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 ها.جامعة بن –كلية التربية الرياضية  –* مدرس بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت 

أثرها في تنمية التحصيل المعرفي و  اإللكترونية ترحة باستخدام الخرائط الذهنيةاستراتيجية مق
 المبارزة لطالب كلية التربية الرياضية جامعة جنوب الواديأساسيات بمقرر والتصور العقلي 

 محمد حامد محمد نوفلم.د/ مبارك *

 مقدمة ومشكلة البحث:

تعد الخرائط الذهنية إحدي أدوات التعلم البصري والتي تعتمد علي فكرة رئيسية ترسم في منتصفها 
مع إمكانية إضافة صور أو رموز  امنها كلمة تعبر عنه ومن ثم تخرج منها فروع، ويكون لكل

تمثل أفكارًا يرها، مع إمكانية عمل فروع ثانوية توضح معناها، مع استخدام األلوان لتمييزها عن غ
 بكل مكوناتها.  رئيسية أيضا ويستمر التفرع حتي تصبح الخريطة شجرة تعبر عن فكرة 

 (20  :18 ) 

بأن الخرائط الذهنية هي تكنولوجيا رسومية تعرض األفكار بشكل  م(2010ايسجول )ويضيف 
فروع ذات صلة، بينما خرائط المفاهيم وسيلة بصري، بحيث تدور حوله فكرة مركزية وتنبثق منها 

تعتمد علي النظرية البنائية لتمثيل العالقات بين المفاهيم، وتؤكد علي أهمية المعرفة السابقة كإطار 
  .( 1641:  16)                                           ديدة.لتعلم المعرفة الج

المعلومات فالخرائط الذهنية تعد إحدي استراتيجيات التعلم النشط التي تساعد التلميذ علي تنظيم 
أفكار إبداعية جديدة من خالل استخدام الصور والرموز البصرية في عرض  واسترجاعها، وتوليد

المعلومات بطريقة تساعده علي المحتوي التعليمي، مما يؤدي إلي تنشيط نصفي المخ، لترتيب 
 ( 15 : 21)     قراءتها وفهمها وتذكرها. 

 أساليبتعددت  بأنه (Abi-El-Mona, Issam & Adb-El-Khalick, Fouad 2008)وأشار

ساسي يعد أوطرق التدريس وطرق عرض المادة التعليمية للطالب حيث أشار بأن العرض البصري 

قوي وسائل العرض البصري هي الخرائط الذهنية يعد إحدي أللطالب لفهم المعلومات الجديدة و 

                                                  .واالنجاز وفهم المحتوي والدافعيةوالتي تعتبر وسيلة فعالة لمساعدة الطالب في عملية بناء المفاهيم 

 (15 :298) 
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يدوية في تنمية الخرائط الذهنية االلكترونية علي الخرائط الم( بأن تفوق 2011) Maniوأشار ماني 
أنها تعبر بشكل بسيط عن األفكار بواسطة الصور والرسوم واألشكال والرموز، التحصيل المعرفي 

 .(1117: 28) ساعد الطالب علي تسجيل أفكارهم بصريًا لتذكرهم بما تعلموه.يمما 

بأن استخدام الخرائط الذهنية يساعد  Adesope(2006) ب،أديس  Nesbit نسبت كال منويشير 
 (413: 22المدرسين علي ان يغيروا طريقة التدريس لطريقة أسهل في الوصول للمتعلمين.)

المعززة بالوسائط المتعددة م( فاعلية الخرائط الذهنية اإللكترونية 2011كما أثبتت دراسة سحر مقلد )
 ( 124 : 8 )  التحصيل المعرفي ومهارات التفكير االستداللي للطالب.في تنمية 

 السحب طريق عن ببساطة والمصطلحات االشياء تحريك يمكن االلكترونية الذهنية الخرائط وفي
 . وتكرارا مرارا كتابتها واعادة المعلومات لمسح الطالب يحتاج حيث الورقية الخرائط عكس والنقر

 ( 23  :821) 

بأن الخرائط الذهنية اإللكترونية تسهم في تنمية العمليات العقلية مPamela (2003 )ويذكر باميال 
بتحويل المادة التعليمية إلي صورة بصرية للمتعلم، من خالل تنظيم البيانات وتصنيفها وتحليلها 

يساعدهم في ، والذي عقلية، وهذا يسهم بدوره في تنمية التصور العقلي من خالل التفكير البصري 
 (127:  31) فهم المشكلة وتحليلها والذي يعمل علي تنمية قدراتهم اإلبداعية. 

أثناء المحاضرات وجد الباحث قصر ومن خالل تدريس مقرر المبارزة ومالحظة الباحث للطالب 
واتباع طرق التدريس التقليدية الوقت المحدد للمحاضرة مع كثرة أعداد الطالب بالمحاضرة الواحدة 

كان لزامًا التحديث والتطوير في العملية التعليمة ونظرا إلي التطور العلمي والتكنولوجي في مجال 
أساليب التعلم الجديدة التي تساعد علي توفير الوقت والجهد والسرعة استخدام الوسائط المتعددة و 

لك يري الباحث فلذ ،في الفهم واالستيعاب للطالب وللمعلم من خالل تغيير أسلوب األلقاء والشرح
المعلومات في ذاكرة الطالب حيث  بأن استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية يرتبط بمعدل بقاء 

والذي يلعب دورًا هامًا في معالجة  والتصور العقلي للمهارة معيوالس هناك اإلدراك البصري 
تتطور حسب ما البصرية وتحويلها إلي معلومات وتخزينها في ذاكرته وبذلك تنمو و  المعلومات

دون &  "وب تعلمه، ولذا يصفهذهنية معرفية مطورة لخبراته الذاتية ومحددة ألسليبذله من عمليات 
في استقبال المفضل لدي الفرد باإلسلوب  Dunn and Dunn( 95:  24م( )2004) "دون 
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من  تعلم من خالله بشكل أفضل وأكثر بقاء ويري كالالمعلومات ومعالجتها واسترجاعها بحيث ي
بأن التعلم  (Singh 2013  ( )29  :20) سينج &(18  :165)(Bandura, 2006 ) باندورا

معرفية بل عملية تعتمد علي بناء المعارف ودمجها في البنية ال ،ليس عملية إكتساب للمعلومات فقط
 للمتعلم. 

