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مستخمص البحث
مشكمة البحث :حاجة التالميذ الفائقيف بالمرحمة اإلعدادية الى تنمية القدرة المكانية لدييـ.
هدف البحث :تنمية القدرة المكانية لدل التالميذ الفائقيف بالمرحمة اإلعدادية.

إجراءات البحث:
تـ تصميـ دليؿ لممعمـ ،كاعداد اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لمقدرة المكانية
لدل التالميذ الفائقيف بالمرحمة االعدادية ،كاعداد بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لمقدرة
المكانية لدل التالميذ الفائقيف بالمرحمة االعدادية ،كالتطبيؽ القبمي لألدكات عمى مجمكعة
البحث ،كتدريس مجمكعة البحث مادة التربية الفنية باستخداـ استراتيجية التصكر الذىني،
كالتطبيؽ البعدم لألدكات ،كتحميؿ النتائج كاستخداـ المعالجات اإلحصائية ،كتقديـ التكصيات
كالمقترحات في ضكء نتائج البحث.

نتائج البحث:
 يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ( )...0بيف متكسطي درجات مجمكعتي البحث فيالتطبيقيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي الخاص بالجكانب المعرفية لمقدرة المكانية
لصالح التطبيؽ البعدم.
 يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ( )...0بيف متكسطي درجات مجمكعتي البحث فيالتطبيقيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي الخاص بالجانب األدائي لمقدرة المكانية لصالح
التطبيؽ البعدم.
الكممات المفتاحية :التصكر الذىني ،االلعاب الرياضية ،القدرة المكانية ،الفائقيف.
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Abstract
The research problem:
the need for high school students to develop their spatial ability.

Research objective:
to develop the spatial capacity of high school students.

Research procedures:
A teacher's guide was designed, an achievement test was
prepared to measure the cognitive aspect of the spatial ability of the
super students in the middle school, and a note card was prepared to
measure the performance aspect of the spatial ability of the super
students in the preparatory stage, the pre-application of the tools on the
research group, and the research group taught art education using the
mental visualization strategy Post application of tools, analysis of
results, use of statistical treatments, and presentation
recommendations and proposals in light of the research results.

of

research results:
- There is a statistically significant difference at the level (0.01)
between the mean scores of the two research groups in the pre and
post applications of the achievement test of the cognitive aspects of
spatial ability in favor of the post application.
- There is a statistically significant difference at the level (0.01)
between the mean scores of the two research groups in the pre and
post applications of the achievement test of the performance aspect
of spatial ability in favor of the post application.
Key words: mental visualization, sports, spatial ability, superior
students.
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مقدمة:

