استخدام البريد 
االلكتروني ، والذى ظهر فى النهاية بوضوح متجليا فى قدرتها على تصميم الخرائط الذهنية 
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يقاعية فى نهاية البحث ، وبذلك قد تحقق الفرض الثاني للبحث االلكترونية فى التمرينات اال
 والذي ينص على

" توجد فروق داله احصائيا بين متوسط درجات القياس القبلي والبعدي في مستوى قدرة انتاج 
 الطالبات للخرائط الذهنية االلكترونية فى التمرينات االيقاعية لصالح القياس البعدي

 االستنتاجات:
البحث جاءت أهم االستنتاجات حول الخرائط الذهنية االلكترونية المدعمة  تائجنفي ضوء 

 قيد البحث في: KWLHبالوسائط المتعددة وفقا ألستراتيجية 
 تمكنت الطالبة من تحسين مستواها االبتكاري للجمل الحركية في التمرينات االيقاعية. .0
 اصبحت الطالبة منتجة بشكل فعال لوسائطها التعليمية .8
عد البرنامج المقترح على تنظيم البناء المعرفي والمهارى للطالبات الى جانب انه مثل سا .1

 وسيلة فعالة لالستذكار.
.قدمت هذه الدراسة مقياسا للخرائط الذهنية االلكترونية لمادة التمرينات االيقاعية ، الذى قيد 5

ة اإللكترونية في مواد تعليمية يفيد التربويين في قياس قدرة المتعلمين على اعداد الخرائط الذهني
 اخرى، وتقييم تحسن ادائهم في ذلك .

 التوصيات: 
 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بالتوصيات التالية:

 KWLHالخرائط الذهنية االلكترونية المدعمة بالوسائط المتعددة وفقا الستراتيجية استخدام  -0
 .في تدريس محاضرات التمرينات االيقاعية

في  KWLHالخرائط الذهنية االلكترونية المدعمة بالوسائط المتعددة وفقا الستراتيجية عيل تف -8
 تدريس النواحى االبتكارية للجمل الحركية في التمرينات االيقاعية.

ضرورة االهتمام بالجزء االبتكاري داخل مقررات ومناهج التمرينات االيقاعية من حيث -1
 المتبعة وكذلك في عمليات التقويم والتقييم.  المحتوى وطرق التدريس واالساليب

في مختلف األنشطة الرياضية بالتعاون  K.W.L. Hضرورة االهتمام باستخدام استراتيجية  -5.
 مع الخبراء والمتخصصين في طرق التدريس.
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 المراجع:
المعرفي (: فاعلية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية علي التحصيل 8101أشرف محمد عبداهلل )

لطالب كلية التربية الرياضية بدمياط ، بحث منشور ، مجلة بحوث التربية  لمقرر التربية الكشفية
 (.20، ع ) 50الرياضية ، جامعة الزقازيق ، كلية التربية الرياضية للبنين ،مج 

 ( : تصميم استراتيجية الستخدام الخرائط الذهنية االلكترونية وأثرها8108) لسعيد عبد الرازقالسعيد ا 
وبعض مهارات التفكير اإلبداعي في مقرر تحليل النظم لدى الطالب على تنمية التحصيل الدراسي 

 الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية المعلمين للحاسب اآللي ،
ية المعدلة وبرنامج دافع k.w.lنمية ما وراء المعرفة باستخدام استراتيجية (: ت 8110أمانى سالم )  

التحصيل لدى األطفال )في ضوء نظرية التعلم المستند إلى الدماغ االلتزام بالهدف وأثره على 
 .008-8(،8ونظرية الهدف(، مجلة العلوم التربوية ،ع)

جية خرائط المفاهيم ومستوى الذكاء في التحصيل ( : أثر التفاعل بين استراتي0222أمينة السيد الجندى )
واكتساب بعض عمليات التعلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم، المؤتمر العلمى 

، أبو -رؤية مستقبلية –الثالث للجمعية المصرية للتربية العلمية، مناهج العلوم للقرن الحادى والعشرين 
 . 82- 85، 0 سلطان ، مج

(: فاعلية استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية فى 8108مان النحاس حسن ، مايسة محمد ربيع ) اي
مجلة كلية التحصيل المعرفى والمستوى   المهارى واالتجاه نحو مقرر مسابقات الميدان والمضمار ، 