جامعة  بقنامن خالل عمل الباحث كمنتدب بكلية التربية الرياضية  وهنا ظهرت مشكلة البحث
االستفادة من أسلوب الخرائط الذهنية في تدريس مقرر أساسيات  هوهي محاولة من جنوب الوادي

 .والبعد عن األداء التقليدي لدي الطالب والتصور العقلي وتنمية التحصيل المعرفيالمبارزة 

 -أهداف البحث:

 . لكترونيةاخرائط ذهنية في صورة  أساسيات المبارزةمقرر وضع  -1

أساسيات بمقرر استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية على التحصيل المعرفي  فعالية معرفة -2
 .المبارزة لطالب الفرقة األولي بكلية التربية الرياضية بقنا

بمقرر أساسيات استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية على التحصيل المعرفي  فعالية معرفة -3
 بكلية التربية الرياضية بقنا.المبارزة لطالب الفرقة األولي 

 -فروض البحث:

لصالح القياس للمجموعة الضابطة وجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلى والبعدى ت -1
 في قيد البحثللعينة   والتصور العقلي والمتغيرات المهارية البعدى في مستوى التحصيل المعرفى

 . مقرر أساسيات المبارزة

مجموعة التجريبية لصالح القياس للوجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلى والبعدى ت -2
 في قيد البحثللعينة   والتصور العقلي والمتغيرات المهارية البعدى في مستوى التحصيل المعرفى

 .مقرر أساسيات المبارزة 

لصالح  البعديالقياس  وجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة فيت -3
للعينة   والتصور العقلي والمتغيرات المهارية مستوى التحصيل المعرفىفي المجموعة التجريبية 

 .مقرر أساسيات المبارزة  في قيد البحث
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 -مصطلحات البحث:

لكترونية بأنها رسوم تخطيطية ابتكارية تعرف الخريطة الذهنية اإل  -:اإللكترونية الخرائط الذهنية
متخصصة، وتتكون من عدة فروع تتشعب من مركزها باستخدام  قائمة علي برامج كمبيوترية حرة

 (.75:  19)   واأللوان لتمثيل العالقات بين األفكار والمعلومات.الخطوط والكلمات والرموز 

هو ذلككك المجككال الككذي يتعلق بتككذكر المعرفككة وفهمهككا كمككا يمتككد لتنميككة   -المجال المعرفي :
والمهارات العقلية ويقسم هذا المجال إلي ستة مستويات تتدرج من التذكر إلي الفهم القدرات 

 (31 : 10)                       ، والتطبيق والتحليل ، والتركيب ، ثم التقويم " .

هو مهارة نفسية أو مهارة عقلية يمكن تعلمها واكتسابها، وهو انعكاس األشياء    -:التصور العقلي
المظاهر أو األحداث التي سكككككككبق للفرد في خبراته السكككككككابقة من إدراكها والتي ال تؤثر عليه في أو 

 ( 248:  12)                                                                        لحظة التصور.
 -الدراسات السابقة:

دراسة مقارنة ) بدراسة بعنوان (Chin sok funa ,Norhayati maskat 2010) قام -1
 التعليم للمستوي ما قبل الجامعي(للخرائط الذهنية المعتمدة علي المدرس والطالب في 

طالب واستخدم الباحث المنهج التجريبي لمجموعتين  (50)حيث تمثلت عينة البحث في 
تجريبيتين وكانت أهم النتائج تشير الي أن الخرائط الذهنية المعتمدة علي الطالب أدت 
الي زيادة مستوي انجاز الطالب في االختبارات عن الخرائط الذهنية المعتمدة علي المدرس 

. ( 23 ) 
فاعلية استخدام الخرائط الذهنية المعززة "عنوان بدراسة ب م(2011)سحر عبدهللا مقلد قامت  -2

وتنمية التفكير  بالوسائط المتعددة في تدريس الدراسات االجتماعية علي التحصيل الدراسي
طالب  (60)حيث شملت عينة البحث علي االستداللي لدي تالميذ المرحلة االعدادية" 

إحداهما تجريبية واألخري ضابطة وكانت واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمجموعتين 
وذلك للدور المحوري علي مثيلتها الضابطة أهم النتائج تشير إلي تفوق المجموعة التجريبية 

. للخرائط الذهنية وتأثيرها في تنمية القدرة علي التحصيل الدراسي وتنمية التفكير االستداللي
 (8 ) 

الستخدام  استراتيجيةدراسة بعنوان "تصميم ب م(2012)السعيد السعيد عبد الرازق  قام -3
الخرائط الذهنية االلكترونية وأثرها على تنمية التحصيل الدراسي وبعض مهارات التفكير 

سب اآللي" استخدم الباحث اإلبداعي في مقرر تحليل النظم لدى الطالب المعلمين للحا
طالب ( 30)ة قوامها سة على عينار وأجرى الد التجريبيشبه و  التحليلي الوصفي المنهج
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 تشير الينتائج الأهم  وكانت، طالب (15) وتجريبية ،طالب (15) ضابطة ةععلى مجمو 
 استخدام استراتيجيةالتحصيل المعرفي لدى طالب المجموعة التجريبية، و فاعلية  ارتفاع

الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب من خالل درجات 
 ( 2 ) .عوامل الطالقة والمرونة واألصالة

بدراسة بعنوان "تأثير الخرائط الذهنية االلكترونية  (Ibrahim.M.A.Jbeili 2013)قام  -4
، حيث استخدم الباحث المنهج بالسعودية" علي االنجاز العلمي لدي طالب الصف السادس

تستخدم الخرائط الذهنية  تجريبية،طالبة لمجموعة  (44)التجريبي وتمثلت عينة البحث في 
، وكانت أهم النتائج تشير الي تخدم الخرائط الذهنية الورقيةتس االلكترونية والثانية تجريبية،

المعلومات وهذا يساعد الطالب أن الخرائط الذهنية االلكترونية تساعد الطالب علي تنظيم 
، ووسائل الملتيميديا والفيديو والصور المتحركة أطول دون تداخل ها لفتراتعلي تخزين