تُعد فئة الفائقيف كما يممككف مف طاقات كامكانيات ثركة كطنية يجب استثمارىا؛ أسكة
بالدكؿ المتقدمة بما يعكد بالنفع كالفائدة عمى المجتمع بشكؿ عاـ كعمى المتميزيف أنفسيـ ،لذا
قامت دكؿ عديدة باحتضاف ىذه الفئة كاعداد برامج خاصة بيـ ،ككفرت ما يمزـ مف إمكانيات
مف شأنيا تكفير فرص إثبات ذكاتيـ كيفيد المجتمع بخبراتيـ كطاقاتيـ المتكقدة كالمتجددة ،فال
يكجد نظاـ تعميمي إال كيبرز لديو كجكد فئة مف الطالب الفائقيف كالذيف ييتـ بالتعرؼ عمييـ
لرعايتيـ عمى أساس ككنيـ الذخيرة التي تستند إلييا الدكلة في مستقبميا باعتبارىـ مف سيشغمكف
اعمي المناصب بيا.
كيرل عبكد ( )67 ،0.0.أف القدرة المكانية ىي القدرة عمى إدراؾ العالـ البصرم
المكاني بدقة كالقدرة عمى التخيؿ كالرسـ ،كتتضمف القدرة عمى التصكر البصرم كالتمثيؿ البياني
لألفكار ذات الطبيعة البصرية أك المكانية كخمؼ تمثيالت مرئية لمعالـ في الفضاء كتكييفيا
ذىنيًّا كبطريقة مممكسة ،كادراؾ االتجاه كالتعرؼ عمى األماكف كابراز التفاصيؿ ،كادراؾ المجاؿ
كتككيف تمثؿ عنو ،أم تصكر حركة األجساـ أثناء تحركيا كما ستؤكؿ إليو بعد دكرانيا كتحكؿ
األشياء الخفية داخؿ الرسكـ التخطيطية كادراكيا رغـ اختالؼ أكضاعيا في المستكييف ثنائي
كثالثي البعد.
كيرل الحربي ( )06 ، 0.00أف أىـ العمميات المتضمنة في القدرة عمى التصكر
البصرم المكاني بأنو مف خالؿ القدرة المكانية يمكف إنشاء تمثيالت عقمية لممثيرات البصرية
كحفظيا كاستدعاؤىا قبؿ كبعد إدخاؿ التحكيالت عميو ،كالقدرة عمى إدخاؿ التحكيالت عمى ىذه
التمثيالت ذىنيا كتشمؿ ىذه التحكيالت أم تعديؿ في تكجو أك تنظيـ في المثير كذلؾ عف
طريؽ التدكير أك الطي أك الحذؼ أك اإلضافة أك التجميع أك غير ذلؾ.
كأكدت دراسة السمطاني ( )0.0.أنو لكي يككف الالعب قاد ار عمى االستفادة مف
التدريب بالشكؿ الصحيح كالمطمكب البد كأف يككف لديو اإلمكانية لمتصكر لمحركات كالميارات
المطمكبة ،كىذا يعتمد عمى عممية التفكير الناجحة ،الف التصكر ىك انعكاس األشياء أك
المظاىر التي سبؽ لمفرد إدراكيا كما انو (يتضمف استدعاء أك استحضار أك استرجاع الذاكرة
لألشياء أك المظاىر أك األحداث المختزنة مف كاقع الخبر الماضية ،إلى جانب إنشاء
كاحداث أفكار كخبرات جديدة ،لذا فإف عممية التصكر تعتمد عمى التفكير الصحيح كااليجابي
الذم يجعؿ الالعب قاد ار عمى إبعاد األفكار السمبية مف ذىنو كالثقة بما يمتمكو مف إمكانيات
في مكاجية الخصـ ،كمف ثـ التصكر لألكضاع الدفاعية كاليجكمية التي سبؽ لو كأف
اكتسبيا كتعمميا ،كمف ثـ القدرة عمى االبتكار أك تغيير أك تعديؿ األفكار التي يمتمكيا لتحقيؽ
المستكل المطمكب.
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كأشار كالن مف أسمر كحسف ( )0.0.كرشيد ( )002 ،0..2أف التصكر الذىني
بأسمكبيو (المباشر كغير المباشر) يعد مف الكسائؿ التعميمية الميمة التي تساعد عمى تعمػـ
الميارات األساسية كتطكيرىا كذلؾ مف خالؿ تصكر أداء الحركة كامالن كتكرارىا ذىنيا دكف
األداء الفعمي ليا مما يؤدم إلى تثبيتيا عند المتعمـ ،كما يساعد التدريب الذىني عمى التحكـ
كتركيز االنتباه ،كلذا تحاكؿ الباحثة تقصي فاعمية استخداـ استراتيجية التصكر الذىني في
األلعاب الرياضية لتنمية القدرة المكانية لدل التالميذ الفائقيف بالمرحؿ اإلعدادية.

مشكمة البحث:
مف خالؿ حضكر الباحثة التربية العممية أثناء الدراسة بالكمية كالدبمكـ الميني الحظت
أف طرؽ التدريس المتبعة ال تتبع اإلجراءات التي تساعد عمى اكتساب القدرة المكانية كالمرتبطة
باأللعاب الرياضية كخاصة لدل الفائقيف ،كقامت الباحثة بإجراء مقابمة عمى ( )7.مف تالميذ
المرحمة االعدادية الفائقيف كتأكد لمباحثة مف خالؿ االستبياف أف ىناؾ تدني في القدرة المكانية
لدل طالب المرحمة اإلعدادية الفائقيف؛ مثؿ تحديد المسافات كتخيؿ المكاقع كتفاصيؿ الحركة.
كبعد شعكر الباحثة بالمشكمة كاجراء مقابالت مع مجمكعة مف التالميذ الذيف أكدكا
ضعؼ القدرة المكانية عندىـ ،كباالطالع عمى بعض الدراسات السابقة أكدت اغمبيا كجكد

ضعؼ في القدرة المكانية عند المتعمميف ،كتتمخص مشكمة البحث الحالي في تدني كضعؼ
القدرة المكانية لدل التالميذ الفائقيف بالمرحمة االعدادية كحاجتيـ الى تنمية ىذه القدرة ،كلذا
تحاكؿ الباحثة تقصي فاعمية استخداـ استراتيجية التصكر الذىني في األلعاب الرياضية لتنمية
القدرة المكانية لدل التالميذ الفائقيف بالمرحؿ اإلعدادية.