 .850-802(. 00، ع )0،جامعة حلوان، مج التربية الرياضية للبنين
 ، الرياض ، ترجمة مكتبة جرير. خريطة العقل(: 8118تونى بوزان ) 
دار  ،عمان، التربية الخاصة مجال في وتطبيقات التربوي النفس علم ( . 8115 كوافحة )  مفلح تيسير 

 المسيرة. 
"، ختبار الذكاء اللفظي للمرحلة الثانوية والجامعية(: ا8110جابر عبد الحميد، محمود أحمد عمر) 

 ضة المصرية. دار النه ، القاهرة
التعلم النشط (:  8105جودة احمد سعادة، فواز عقل ، جميل اشتية، مجدى زامل ، هدى ابو عوف) 

 عمان ،الشروق للطباعة والنشر والتوزيع . . دار  بين النظرية  والتطبيق
 ريناتفاعلية أسلوبى العصف الذهنى والتلقين المدعم فى عروض التم(:  8101حــازم أحمـد محمـد ) 

، )رسالة دكتوراه غير منشورة (،  طالب كلية التربية الرياضية ىالحــركى لد الجماعية على االبتكار
 كليـة التربية الرياضية ، جامعة دمياط.

 ، القاهرة ،عالم الكتاب . مهارات التدريس:  (8110حسن حسين زيتون )
(: تدريس العلوم فى 0228س )خليل يوسف الخليلى ،عبداللطيف حسين حيدر، ومحمد جمال الدين يون

 االمارات العربية المتحدة ،دار القلم للنشر والتوزيع . ، مراحل التعليم العام
( : أستراتيجيه مقترحه لتدريس وحده دراسية فى التربية الرياضية وأثرها على 0225زكية ابراهيم أحمد)
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ريات وتطبيقات ، جامعة نمو االبتكار الحركى لدى تالميذ الصف األول االبتدائي ، مجلة نظ
 ( .85االسكندرية ، كلية التربية الرياضية للبنين ع )

 (: التمرينات االيقاعية والجمباز االيقاعي، القاهرة ، مكتبة ومطبعة الغد.8115سامية احمد الهجرسي )
(: طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية 8102سليمان محمد البلوشي، عبداهلل خميس امبو )

 ،دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة.
(: مركز التحكم وعالقته باالبتكار الحركى ومستوى األداء فى 0222سناء محمود مأمون مسعود )

 التمرينات االيقاعية ،) رسالة دكتوراه غير منشورة (، جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية للبنات . 
فى تدريس الجغرافيا على  kwlhاتيجية الجدول الذاتى (: فاعلية استر 8102سها حمدى محمد زوين)

تنمية مهارات الفهم العميق والدافعية نحو التعلم لدى طالب الصف الثاني الثانوي ، مجلة الجمعية 
 .028-018،(011التربوية للدراسات االجتماعية، كلية التربية ، جامعة عين شمس، ع )

فى تنمية مهارات ما وراء المعرفة  kwlhعلى استراتيجية  (: أثر برنامج قائم8108سهام رمضان عواد )
والقدرة على حل المشكالت لدى طالبات جامعة القصيم ، جامعة القاهرة ،كلية الدراسات العليا للتربية 

 .001-05(، 1،ع )85، مج
ية فى االستيعاب القرائى ودافع ( K ,W ,I ,H)( : أثر استخدام استراتيجية8108شادي محمود كامل )

تعلم اللغة االنجليزية لدى طالب الصف الثامن االساسي ، )رسالة ماجستير( ، االردن ، الجامعة 
 .  008-0الهاشمية ،كلية الدراسات العليا ، 

(: تأثير استراتيجيتي التعلم التعاوني والتنافسي باستخدام المحطات فى  8101طاهر يحي ابراهيم ) 
مهارات االساسية بكرة القدم للطالب ،) رسالة دكتوراه ( ، حركي وبعض ال –تطوير الذكاء الحس 

 جامعة بابل ، كلية التربية الرياضية .
فى تعلم بعض المهارات  (K.L.H)( : تأثير استراتيجية الجدول الذاتي 8105ظافر ناموس خلف ) 

م التربية ، الهجومية وتطوير التفكير الخططي للطالب بالمبارزة بسالح الشيش ، العراق ، مجلة علو 
 .010-005( ، 5، ع )2مج