 ( 26 ( .ختلفة والقدرة علي التعلم والفهمستخدام الطالب للمؤثرات المالصوت تدعم إو 
لتعليم بعض استخدام الخرائط الذهنية "بدراسة بعنوان  (2015)شادي محمد العربيقام  -5

ستخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام وا "،المهارات االساسية لدي ناشئ المالكمة
من العب  (20) من عينة كانت عليو  البعدي لمجموعة واحدة -التصميم التجريب القبلي

ر البرنامج التعليمى المقترح باستخدام الخرائط الذهنية يثتأ وكانت أهم النتائج مالكمةالناشئ 
 (9مة. )تأثيرا إيجابيًا على تعلم بعض المهارات األساسية فى رياضة المالك

العالقة بين الخرائط الذهنية اإللكترونية "بدراسة بعنوان  (2016) ربيع عبدالعظيم رمودقام  -6
د( وأسلوب التعلم )التصوري، اإلدراكي( في بيئة التعلم الذكي وأثرها )ثنائية، ثالثية األبعا

 (120)التجريبي علي عينة مكونة من المنهج  استخدم الباحثو  ،"التفكير البصري في تنمية 
طالب باستخدام  (60)علي مجموعتين كل مجموعة من  طالب بالصف الرابع االبتدائي
التأثير نية اسلوب التعلم االدراكي وكانت أهم النتائج اوالث إحداها اسلوب التعلم التصوري 

االيجابي الواضح للبيانات بتفوق اسلوبي التعلم االدراكي والتصويري باستخدام الخرائط 
 ( 7)  .والتفكير البصري للطالب عينة البحثالذهنية في تنمية التحصيل المعرفي 

 -إجراءات البحث:

 -أوالً: منهج البحث:

 القبلي والبعدي ينذو القياس التجريبيالتصميم  باستخداماستخدم الباحث المنهج التجريبي  
 .لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة وذلك لمالءمته لطبيعة هذا البحث

للعام الجامعي  بقنابكلية التربية الرياضية  األولييمثل مجتمع البحث طالب الفرقة  

يمثلون مجتمع  مستجد ( طالب590والبالغ عددهم )للفصل الدراسي األول،  م2016/2017
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( طالب تم تقسيمهم 60، حيث اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العمدية متمثلة في )البحث

( %11نسبة ) تقريبا ( طالب يمثلون30عشوائيا إلى مجموعتين، تجريبية وضابطة قوام كال منهما )

 .كعينة استطالعية ( طالب عشوائيا30) من مجتمع البحث األصلي، واختيار عدد

 وقد استبعد الباحث :

يؤثر على نتائج  مما قد المقرر راسيالد الطالب الباقون لإلعادة لتعرضهم لخبرات المنهج -
 .الطالب المصابين -            .الطالب غير المنتظمين فى الحضور -.     الدراسة الحالية

 -:شروط اختيار العينة -
 قبل تدريس مقرر رات سابقةوجود أي خبعدم  -  .ستوي تعليمي واحد بالفرقة األوليفى م -

 سهولة توافر أفراد العينة فى األوقات المخصصة للبرنامج . -                  .المبارزة
 -جتانس عينة البحث :

 ( 1 جدول )
 املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري ومعامل االلتواء لعينة البحث

 )قيد البحث( والتصور العقلي يف متغريات السن والذكاء والتحصيل املعريف 
 90ن=

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 معامل االلتواء الوسيط

 0.0504 18.5 0.2357 18.456 سنة السن

 -0.0084 178 4.931 177.6 سم الطول

 -0.767 66 1.943 65.977 كجم الوزن

 0.0569 24 2.132 23.866 درجة الذكاء

 -0.0028 11 1.7756 11.355 درجة التحصيل المعرفي

 -0.189 23 1.784 23.177 درجة التصور العقلي

ية
ر
ها

لم
 ا
ت

را
غي

مت
ال

 

 0.0904 2 0.5023 2.477 درجة وقفة االستعداد

 -0.0065 2 0.534 1.6111 درجة مسك السالح

 0.6137 2 0.4813 2.3555 درجة التقدم

 0.2498 2 0.5964 1.6778 درجة التقهقر

 -0.0099 2 0.6446 2.0111 درجة فرد الذراع المسلحة

 -0.0421 2 0.5913 2.1444 درجة الحركة االنبساطية

 0.0452 1 0.5026 1.4888 درجة أوضاع المبارزة

السن والطول والوزن والذكاء  االلتواء لعينة البحث في متغيرات( أن معامالت 1يتضح من جدول )

( مما يدل 3-، 3المهارية قد انحصرت ما بين )+والتحصيل المعرفي والتصور العقلي والمتغيرات 

 علي اعتدالية عينة البحث.

 

 -:تكافؤ عينة البحث
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 ( 2 جدول )
العقلي ملتغريات النمو والتحصيل املعريف والتصور ن المجموعتين التجريبية والضابطة داللة الفروق بي

 30=2=ن1ن           العينة قيد البحث. لدي واملتغريات املهارية

وحدة  املتغريات
 القياس

الفرق بني  اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
 متوسطني

 قيمة "ت"
 ع س ع س

 -0.371 -0.0233 0.236 18.434 0.251 18.457 درجة السن
 -1.973 -2.466 5.061 176.033 4.614 178.5 درجة الطول
 -0.3156 -0.1667 1.688 66.1 2.348 66.266 درجة الوزن

 -0.983 -0.5 2.036 23.7 1.901 24.2 درجة الذكاء
 1.207 0.5 1.337 11.733 1.8323 11.233 درجة التحصيل املعريف

 23.566 1.605 22.9 درجة التصور العقلي
 

1.906 0.6667 1.465 

رية
ملها

ت ا
غريا

املت
 

 0.5134 0.067 0.498 2.6 0.507 2.533 درجة االستعدادوقفة 
 0.4652 0.066 0.546 1.666 0.563 1.6 درجة مسك السالح

 0.5194 0.234 0.504 2.4333 0.490 2.366 درجة التقدم
 1.4889 0.234 0.607 1.9 0.606 1.666 درجة التقهقر