مصطمحات البحث:
التصور الذهني:
يعرفو فكزم ( )022 ،0..7بأنو ميارة عقمية تتمثؿ في إمكانية الفرد االستدعاء
الذىني لحركة أك مجمكعة مف الحركات بنفس طريقة كتسمسؿ أداءىا كالتصكر الذىني بيذا
الكصؼ يمكف أف يككف باستدعاء ميارة حركية قاـ بيا الفرد مف قبؿ كيمكف أف يككف لميارة
حركية قاـ بيا غيره مف الرياضييف.
ائيا بأنو عممية عقمية يمكف مف خالليا إنشاء صكر في ذىف تالميذ
كتعرفو الباحثة اجر ن
المرحمة اإلعدادية الفائقيف عف كجكد أك القياـ بالميارات ،كتصكر حركو أك تمريف رياضي
كالعقؿ الباطف يميز بيف ما ىك حقيقي كما ىك متصكر.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األلعاب الرياضية :
يعرفيا  (2008) Pinkبأنيا عبارة عف نشاط لو عنصر تنافسي كمجمكعة مف القكاعد
الخاصة بالمعبة ،كتخضع جميع األلعاب الرياضية لقكاعد تحدد كيفية لعب النشاط ،قد تختمؼ
ىذه القكاعد في سياقات مختمفة.
ائيا بأنيا نشاط جماعي أك فردل لتالميذ المرحمة اإلعدادية الفائقيف
كتعرفيا الباحثة اجر ن
قائـ عمى المنافسة كالقدرة عمى األداء في إطار المياقة البدنية كأنو ىناؾ مجمكعة مف القكاعد
المنظمة ليذه األنشطة بحث تككف في إطار تنظيمي يمكف عينة البحث تنميتيا مف خالؿ
العالقة بالقدرة المكانية.
القدرة المكانية:
يعرفيا اليكيدل ( )06 ،0..2بأنيا قدرة الفرد عمى إدراؾ العالقات بيف األشياء التي
يراىا أك رؤية العالقات بيف أجزاء الشكؿ الكاحد.
ائيا بأنيا قدرة تالميذ المرحمة اإلعدادية الفائقيف عمى إدراؾ كفيـ
كتعرفيا الباحثة اجر ن
العالقات الخاصة باأللعاب الرياضية كالمتمثمة بمعبة كرة السمة لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية
الفائقين:
عرؼ جركاف ( )0..2الفائقيف بأنيـ كؿ مف يظير مستكل رفيع في ميداف أك أكثر
مف مياديف النشاط االنساني األكاديمية أك التقنية أك االبداعية أك الفنية أك العالقات االجتماعية؛
كيضعو اداؤه عمى محؾ أك أكثر مف المحكات االختبارية لألداء ضمف اعمى  %5مف اقرانو في
المجتمع الدراسي أك مجتمع المقارنة الذم ينتمي اليو.
ائيا بأنو التمميذ المتميز عف أقرانو العادييف ممف ىـ
كتعرؼ الباحثة التمميذ الفائؽ اجر ن
في مثؿ سنو ،كما يتميز بصفات كقدرات خاصة ،كذكاء مرتفع ،كيتـ التعرؼ عميو مف خالؿ
الدرجات العالية التي يحصؿ عمييا في االختبارات المدرسية بحيث تزيد عالماتو عف (،)% 0.
كالتفكؽ في الميارات المختمفة ،كممارسة األنشطة الرياضية بفعالية.

هدف البحث:
 تنمية القدرة المكانية المتعمقة باأللعاب الرياضية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية الفائقيفباستخداـ إستراتيجية التصكر الذىني.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسئمة البحث:
 ما فاعمية استخداـ إستراتيجية التصكر الذىني في األلعاب الرياضية لتنمية القدرة المكانيةلدل التالميذ الفائقيف بالمرحمة اإلعدادية

منهج البحث :
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذك التصميـ شبة التجريبي القائـ عمى المجمكعة الكاحدة.

مواد وأدوات البحث:
 -0دليؿ المعمـ كفقان إلستراتيجية التصكر الذىني ( إعداد الباحثة).
 -0كراسة أنشطة الطالب ( إعداد الباحثة).
 -2اختبار القدرة المكانية ( إعداد الباحثة).
 -2بطاقة مالحظة القدرة المكانية ( إعداد الباحثة).