( : تأثير نمط التعلم وطريقة عرض المعلومات والجنس على التذكر في  8112عادل حسين محمود )
ضوء بعض نماذج المخططات المعرفية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ، المؤتمر العلمى الثانى 

 80-81الجامعى الحاضر والمستقبل ، للتقويم الشامل وضمان الجودة واالعتماد في التعليم قبل
 .000-050يوليو ، المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى ، 

على التحصيل  k.w.l( : أثر برنامج تعليمي باستخدام استراتيجية 8102عالية عادل شمس الدين )
ية وعلوم الرياضة، المجلة العلمية للتربية البدنالمعرفى ومستوى األداء فى التعبير الحركي الشعبي، 

 (.25، ع )8جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية للبنين، مج
المفهوم والمبادئ والخطوات ، مجلة المعلم ،  -( : القدح الذهني 8115عبد الرازق مختار محمود  )
 كلية التربية ، جامعة اسيوط 
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س العلوم ، عمان ، دار (: طرائق تدري8101عبداهلل خميس أمبو سعيدي ، سليمان محمد البلوشى )
 الميسرة للنشر والتوزيع    والطباعة.

فى تنمية فعالية الذات والدافعية للتلم والتحصيل  kwlh(: فاعلية استراتيجية 0105عصام جمعة نصار )
كلية  -فى العلوم لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسي، مجلة التربية، جامعة االزهر

 .210-252( ،  085) ،ع 8التربية، ، ج
م(: أساسيات التمرينات والتمرينات 8118عطيات محمد خطاب، مها فكري، شهيرة عبد الوهاب )

 االيقاعية، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر.
فى تحصيل طالب كلية  K.W.L.H)(: أثر استخدام استراتيجية )  8102على محمد احمد ربايعة ) 

السنة النبوية بجامعة القصيم واتجاهاتهم نحوها ، مؤتمر مستقبل الشريعة والدراسات اإلسالمية فى 
الدراسات الحديثة :  رؤية استشرافية ، جامعة القصيم ، كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،ع 

(1،)818- 888. 
فى التحصيل المعرفي وأداء بعض  k.w,l( :  تأثير استخدام استراتيجية 8105عماد طعمة راضي ) 

الدفاعية بكرة السلة للصف الثاني، مجلة كلية التربية الرياضية للبنات ، كلية التربية قسم  المهارات
 . (1، ع)01التربية الرياضية ، الجامعة المستنصرية ، مج

م(: التمرينات االيقاعية )الجمباز االيقاعي والعروض الرياضية(، 8115عنايات احمد فرج، فاتن البطل )
 بي.القاهرة دار الفكر العر 

 م(: التمرينات والجمباز اإليقاعي، القاهره دار الحسينى للنشر.8110عنايات لبيب، بركسان عثمان )
(: أثر برنامج الخرائط الذهنية على تحصيل المفاهيم العلمية 8108غادة محمد عبدالرحمن المهلل)

دية،) رسالة وتنمية االبداع لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائى في المملكة العربية السعو 
 ماجستير غير منشورة( ، البحرين ، جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا .

 .8(: االبداع ،عمان ، دار الفكر، ط8112فتحى جروان )
(: مداخل عالمية في تطوير المناهج التعليمية على ضوء 8110فوزى الشربين، عفت الطنطاوى )

 .رة، مكتبة االنجلو المصريةتحديات القرن الحادى والعشرين، القاه
 .8( : التعلم النشط.، عمان دار المسيرة للنشر والتوزيع  ، ط 8108كريمان محمد بدير ) 

  (  : اختبار الشخصية المبتكرة ، مكتبة األنجلو المصرية8115مجدى عبد الكريم حبيب )
نى لتالميذ ذوى صعوبات ( : فاعلية استخدام أسلوب العصف الذه8108محمد ابراهيم محمد عبد ربه ) 

التعلم الحركية والمعرفية فى درس التربية الرياضية بالمرحلة االبتدائية ، )رسالة ماجستير (، جامعة 
 المنصورة ،كلية التربية الرياضية .