 -1.315 -0.2 0.681 2.133 0.479 2.333 درجة فرد الذراع املسلحة
 -0.261 -0.034 0.521 2.266 0.466 2.3 درجة احلركة االنبساطية

 1.855 0.234 0.466 1.7 0.507 1.466 درجة أوضاع املبارزة

 2.001)للطرفين( =  58ودرجة حرية   0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 
( عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 2يتضح من جدول ) 

، مما يشير الباحث الي تكافؤ االختبار المعرفي والتصور العقلي والمتغيرات المهاريةفي نتائج 

 .للعينة قيد البحث عينة البحث التجريبية والضابطة

 :مجع البياناتووسائل أدوات ثالثا : 
 ية:تذا البحث بالوسائل واألدوات اآلالباحث بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة به قام

 األجهزة واألدوات المستخدمة فى البحث:
عدد من األقنعة  -عدد أسلحة مبارزة  -صفارة  -ساعة إيقاف  -ميزان طبي  -ميتر جهاز الرستا"

 ."داتا شو عرض جهاز - "الب توب" جهاز كمبيوتر -الواقية للوجهة 
قام الباحث باالطالع علي المراجع العلمية المختلفة الخاصة بالخرائط الذهنية والدراسات المرجعية و 

التي تناولت تصميم الخرائط الذهنية حتي يتم االستفادة منها في كافة اجراءات البحث وتصميم 
 بالشكل االمثل . اإللكترونية وانتاج الخرائط الذهنية

 
 االختبارات :
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 (.3مرفق ).  (4م()2006)حصيل المعرفي من إعداد تامر عرفةاختبار الت
 (2)مرفق.(11)م(1999) إعداد محمد العربي شمعون، ماجدة إسماعيل :اختبار التصور العقلي

حيث يتكون هذا االختبار  (1)مرفق (3)م(2007)ختبار الذكاء العالي للسيد خيري إ با قام الباحثو 
عينات مختلفة من الوظائف الفعلية أهمها القدرة علي التركيز لعوبة و ( سؤاالً متدرج فى الص42من )

 .تدالل اللفظي واالستدالل العدديواالنتباه والقدرة علي إدراك العالمات بين األشكال، واالس
 -:  صدق التمايز:ثانيا

غير  ، واألخرى ( طالب30إحداهما مميزة وعددهم ) لمجموعتينقام الباحث بإيجاد صدق التمايز 
 والجدول التالي يوضح ذلك .طالب ( 30مميزة وهي عينة البحث االستطالعية وعددهم )

 (  3  جدول )
 املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري و قيمة )ت( بني اجملموعتني املميزة وغري املميزة

 واملتغريات املهارية. والتصور العقلي املعريفالتحصيل  الختبار
 30=2=ن1ن                                                                               

الفرق بين  المجموعة المميزة المجموعة غير المميزة املتغريات

 المتوسطين
 قيمة "ت"

 ع س ع س

رية
ملها

ت ا
غريا

املت
 

 2.699 0.333 0.466 2.7 0.490 2.366 وقفة االستعداد

 2.47 0.3 0.434 1.866 0.504 1.566 مسك السالح

 2.154 0.266 0.507 2.533 0.449 2.266 التقدم

 8.142 0.3 0.43 1.767 0.507 1.466 التقهقر

 3.701 0.533 0.607 2.1 0.504 1.567 فرد الذراع املسلحة

 2.868 0.5 0.668 2.366 0.681 1.866 احلركة االنبساطية

 4.029 0.466 0.430 1.766 0.466 1.3 أوضاع املبارزة

 1.074 11.533 التحصيل المعرفي 
10.86

6 
1.106 0.666 2.368 

 2.842 1.166 1.322 21.9 1.818 23.066 التصور العقلي 

 2.001=  58ودرجة حرية  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية مما يدل علي ( أن  3 يتضح من جدول ) 

وجود فروق احصائية دالة معنويا بين المجموعتين المميزة وغير المميزة في نتائج التحصيل 

 .اتقيد البحث مما يشير الي صدق االختبار والتصور العقلي والمتغيرات المهارية المعرفي

 :االختبار ثبات -
عينة البحث  علي أيام خمسة زمني بفارق  تطبيقه وإعادة االختبار بتطبيق الباحث قام 

 المعرفي االختبار نتائج بين االرتباط معامل يوضح التالي والجدول( 30)االستطالعية قوامها
 .الثاني والتطبيق األول التطبيق فى والتصور العقلي واملتغريات املهارية

 ( 4 جدول )
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 املعياري و معامل االرتباط بني التطبيق األول والثاني الختباراملتوسط احلسابي واالحنراف 
 30ن=                      .والتصور العقلي واملتغريات املهاريةاملعريف  التحصيل 

قيمة معامل  األول تطبيقال الثاني تطبيقال املتغريات

 ع س ع س االرتباط

رية
ملها

ت ا
غريا

املت
 

 0.6995 0.490 2.366 0.563 2.4 وقفة االستعداد

 0.7486 0.504 1.566 0.466 1.7 مسك السالح

 0.6966 0.449 2.266 0.484 2.2 التقدم

 0.7117 0.507 1.466 0.490 1.633 التقهقر

 0.5928 0.504 1.567 0.504 1.566 فرد الذراع املسلحة

 0.72 0.681 1.866 0.61 1.67 احلركة االنبساطية

 0.7094 0.466 1.3 0.490 1.366 أوضاع املبارزة

 0.585 1.074 11.533 0.855 12.4 التحصيل المعرفي 

 0.885 1.818 23.066 1.524 23.433 التصور العقلي 

 0.361=  28ودرجة حرية  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى    
األول والثاني ( وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بين التطبيقين  4 يتضح من جدول ) 

 اتختبارال، مما يدل علي ثبات اوالتصور العقلي والمتغيرات المهارية الختبار التحصيل المعرفي

 .للعينة قيد البحث

 -:أساسيات المبارزةلمقرر   الخرائط الذهنية االلكترونية بناء
 إلى خرائطأساسيات المبارزة ، لتحويل مقرر  Mind Map7جامنقام الباحث باستخدام بر  