مفهوم التصور الذهني (:)mental imagery
التصكر ىي العممية التي يتـ فييا إعداد البدائؿ النفسية لألشياء أك األحداث ،أك ىي
حد ذاتيا (صكر ،رمكز) ،لمداللة عمى التصكرات لمصطمح ،كيمثّؿ التصكر ،نقطة
البدائؿ في ّ
التصكر
عرؼ
انطالؽ التفكير كاإلطار المرجعي لمجمكعة المعارؼ المكجكدة لدل التمميذُ ،
كي ّ
ّ
عمى ّانو مجمكعة الصكر العقمية ،كالنماذج المكجكدة لدل التمميذ ،قبؿ أف يبدأ النشاط التعميمي،
كالتصكر الذىني يعني الكظيفة المعرفية التي تسمح بتمثّؿ المثيرات الخارجية ،عمى شكؿ صكر،
رمكز ،أك انطباعات نفسية داخمية كمجردة ،باالحتفاظ بك ّؿ أك بعض خصائص ىذه المثيرات؛
كما يدؿ ىذا المفيكـ عف نكاتج ىذه العممية (الصكر  -الرمكز – االنطباعات) كالتي تسجؿ في
الذاكرة طكيمة المدل ،كيتـ استرجاعيا ،في مكاقؼ الحقة (العقيمي.)72 ،0.00،
تصكرات داخمية
كالتصكر الذىني يعني مجمكعة اآلليات التي يبني الفرد بفضميا
ّ
يسجميا في الذاكرة ،ثـ يعطي ليا حضك ار معرفيا راىنا في
تحتفظ بالمظاىر الشكمية لألشياءّ ،
كلمتصكر دكر كبير في التعرؼ كتككيف كتخزيف المفاىيـ في الذاكرة ،فعند
مكاقؼ الحقة،
ّ
مكاجية أم مكقؼ يحمؿ المفاىيـ ،يقكـ العقؿ بالتعرؼ عمييا مف خالؿ مقارنتيا بالمفاىيـ
تصكر جديد إذا كاف المفيكـ جديدا أك مطركحا في سياؽ جديد،
المكتسبة سابقا ،أك يقكـ ببناء
ّ
التصكرات الجديدة ال تبنى مف العدـ ،بؿ مف مكتسبات سابقة ،سكاء كانت صحيحة أك
لكف
ّ
خاطئة (.)Fisher,2007,94
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كعندما يتمقى أم شخص المفاىيـ كاألفكار كالمعمكمات مف المعمـ كيحاكؿ تطبيقيا فانو
بال شؾ يحاكؿ استذكار أك استرجاع ما قالو أك أداه ىذا المعمـ بيف الحيف كاألخر ،كعندما يككف
ىذا االسترجاع ذىنيا مف دكف األداء الفعمي فاف ذلؾ يعني انو يستخدـ عممية
التصكر(.)Gambrell & Koskinen,2002,265
ىذا يعني أف التصكر الذىني أكثر مف مجرد رؤية فيك خبرة في عيكف العقؿ،

كبالرغـ مف أف حاسة البصر تشكؿ جانبا أساسيا في عممية التصكر إال انو يمكف أف يتضمف
أحد أك مجمكعة مف الحكاس األخرل مثؿ الممس كالسمع ،كيفضؿ استخداـ جميع الحكاس
كمما أمكف ذلؾ ،كبالتالي فاف استخداـ العديد مف الحكاس يعمؿ عمى دعـ التصكر الذىني
(شمعكف كالجماؿ.)0007 ،

اهداف استخدام استراتيجية التصور الذهني:
كال مف ( )Duffy & Verges,2009,1162ك( )Heuer.2000.609إف
يرل ن
استعماؿ التصكر الذىني يحقؽ مجمكعة مف األىداؼ عمى النحك التالي:
أ -تعمـ جيد لمحركة.
ب -تحسيف مستكل النتائج مف خالؿ تحسيف التنسيؽ الحركي.
ج -المراقبة الفعمية لمتكتر التنافسي كتقكية اليقظة.
د -يسيؿ عممية التنشيط بعد المنافسة.
ق -عدـ فقداف فائدة التدريب بعد اإلصابة ،فالتصكر الذىني يسمح بالحفاظ عمى القدرات
الحركية كيسرع الشفاء مف اإلصابة.

انواع التصور الذهني:
يعتبر التصكر الذىني مف أىـ كأكثر الميارات النفسية استخداما في الممارسات
الرياضية كتتمحكر في إمكانية الالعب في استدعاء الخبرات كاألحداث التي مر بيا خالؿ
التدريب كالمنافسة كىك استدعاء لحركة أك مجمكعة مف الحركات بنفس طريقة أدائيا داخؿ