فى تدريس السيرة  K.W.L.H )( : فاعلية استراتيجية ) 8102محمد احمد عيسى ،فاطمة قاسى العتيبي )
ية القيم الخلقية والوعى بها لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف ، مجلة النبوية على تنم

 .80 -0(، 2،ع ) 8العلوم التربوية والنفسية ، مج
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، القاهرة ياضية رلاة ـــبيرلتاي ـــفبها اليـــسم  وأيـــلتعلاا ـــجيولو( : تكن8110وآخرون )ل ـــوغلد زعـــســـد محم
 ر.نشلل،مركز الكتاب 

( : االبداع وتنميتة من منظور تكاملى، القاهرة ، مكتبة االنجلو مصرية 8111مصرى عبد الحميد حنورة )
 . 1، ط

(: بناء برنامج تعليمى باستخدام أسلوب العصف الذهنى وتأثيره فى 8101مصطفى مسعد محمد نصار )
ربية الرياضية )رسالة ماجستير اكتساب المهارات التدريسية للطالب المعلم بشعبة التدريس بكلية الت

 غير منشورة( ، جامعة طنطا ، كلية التربية الرياضية .
فى  K.W.L.H )(: فاعلية استخدام استراتيجية ) 8100منال محمد مطلق ، فاتن مصطفى محمد)

استيعاب نصوص الحديث الشريف لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة الرياض ، مجلة 
 .815 -080( ، 022، جامعة عين شمس ، كلية التربية ،ع ) القراءة والمعرفة
 -( : تأثير إستخدام أسلوب المزج بين )الخرائط الذهنية األلكترونية التعليمية8108منى محمد نجيب )

التدريب العقلى( على تطوير استراتيجيات التفكير والتصور العقلى ومستوى األداء المهارى لبعض 
بعنوان )تحديات الرياضة  يقاعيـــة للطالبات، المؤتمر العلمي الدولي الثالث،مهارات التمرينــات اإل

 80صناعة البطل األوليمبى(، كلية التربية الرياضية، جامعة قناة السويس، من  –بالوطن العربى 
 شرم الشيخ. –م 8108أبريل  85إلى 

ب المفاهيم ومهارات التفكير في اكتسا K.W.L( : أثر استخدام استراتيجية 8108ميرفت سالم عرام ) 
الناقد في العلوم لدى طالبات الصف السابع،) رسالة ماجستير غير منشورة(، غزة ، الجامعة 

 اإلسالمية.
فى تنمية الفهم العميق   kwlh(: فاعلية استراتيجية الجدول الذاتى 8108ناصر على محمد الجهوري )

دى طالب الصف الثامن األساسي  بسلطنة عمان ، للمفاهيم الفيزيائية ومهارات ما وراء المعرفة ل
 .25-00( ،18مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس ، مج  الجزء الثاني ،ع )

م(: تأثير برنامج تعليمى باستخدام الخرائط الذهنية 8101ناهد على حتحوت، هبة عبدالعزيز عبدالعزيز )
ة المؤتمر العلمى الدولى الخامس بعنوان "الثقافة على تعلم بعض مهارات التمرينات االيقاعية، مجل

 .كلية التربية الرياضية ،الرياضية بين الواقع والطموح"،  جامعة اليرموك، أربد، األردن
 (: الخريطة الذهنية خطوة خطوة ، الكويت، مطابع الخط    . 8118نجيب الرفاعى ) 

لى تنمية التصور العقلى وتركيز االنتباه ( فاعلية استخدام الهيبرميديا ع8115نشوى محمود نافع )
وعالقتهم بتحسين األداء الحركى االبتكارى فى التمرينات اإليقاعية لطالبات كلية التربية الرياضية ، 

 .( 58مجلة نظريات وتطبيقات، جامعة االسكندرية ،كلية التربية الرياضية للبنين ، ع)
تأثير استراتيجية الخرائط الذهنية المعززة بالوسائط ( : 8105نهاد محمد عنوان ، نبيل كاظم هربيد )

المتعددة في تطوير الذكاء الحسي حركى ودقة التصويب من الزاوية لالعبين الناشئين بكرة اليد، 
 (.5، ع )81مجلة جامعة بابل ، العلوم االنسانية، مج
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ارات الوعى بما وراء فى تنمية مه ((K,W,L,H( : أثر استخدام استراتيجية 8102نوف على الغريبي )
المعرفة والتحصيل الدراسي فى مقرر الثقافة االسالمية لدى طالبات كلية التربية جامعة شقراء، مجلة 

 .58-85(، 08،ع )8العلوم التربوية والنفسية ، مج
(: تأثير بعض الوسائل المرئية على تنمية االبتكار الحركى فى التمرينات 0220هويدا محمد العصرة )
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