ويوضح  الخرائط بشكل متسلسللعرض نفس البرنامج استخدام ب كما قام الباحث، ذهنية الكترونية
 األسس علي الخرائط الباحث وضع ( بعض نماذج من الخرائط الذهنية االلكترونية وقد4مرفق )

 : اآلتية والخطوات
منطقة المهارات األساسية و و  العرض لنبذة عن تاريخ المبارزة عليأساسيات المبارزة يحتوي مقرر  -

 .المبارزة العبالثالثة ومهمات  ومواصفات األسلحةفي األسلحة الثالثة  الهدف
 ساعة ونصفع بواقع أسبو  10تدريسية خالل  ( ساعة15قام الباحث بتقسيم المقرر علي ) -

 في الفصل الدراسي. أساسيات المبارزةوهي الفترة المقررة لدراسة  مرة واحدة كل أسبوعأسبوعيا 
 التطور التاريخي للعبة -أربعة محاور وهي: أساسيات المبارزة إلي مقرر قام الباحث بتقسيم -
 قيد البحث.للعينة  الصحة العامة والسالمةو قواعد وقوانين اللعبة و  المحتوي المهاري و 

نها الي ويتفرع مقام الباحث برسم الخريطة الذهنية بحيث يكون عنوان القاعدة بالمنتصف  -
 فكار الفرعية.االجناب األ

قام الباحث بتغذية الخريطة الذهنية باأللوان التي تثير المتلقي ورسومات وأشكال وملفات للفيديو  -
 للتوضيح.
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قام الباحث بتجربة استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية على عينة البحث   -التجربة االستطالعية:
( طالب للوقوف على المعوقات التي يمكن أن تحدث 30) م6/10/2016-1في  االستطالعية

ومدي مناسبة  ،قيد البحثللعينة أثناء عرض الخريطة الذهنية علي مجموعة البحث التجريبية 
المقرر دراسته  لمنهاجتوصيف ا، وذلك بعد عرض تفصيلي لللطالبالخرائط الذهنية االلكترونية 

وحيث  تمت الدراسة االستطالعية في في األسبوع األول  للطالب خالل الفصل الدراسي وذلك
 .األسبوع الثاني

 -:لخطوات التنفيذية لتجربة البحثا

قام الباحث بإجراء القياس القبلي علي المجموعتين التجريبية والضابطة في  -:القياس القبلي 
وذلك يوم الثالثاء  قيد البحث للعينة  والتصور العقلي والمتغيرات المهارية اختبار التحصيل المعرفي

 . م11/10/2016

تدريسية باستخدام  ة( ساع15بواقع ) ةمحاضر  10قام الباحث بالتدريس لعدد   -التجربة االساسية :
، بينما قام الباحث وذلك للمجموعة التجريبية أساسيات المبارزةالخرائط الذهنية االلكترونية  لمقرر 

شرح( بنفس عدد الساعات الضابطة بطريقة )االلقاء وال بالتدريس لنفس المحتوي للمجموعة
 .م20/12/2016م  وحتي  15/10/2016، وذلك في الفترة من  التدريسية

قام الباحث بإجراء قيد البحث للعينة بعد االنتهاء من التدريس للمقرر الدراسي   -:القياس البعدي
والتصور العقلي القياس البعدي علي المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل المعرفي 

 .م27/12/2016وذلك يوم  قيد البحث للعينة  واملتغريات املهارية

 -:لجات االحصائية االتيةقام الباحث باستخدام المعا   -:المعالجات االحصائية

معامل  -معامل االلتواء  -الوسيط  -االنحراف المعياري  -المتوسط الحسابي  -النسبة المئوية 
 اختبار "ت" -االرتباط بيرسككككككون 

 

 -:عرض النتائج ومناقشتها
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عرض نتائج الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة  -أوالً: عرض النتائج:
أساسيات لمقرر  والتصور العقلي والمتغيرات المهارية الضابطة في مستوي التحصيل المعرفي

 المبارزة.

 ( 5 جدول )

والتصور العقلي  المعرفى تحصيلعدى للمجموعة الضابطة في الداللة الفروق بين القياسين القبلى والب

 30ن =                             . قيد البحثللعينة   والمتغيرات المهارية

 المتغيرات
الفرق بين  القياس البعدي القبليالقياس 

 المتوسطين
 قيمة "ت"

 ع س ع س

رية
ملها

ت ا
غريا

املت
 

 22.898 3 0.507 5.533 0.507 2.533 وقفة االستعداد

 19.977 3.4 0.743 5 0.56 1.6 مسك السالح

 17.364 3.234 0.894 5.6 0.490 2.366 التقدم

 19.225 3.3 0.718 4.966 0.606 1.666 التقهقر

 17.122 2.7 0.718 5.033 0.479 2.333 فرد الذراع املسلحة

 20.725 3.566 0.819 5.866 0.466 2.3 احلركة االنبساطية

 18.312 2.967 0.727 4.433 0.507 1.466 أوضاع املبارزة

 25.039 11.4 1.691 22.633 1.832 11.233 التحصيل المعرفي 

 13.78 8.666 3.047 31.566 1.605 22.9 التصور العقلي 

 1.699=  29ودرجة حرية  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 

 (1شكل )
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وجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلى والبعدى للمجموعة  (1وشكل ) (5يوضح جدول )

والتصور العقلي والمتغيرات  المعرفى التحصيل اختبارولصالح القياس البعدى في نتائج الضابطة 

 .أساسيات المبارزةلمقرر  المهارية  للعينة قيد البحث

عرض نتائج الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مستوي  -
 .يد البحث لمقرر أساسيات المبارزةوالتصور العقلي والمتغيرات المهارية للعينة قالتحصيل المعرفي 

 ( 6 ) جدول
 والتصور العقلي داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية في االختبار المعرفى

 30ن =                        والمتغيرات المهارية  للعينة قيد البحث     

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي املتغريات

 المتوسطين
 قيمة "ت"

 ع س ع س

ية
ار

ه
لم

 ا
ت

را
غي

مت
ال

 

 39.628 6.033 0.669 8.633 0.498 2.6 وقفة االستعداد

 42.792 5.834 0.508 7.5 0.546 1.666 مسك السالح

 39.93 5.167 0.498 7.6 0.504 2.433 التقدم

 30.268 5.1 0.695 7 0.607 1.9 التقهقر

 33.848 5.9 0.668 8.033 0.681 2.133 فرد الذراع المسلحة

 39.489 6.067 0.661 8.333 0.521 2.266 الحركة االنبساطية

 33.18 4.633 0.606 6.333 0.466 1.7 أوضاع المبارزة

 42.764 27.433 3.249 39.166 1.337 11.733 التحصيل المعرفي 

 26.122 16.167 2.803 39.733 1.906 23.566 التصور العقلي 

 1.699=  29ودرجة حرية  0.05 قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية
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 (2شكل )

 
( وجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية  6 يوضح جدول )

والتصور العقلي والمتغيرات المهارية  للعينة ولصالح القياس البعدى في نتائج االختبار المعرفى 

 قيد البحث لمقرر أساسيات المبارزة.