الممعب ،كيصنؼ سالمي ( )22 ،0..0التصكر الذىني إلى نكعيف:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ -التصور الذهني الخارجي :يتـ مف خالؿ مشاىدة الرياضي لشريط فيديك لنفسو كىك يؤدم
حركاتو الرياضية ،كىذا التصكر لتعديؿ أداء الميارة ،كيعرؼ ىذا النكع مف التصكر بأنو
تخيؿ معرفي يراقب فيو الالعبكف أنفسيـ كما لك كانكا يؤدكف كيعد ىذا النكع بصريا في
طبيعتو ،أم أف الالعب يدعي انو يراقب أدائو مف الخارج كيكجيو كيتكقؼ عند نقطة معينة
مف األداء يختارىا انتقائيا ليؤكد عمى الجكانب الفنية كالميارية الصحيحة فييا ،كفي ىذا النكع
يشاىد الالعب نفسو كما لك كاف يشاىد فيمما سينمائيا ،كمف يستخدـ ىذا النكع يسترجع جميع
الجكانب المرتبطة باألداء في محاكلة إليجاد العالقات لتكظيفيا بطريقة األداء المناسبة
كالتعرؼ عمى األخطاء أك كضع الخطط لمتنافس في المستقبؿ.

ب -التصور الذهني الداخمي :يتـ داخؿ الالعب بحيث يتصكر الرياضي نفسو يؤدم ميارة
حركية ،كىذا التصكر إلتقاف أداء الميارة ،كيقصد بو ممارسة ميارة بدنية بصكرة عقمية
معرفية بدكف حركة كاضحة لألطراؼ أك الجسـ ،كيعتبر ىذا النكع مف التصكر حركيا في
طبيعتو ،أم إف الالعب يتظاىر بأنو في صكرة جسمية أثناء األداء ،فالالعب يشعر بنفسو ك
ىك يؤدم كيستطيع رؤية ىدؼ االنتباه كلكف بعيدا عف جسمو ،أم انو يستدعي الصكرة
الذىنية لميارة معينة سبؽ لو إتقانيا أك مشاىدتيا ك يمارسيا عقميا كداخميا بدكف الفعؿ
الحركي ،كما إف الالعب الذم يستخدـ ىذا النكع يسترجع الصكر بيدؼ ممارسة خبرة
المكقؼ كالتعرؼ عمى جميع العمميات المصاحبة مف شعكر كاحساس كانفعاالت كاجراء
التقييـ حتى يمكف اتخاذ االستجابات المناسبة في المستقبؿ.

مفهوم القدرة المكانية (:)Spatial Ability
تتمثؿ القدرة المكانية في القدرة عمى استقباؿ الصكر كالتفكير فييا ،كالتعرؼ عمى
الشكؿ كالفراغ كما يتضمنو مف ألكاف كخطكط كرسكـ ،كنقؿ األفكار البصرية كالمكانية مف
الذاكرة كاستخداميا لبناء المعاني ،كتنقسـ القدرة المكانية الى القدرة المكانية الثنائية كتدؿ عمى

التصكر البصرم لحركة األشكاؿ المسطحة ،كالقدرة المكانية الثالثية كىي القدرة عمى تدكير
المجسمات كاألشكاؿ ذىنيان مف مكانيا األكؿ إلى مكاف أك مكضع جديد بناء عمى تعميمات
محددة (حسيف.)026 ،0...،
كيعرؼ  )2005,701( Casey et allالقدرة المكانية بأنيا القدرة عمى تقدير حجـ
الشيء كشكمو كتكجيو كأبعاده اعتمادا عمى الياديات البصرية ،بحيث يستطيع الفرد اإلجابة عف
أسئمة محددة عف األشياء المجسمة عندما تقدـ ليـ ممثمة بأشكاؿ ثنائية البعد أك ثالثية االبعاد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيرل  )2002,422( Gray and Aliasأف القدرة المكانية تتمثؿ في استطاعة الفرد
القياـ بمجمكعة مف األنشطة البصرية التي تتضمف إدراؾ العالقات بيف مجمكعة مف األشياء،
أك تصكر ىذه األشياء عند النظر إلييا مف جكانب مختمفة أك تثبيتيا أك إداراتيا في بعديف أك
ثالثة أبعاد ،كيرل (ناصر ،)75 ،0..6،كتتمثؿ القدرة المكانية في القدرة عمى استقباؿ الصكر
كالتفكير فييا كالتعرؼ عمى الشكؿ كالفراغ كما يتضمنو مف ألكاف كخطكط كرسكـ ،كنقؿ األفكار
البصرية كالمكانية مف الذاكرة كاستخداميا لبناء المعاني كاداء االعماؿ.

انواع القدرة المكانية:
المككنة لمقدرة المكانية ىي :اإلدراؾ المكاني
يرل  )2007,348( Liuالعكامؿ
ّ
) (Spatial Cognitionكتتمثؿ في القدرة عمى تعرؼ العالقات المكانية مع الحفاظ عمى
ىيئتيا ،كالتدكير العقمي ) (Mental Rotationكىك القدرة عمى تدكير األشكاؿ ذىنيان في بعديف
أك ثالثة أبعاد بسرعة كدقة ،كالتصكر المكاني ) (Spatial visualizationكىك القدرة عمى فيـ
الحركة المتخيمة في المكاف الثالثي البعد ،أك القدرة عمى معالجة األشياء في الخياؿ.