نتائج الفروق بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوي عرض  -
 التحصيل المعرفي والتصور العقلي والمتغيرات المهارية  للعينة قيد البحث لمقرر أساسيات المبارزة.

 ( 7 جدول )

  لالختبار المعرفىداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدى 

 30= 2= ن1ن            والتصور العقلي والمتغيرات المهارية  للعينة قيد البحث

الفرق بين  ةتجريبيالمجموعة ال الضابطةالمجموعة  املتغريات

 المتوسطين
 قيمة "ت"

 ع س ع س

ية
ار

مه
ال
ت 

را
غي

مت
ال

 

 20.23 3.1 0.669 8.633 0.507 5.533 وقفة االستعداد

 15.21 2.5 0.508 7.5 0.743 5 السالحمسك 

 10.699 2 0.498 7.6 0.894 5.6 التقدم

 11.143 2.034 0.695 7 0.718 4.966 التقهقر

 16.743 3 0.668 8.033 0.718 5.033 فرد الذراع المسلحة

 12.8 2.467 0.661 8.333 0.819 5.866 الحركة االنبساطية

 10.984 1.9 0.606 6.333 0.727 4.433 أوضاع المبارزة

 24.721 16.533 3.249 39.166 1.691 22.633 التحصيل المعرفي 

 10.8 8.167 2.803 39.733 3.047 31.566 التصور العقلي 

 1.699=  29ودرجة حرية  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 
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 (3شكل )

 
وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين البعديين للمجموعتين  (3وشكل ) (7) جدول يوضح

الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية في نتائج االختبار المعرفي والتصور العقلي 

 والمتغيرات المهارية  للعينة قيد البحث لمقرر أساسيات المبارزة.

 
 ثانيا : مناقشة النتائج

ث من نتائج المجموعتين وفروضه والنتائج التي توصل إليها الباحفي ضوء أهداف البحث        
 -:دا الي المعالجات اإلحصائية المستخدمة يتضح ما يليالتجريبية واستناالضابطة و 

 -أوال : مناقشة نتائج الفرض األول:
وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوي معنوية  (1وشكل ) (5يتضح من جدول )

 ن متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل المعرفي( بي0.05)
، حيث يشير لصالح القياس البعديو  للعينة قيد البحث،  والتصور العقلي والمتغيرات المهارية

 أساسيات المبارزة،ن هذه النتائج ترجع الي الطريقة التقليدية المتبعة في تدريس مقرر الي أ الباحث
، فمن خالل محتوي المقرر يقوم في مستوي التحصيل المعرفي للمقرروالتي كان لها اثرا ايجابيا 

بإدراج بعض االمثلة  علي حدة ثم يقوم المدرس المنهاجالمدرس بالشرح اللفظي لكل بند من بنود 
ار بينه ثم يتيح المدرس فتح جانب للمناقشة والحو  شفهيا من خالل إعطاء النموذج الصحيح لألداء،

وضيح ، حيث قام الباحث بتعلي الطالب غامضة لطالب لتوضيح بعض النقاط التي قد تكون وبين ا
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المحتوي المهاري  –)التطور التاريخي للعبة  اور منهاج المبارزةمحالمعلومات المهمة من خالل 
أساسيات ( وهي تشمل علي توصيف المقرر لمادة الصحة العامة والسالمة –قانون اللعبة  –

 .المبارزة بالفرقة األولي
اك ذول غالبًا تغفل جانب التذكر واالسترجاع للمعلومة حيث  تعتمد علي التلقين الطرق التقليديةف

( بأن التنوع في المثيرات البصرية واللفظية 15-14:  13م()2003مد عطية خميس)مح يذكر
بين المتعلمين ويحسن التعلم، كما أن تصميم مثيرات محتوي الرسالة التعليمية في يراعي الفروق 

 ترابطهالم وضع المثيرات يساعدهم علي تعلمها وبقاء أثرها لفترات أطول، كما أنشكل له معني 
يساعد علي إدراكها وفهمها، ويجذب انتباه المتعلم كما أنه يزيد من بشكل متجاور  في المعني

 و التعلم، بينما المثيرات الغامضة تؤدي إلي اإلحباط وتقليل الدافعية نحو التعلم.نح دافعيته
أساسيات مستوي تحصيل لمقرر يجب تحقيقه من  أن هذا المستوي ال يتناسب مع ما ويري الباحث

 .ألن كل جزء من أجزاء محتوي المنهاج ال يتكامل اال بتكامل االجزاء األخرى  وذلك المبارزة
وجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلى ت "الفرض االول الذي ينص علي أنه  وبذلك يتحقق 

والتصور العقلي  لصالح القياس البعدى في مستوى التحصيل المعرفىللمجموعة الضابطة والبعدى 
 . "مقرر أساسيات المبارزة  في قيد البحثللعينة والمتغيرات المهارية 

 
 -نتائج الفرض الثاني :ثانيا : مناقشة 

وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوي  (2وشكل ) (6يتضح من جدول ) 
مستوى التحصيل  ي والبعدي للمجموعة التجريبية في( بين متوسطي القياسين القبل0.05معنوية )

المبارزة ولصالح مقرر أساسيات  في قيد البحثللعينة   المعرفى والتصور العقلي والمتغيرات المهارية
 ، حيث يشير الباحث إلي أن هذه النتائج ترجع الي تطبيق اسلوب الخرائط الذهنيةالقياس البعدي

المهارات األساسية  والتصور العقلي وتحسين مستوي أداء التحصيل المعرفي تنمية في اإللكترونية
المتميز بأجزائها المرتبطة  طيزات بشكلها التخطيلما لها من ممي )المتغيرات المهارية( في المبارزة،

ها الكاملة والمنسجمة مع بعضها البعض والتي تعمل علي استثارة العين لمشاهدة الصور بتفاصيل
ند قاعدة معرفية قوية يست والذي يساعده علي تكوين لبناءاعلي التعلم النشط  والتي تساعد الطالب

 Nesbit & Adesope)، حيث يؤكد المبارزةعليها الطالب في التطبيق لمحتوي منهاج أساسيات 

ن خالل الصور وااللوان ان الطالب يتعلمون باستخدام الخرائط الذهنية بأكثر فاعلية م (2006
 (414:  30) .المختلفة

ي التخيل ( إلي أن الخرائط الذهنية اإللكترونية تستند علي مبدأ11 : 5)م(2006ويشير بوزان )
النصف األيمن  توظيف نصفي المخ في عملية التعلم، حيث  يهتموتداعي األفكار، ولذا يجب 
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باأللوان، والتصور، والخيال، واإلدراك الكلي لألشياء، بينما يهتم النصف األيسر بتمثيل الكلمات 
 واألعداد، والتفكير الخطي.

علي أن  (  Akinoglu & Yasar, 2007, p.39; Kern, 2006, p.192) ويتفق كال من 
اإللكترونية تعتمد علي فكرة رئيسية، وتتفرع منها عدة أفكار، بحيث يبني الشكل الخرائط الذهنية 

الصور والرموز، لتسهيل التذكر، ولذا تعد أسلوب تصويري فعال يهدف إلي اإلشعاعي باستخدام 
 توظيف جميع اإلمكانات العقلية للمتعلم.

علي ان استخدام الخرائط الذهنية  يمكن ان يكون مصحوبا  (Chen 2008)كما يؤكد  
باستخدام صور وأكواد والوان ووسائل متعددة االتجاهات لمساعدة الذاكرة البشرية حتي يستطيع 

  .دون االنشغال بعناوين أخري فرعيةاالنسان التركيز علي الجزء المركزي وهو العنوان الرئيسي 
(22  :3 ) 

، Chin Sok Funa 2010) )(23) -:ع نتائج دراسة كال منوتتفق هذه النتائج م

(Ibrahim.M.A.Jbeili 2013 ()26) ، حيث اشاروا ان  (،14)( م 2013)محمد عالم محمد
الخرائط الذهنية يمكن ان تستخدم في التعليم والتدريس وهي احد الوسائل الفعالة عند مقارنتها 

 .والتدريسيدية األخرى في التعليم بالطرق التقل
وجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين ت"وبذلك يتحقق الفرض الثاني الذي ينص علي أنه  

مجموعة التجريبية لصالح القياس البعدى في مستوى التحصيل المعرفى والتصور للالقبلى والبعدى 
 .مقرر أساسيات المبارزة " في قيد البحثللعينة العقلي والمتغيرات المهارية 

 

 -:ثالث: مناقشة نتائج الفرض الالثا ث
وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوي  (3وشكل ) (7يتضح من جدول ) 

( بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار 0.05معنوية )
مقرر أساسيات  في قيد البحثللعينة والتصور العقلي والمتغيرات المهارية التحصيل المعرفي 

لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية الذين يستخدمون الخرائط الذهنية االلكترونية المبارزة و 
في التعلم ويرجع ذلك الي ان المتعلم يصبح أكثر ايجابية في التعلم باستخدام الخرائط من خالل 

ي بث روح التشويق الستثارة دي الدون الشعور بالملل مما أ ،المثيرات والصور واالشكال وااللوان
األمر الذي أدي بدوره الي زيادة التحصيل المعرفي  ،الطالب اكثر في استدعاء المعلومات السابقة

بالمقارنة بالمجموعة الضابطة بأسلوبها التقليدي المتبع في التدريس والذي يعتقد أسلوبها بأن ذاكرة 
 .مستقبل بشكل ام بأخر ردالطالب عبارة عن مكان يصب فيه المعلومات وهو مج

بأنه في هذا المقرر البد وأن يكون التدريس يكون مصحوبا ببعض الصور  الباحث ويري  
التوضيحية لعرض محتوي الجزء التاريخي ) المحور المعرفي األول ثم  التوضيحية وملفات الفيديو
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مصحوبًا بالتعريف للطالب ببعض مواد قانون رياضة  عرض بالخرائط مع الفيديو للجزء المهاري 
المبارزة والتي تتناسبمعه مثل التعرف علي مساحة الملعب ومنطقة الهدف ومواصفات األسلحة 

ويرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا مع التعرف علي بعض النواحي الخاصة بالصحة  العبينلومهمات ا
الشخصية وعدم التبديل مع الزمالء لتفادي نقل لالعبين من أستخدام ألدواته والسالمة العامة 

في صورة خرائط  ك البد أن يخرجوكل ذل ،القناعدون استخدام مع الزميل باالصابه وعدم التبارز 
 .المادة العلميةيجابي في تحصيل ير إثذهنية إلكترونية وبالتالي كان لها تأ

بأن ربط الصور بالمفاهيم هي طريقة خالقة تعتمد علي  (McGriff,S 2007)ويؤكد   
 (10:  29 ) .التفكير أكثر من الذاكرة

نور وفائي ( دينا أ1م( )2013رف حممد عبد اهلل )أش :وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كال من
للمقررات ية في التدريس والذين اشاروا بأهمية استخدام الخرائط الذهنية االلكترون ،(6) م(2013)

 .الدراسية
ويري الباحث أن الرسوم التوضيحية المستخدمة في الخرائط الذهنية اإللكترونية تهتم بترتيب      

، كما تسهم بقدر كبير في توضيح الحقائق والمفاهيم والعمليات وبنية العالقات بين الكل وأجزائة
مكوناتها بشكل أوضح لإلدراك العقلي ألنها تعرض العرقات القائمة بين األشياء توضيحًا مرئيًا، 