أهمية تنمية القدرة المكانية:
إف القدرة المكانية أساس العمميات المعرفية كاالدائية ،كالتي تساعد عمى إدراؾ
العالقات كبناء األنماط بيف مجمكعة مف األفكار كالمكاقؼ المتشابكة ،كلذا فاف أغمب
المكضكعات كفي جميع المكاد الدراسية تحتاج الى القدرة المكانية ،باإلضافة الى أف تنشيط
األدكات المكانية تساعد المتعمـ عمى ممارسة عمميات العمـ أثناء التعمـ مثؿ المالحظة كاالتصاؿ
كالمقارنة كتكضيح العالقات كاالستنتاج كالتصنيؼ (ابك مصطفى.)50 ،0.0.،
كيكسب التعمـ المكاني اإلنساف خبرة حسية كاقعية أك قريبة مف الكاقع ،كالخبرة الحسية
تككؼ ادعى لمفيـ كالثبات في الذىف كأكثر قدرة عمى مقاكمة النسياف ،كالكاقع الحياتّي مميء
فعالة
بالصكر الحسية التي يمكف إدراكيا عف طريؽ حاسة البصر ،كاذا كاف البصر كسيمة تعمـ ّ
أيضا
فإف الخبرة التي تكتسب عف طريقيا ىي خبرة صكرية يمكف التعبير عنيا بالمغة كالرسكـ ن

(خصاكنة.)002 ،0.02،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كفعاال في منظكمة التفكير كالنشاط
أساسيا
عنصر
نا
كتعتبر القدرة المكانية
ن
ن
جيدا ،كأف تنمى بما يرفعيا مف مجرد ككنيا نشاطنا
نا
العقمي ،بشرط أف تستثمر
استثمار ن
إبداعيا؛ بحيث تساعد الفرد عمى
ايجابيا
عقميا غير متعمؽ بيدؼ ،إلى أف تصبح نشاطنا
ن
ن
ن
التفكير بالعمؿ كنتائجو قبؿ القياـ بو ،مما يساعد في إخراجو في أفضؿ صكرة ،كبأقؿ األخطاء،
كيزيد مـ مستكل اإلثارة الداخمية لدل الفرد ،حيث يككف مندف نعا نحك انجاز العمؿ بدكافع داخمية
(شاكر كنبيؿ.)222 ،0..0،

إعداد مواد البحث.

-1إعداد قائمة مهارات القدرة المكانية لدى التالميذ الفائقين بالمرحمة اإلعدادية:
أ-مصادر اشتقاق قائمة المهارات:
اعتمدت الباحثة في بناء القائمة عمى تحميؿ األدبيات التربكية ،كنتائج بعض الدراسات
كالبحكث السابقة العربية كاألجنبية ،كما تـ مراجعة بعض الكتب كالدكريات العممية المتخصصة
التي تناكلت القدرة المكانية ،ككذلؾ قاـ الباحث بتحميؿ محتكل مقرر التربية الرياضية لمصؼ
متبعا الخطكات التالية:
االكؿ اإلعدادم ،ن
تحديد اليدؼ مف التحميؿ :تمثؿ اليدؼ في التعرؼ عمى ميارات القدرة المكانية المتضمنة فيمقرر التربية الرياضية لمصؼ االكؿ اإلعدادم.