 ظي.من الكلمات في طريقة اإللقاء اللف
وجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين تلفرض الثالث الذي ينص علي أنه "وبذلك يتحقق ا 

مستوى التحصيل المعرفى في لصالح المجموعة التجريبية  البعديالتجريبية والضابطة في القياس 
 .مقرر أساسيات المبارزة " في قيد البحثللعينة متغيرات المهارية والتصور العقلي وال

 االستخالصات والتوصيات
 أوال : االستخالصات

تصور العقلي والمتغيرات وال يجابية في التحصيل المعرفيلوب الشرح التقليدي ساهم بطريقة إاس -1
أقل  بطريقة للمجموعة الضابطة ولكن للعينة قيد البحث في مقرر أساسيات المبارزة المهارية

 .خدم الخرائط الذهنية االلكترونيةمن المجموعة التجريبية التي تست
كان لها تأثير ايجابي ملحوظ في زيادة  مقرر أساسيات المبارزةلالخرائط الذهنية االلكترونية  -2

وزيادة القدرة علي تخزين اكبر  والتصور العقلي والمتغيرات المهارية مستوي التحصيل المعرفي
 قدر من المعلومات للمجموعة التجريبية.

البيئة التعليمية المفضلة لدي الطالب في استقبال المعلومات وفرت الخرائط الذهنية اإللكترونية  -3
 ومعالجتها واسترجاعها.
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تنظيم أجزاء صغيرة، وعرضها وفقًا الحتياجاتهم في سهولة تناول الطالب للمعلومات في شكل  -4
، فيتيسر لهم تشكيل المعلومات في أذهانهم بما يتناسب مرن غير ملزم بتتابع استعراضها

 وأبنيتهم المعرفية.
يجابي لكترونية كان لها أثر إلذهنية اإللوان والمثيرات بالخرائط ااستخدام الصور واألشكال واأل -5

 فعالية التحصيل المعرفيفي استعداد الطالب للحصول علي المعلومات وانتباههم لرفع مستوي 
 .لدي العينة قيد البحث والتصور العقلي والمتغيرات المهارية

 -:ثانيا : التوصيات
ضرورة استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية فضال عن الورقية في تدريس المقررات الدراسية  -1

 .وسريع في التحصيل للمادة العلميةلما لها من أثر ايجابي فعال 
لكترونية كأسلوب للتحصيل بتوعية وتدريب الطالب علي استخدام الخرائط الذهنية االاالهتمام  -2

 .الدراسي
 االهتمام بإجراء دراسات مشابهه للخرائط الذهنية االلكترونية بأسلوب التعلم الذاتي . -3
 .زز بالخرائط الذهنية االلكترونيةضرورة اجراء دراسات مختلفة عن التعليم االلكتروني المع -4
االهتمام بإجراء دراسات مختلفة عن بناء تطبيقات الكترونية للخرائط الذهنية علي   ضرورة -5

 .اضاتالحاسب االلي والهواتف الذكية في مختلف الري
 " المراجع العربية واالجنبية "

 -:المراجع

 -أوال : المراجع العربية :

فاعلية استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية علي التحصيل  م(:2013أشرف محمد عبد هللا ) -1
المعرفي لمقرر التربية الكشفية لطالب كلية التربية الرياضية بدمياط ، المجلة العلمية للتربية 

 البدنية والرياضة.
الستخدام الخرائط الذهنية  استراتيجيةتصميم  م(:2012السعيد السعيد عبد الرازق ) -2

ها على تنمية التحصيل الدراسي وبعض مهارات التفكير اإلبداعي في مقرر االلكترونية وأثر 
 تحليل النظم لدى الطالب المعلمين للحاسب اآللي ، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.

 ، مجلة العلوم التربوية.2الفروق الثقافية في الذكاء، المجلد م(:1987السيد محمد خيري) -3
بناء منظومة للوسائط المتعددة وتأثيرها على جوانب تعلم  م(:2006)تامر جمال عرفة علي  -4

، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة للمبتدئين في المبارزة بعض المهارات األساسية
 بنها.

 خريطة العقل، ترجمة مكتبة جرير، الرياض، السعودية. م(:2006توني بوزان ) -5
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ة برنامج مقترح لتنمية التفكير البصري باالستفادة من البرمجة فاعلي :م(2013نور وفائي )أدينا  -6
 .ية التربية الفنية ، جامعة حلواناللغوية العصبية والخرائط الذهنية، رسالة دكتوراه ، كل

العالقة بين الخرائط الذهنية اإللكترونية )ثنائية، ثالثية  (:2016ربيع عبدالعظيم رمود ) -7
األبعاد( وأسلوب التعلم )التصوري، اإلدراكي( في بيئة التعلم الذكي وأثرها في تنمية التفكير 

 ، مارس، بنها.71(، العدد ASEPالبصري" مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس )

ستخدام الخرائط الذهنية المعززة بالوسائط المتعددة في فاعلية ا م(:2011سحر عبدهللا مقلد) -8
تدريس الدراسات االجتماعية علي التحصيل الدراسي وتنمية التفكير االستداللي لدي تالميذ 

 المرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة سوهاج.
لمهارات االساسية لدي استخدام الخرائط الذهنية لتعليم بعض ا :(2015)شادي محمد العربي -9

 ، رسالة ماجستري، كلية الرتبية الرياضية، جامعة بنها.ناشئ المالكمة

مصطلحات فى المناهج وطرق التدريس، عامر للطباعة  :م(1998)حمد السيد عليم  -10
 والنشر، المنصورة.

 .علم النفس الرياضي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة م(:1999محمد العربي شمعون )  -11

علم نفس المدرب والتدريب الرياضي، دار المعارف ،  م(:1997حسن عالوي)محمد  -12

 القاهرة.
 عمليات تكنولوجيا التعليم، مكتبة دار الكلمة، القاهرة. م(:2003محمد عطية خميس) -13
برنامج مقترح قائم على الخرائط الذهنية المعززة بالوسائط المتعددة : م(2013حممد عالم حممد ) -14

التفاعلية فى عالج صعوبات تعلم الفيزياء وتنمية الميول العلمية وعادات العقل المنتجة لدى 
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