تحديد وحدة التحميل :اتخذت الفقرة ككحدة لمتحميؿ ،حيث تـ تقسيـ الكحدة إلى مكضكعات،ككؿ مكضكع إلى ميارات ،حيث تدكر كؿ فقرة حكؿ ميارة كاحدة.
إجراءات التحميل :بعد تقسيـ المكضكعات إلى ميارات لمعرفة ما تتضمنو كؿ فقرة مف مياراتالقدرة المكانية ،تـ استخراج المفاىيـ كالمصطمحات ،كالميارات ،كالقيـ كاالتجاىات ،كالحقائؽ
كالتعميمات مف الفقرات التي تناكلت مكضكعات القدرة المكانية.
 ثبات التحميل :قاـ الباحث بإعادة إجراء تحميؿ محتكل الكحدة الدراسية بفاصؿ زمني قدرةيكما ،كجاءت نسبة االتفاؽ بيف التحميميف ( )%26كىك ما يشير إلى ثبات التحميؿ
( )00ن
بنسبة عالية.
تحكيم التحميل :عرضت الباحثة تحميؿ الكحدة الدراسية عمى السادة المحكميف مف السادةأساتذة المناىج كطرؽ التدريس كعمـ النفس إلبداء رأييـ كمقترحاتيـ كاتفقت أراء السادة
المحكميف عمى سالمة تحميؿ محتكل الكحدة كمناسبتيا كأىميتيا لمتالميذ الفائقيف بالمرحمة
اإلعدادية ،كأشار السادة المحكمكف إلى نقؿ بعض العناصر مف تبكيب القيـ كاالتجاىات
إلى تبكيب الحقائؽ كالتعميمات ،كبذلؾ أصبح تحميؿ المحتكل جاىز الشتقاؽ ميارات
القدرة المكانية.
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ب-عرض القائمة عمى المحكمين وصياغة قائمة المهارات في صورتها النهائية:
تـ عرض القائمة عمى السادة المحكميف أساتذة المناىج كطرؽ التدريس كعمـ النفس،
كبعض العامميف في التربية الرياضية بالمدارس ،كطمب منيـ إبداء كقد جاءت آراء السادة
المحكميف كالتالي :اتفقت أراء السادة المحكميف عمى أىمية الميارات كمناسبتيا لمتالميذ الفائقيف
بالمرحمة اإلعدادية كتـ إضافة كحذؼ بعض الميارات مع إعادة ترتيب بعض الميارات ،كبعد

إجراء التعديالت المقترحة مف السادة المحكميف تـ االستقرار عمى القائمة النيائية كقد تككنت
القائمة مف مجاليف ىما كرة اليد كيتفرع إلى عدد ( )05ميارة فرعية ،ككرة القدـ كيتفرع إلى عدد
( ) 05ميارة فرعية ،ليصبح إجمالي الميارات الرئيسة (ميارتيف) ،كليصبح إجمالي الميارات
الفرعية ( )2.ميارة.

 -2إعداد دليل المعمم الستخدام استراتيجية التصور الذهني:
قامت الباحثة بإعداد دليؿ لممعمـ تـ ليزكد المعمـ بمسار كاضح يمكنؾ إتباعو لتدريس
محتكل مقرر التربية الرياضية المقرر عمى الصؼ االكؿ اإلعدادم ،كتـ عرض الدليؿ عمى

السادة المحكميف مف أساتذة كالمناىج كطرؽ التدريس إلبداء رأييـ كمقترحاتيـ ،كقد أشار السادة
المحكمكف إلى بعض التعديالت.

 -3إعداد كراسة أنشطة التمميذ الستخدام استراتيجية التصور الذهني:
قاـ الباحث بإعداد كراسة أنشطة لمتمميذ ليساعده عمى التعمـ باستخداـ إستراتيجية
التصكر الذىني ،كقد تككنت كراسة أنشطة التمميذ مف المككنات اآلتية:
اليدؼ مف كراسة األنشطة كالتدريبات. دكر التمميذ في استراتيجية التصكر الذىني. األىداؼ العامة لمتربية الرياضية. اىداؼ التربية الرياضية لمصؼ االكؿ االعدادم. المكضكعات الدراسية لمكحدة الثالثة حسب استراتيجية التصكر الذىني. -المكضكعات الدراسية لمكحدة الثالثة حسب استراتيجية التصكر الذىني.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتـ عرض كراسة األنشطة عمى السادة المحكميف مف أساتذة تكنكلكجيا التعميـ
كالمناىج كطرؽ التعميـ إلبداء رأييـ كمقترحاتيـ ،كقد أشار السادة المحكمكف إلى بعض
التعديالت ،كقاـ الباحث بإجراء التعديالت التي أشار إلييا السادة المحكمكف كبذلؾ تصبح كراسة
األنشطة مناسبة كجاىزة لالستخداـ عمى التالميذ مجمكعة البحث.

ثالثًا -إعداد أدوات البحث:

 -1إعداد اختبار قياس الجانب المعرفي لمقدرة المكانية لدى التالميذ الفائقين
بالمرحمة اإلعدادية:
تـ بناء اختبار لقياس مدل تحقؽ أىداؼ استخداـ االستراتيجية لتنمية القدرة المكانية
لدل التالميذ الفائقيف بالمرحمة االعدادية.
أ-الهدف العام :ىدؼ االختبار إلى قياس الجانب المعرفي لمقدرة المكانية لدل التالميذ الفائقيف
بالمرحمة اإلعدادية.
ب-نوع االختبار ومفرداته :بعد االطالع عمى المراجع كالكتب كالدراسات التي تناكلت أساليب
التقكيـ كأدكاتو بصفة عامة كاالختبارات بصفة خاصة تـ االعتماد عمى االختبارات
التحصيمية ،ألنيا تقيس بكفاءة النكاتج البسيطة لمتعميـ ،كتتميز بكضكح األسئمة كسيكلة
الكصكؿ لإلجابة الصحيحة كسرعة التصحيح ،كتتسـ بالمكضكعية في التصحيح كالدقة في
القياس ،كألف االختبا ارت التحصيمية تناسب طبيعة البحث الحالي كأىدافو.
ج-وضع تعميمات االختبار :تـ كتابة تعميمات االمتحاف في بدايتو كتبيف التعميمات ما يمي:
اليدؼ مف االختبار.الزمف المحدد لإلجابة.التنبيو عمى قراءة التعميمات بدقة قبؿ اإلجابة.التنبيو بأف لكؿ سؤاؿ إجابة كاحدة صحيحة.د-إعداد االختبار في صورته األولية :قامت الباحثة بصياغة مفردات االختبار كالذم تككف مف
( )2.مفردة كقد تـ تقسيميـ إلى جزأيف ىما:
– الجزء األول (أسئمة االختيار من متعدد) :كعدد مفرداتو ( )0.مفردة ،كؿ مفردة تحتكم عمى
رأس السؤاؿ ،كثالثة بدائؿ لفظية مف بينيـ بديؿ كاحد يمثؿ اإلجابة الصحيحة ،كقد
ركعي في مقدمة كؿ سؤاؿ أف تقدـ لممتعمـ سؤاال مباش انر تككف إجابتو إحدل االستجابات
التي تمي السؤاؿ كأف تككف عباراتيا كاضحة ال تحتمؿ أكثر مف تفسير.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– الجزء الثاني(أسئمة الصواب والخطأ) :كعدد مفرداتو ( )0.مفردة كؿ مفردة تحتكم عمى رأس
السؤاؿ ،كبديميف أحدىما يمثؿ اإلجابة الصحيحة ،كقد ركعي عند صياغة عبارات الصكاب
كالخطأ الكضكح المغكم ،كعدـ تكرار األسئمة المتناقضة التي تكحي باإلجابة ،كالبعد عف
عبارات النفي أك التأكيد عند صياغة العبارة.
ه-حساب معامل ثبات االختبار :يقصد بثبات االختبار أف يعطي االختبار النتائج نفسيا إذا ما
أعيد تطبيقو عمى نفس األفراد كفى نفس الظركؼ ،تـ تطبيؽ االختبار عمى عدد ()07
تالميذ ف قبؿ إجراء تجربة البحث ،كتـ حساب معامؿ الثبات مف خالؿ استخداـ طريقة
معامؿ االرتباط لبيرسكف ككجد انو يساكم ( )..00كىك ما يكضح أف االختبار عمى درجة
كافية مف الثبات.

و-حساب صدق االختبار :يقصد بصدؽ االختبار ،قدرة االختبار عمى قياس ما كضع لقياسو
كيعد صدؽ المحكميف مف أىـ طرؽ التحقؽ مف صدؽ االختبار ،كتـ عرض االختبار في
صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف إلبداء الرأم ،كقد أشار السادة المحكمكف
بصالحية االختبار لمتطبيؽ كقاـ الباحث بإجراء التعديالت التي أشار إلييا السادة
المحكمكف.

ز-حساب صدق االتساق الداخمي :قاـ الباحث بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار مف
خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات االختبار كالدرجة الكمية
لالختبار ،كذلؾ باستخداـ معامؿ االرتباط لسبيرماف ،كتراكحت معامالت االرتباط لمفردات
االختبار بيف ( )..70ك( )..22كىي دالة إحصائيا عند مستكل ( ،)...5مما يعني أف
مفردات االختبار صادقة كمتسقة مع باقي االختبار.
ح-حساب معامل السهولة والصعوبة :تراكحت معامالت السيكلة لمفردات االختبار بيف
( )..52كحتى ( ،)..26كبذلؾ تككف جميع مفردات االختبار ضمف النطاؽ المطمكب ،كىي
ليست شديدة السيكلة أك شديدة الصعكبة.
ط-تحديد طريقة التصحيح :قامت الباحثة بإعداد مفتاح لتصحيح االختبار ،حيث تقدر درجة
كصفر لكؿ مفردة تركيا
نا
لكؿ مفردة مف مفردات االختبار يجيب عمييا التمميذ إجابة صحيحة،
التمميذ أك أجاب عمييا إجابة غير صحيحة ،كقدرت الدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ بعدد
اإلجابات الصحيحة التي يجيبيا ،كقد بمغت الدرجة النيائية لالختبار ( )2.درجة.
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رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -2بطاقة مالحظة الجانب االدائي لمقدرة المكانية لدى التالميذ الفائقين
بالمرحمة اإلعدادية:
أ-تحديد الهدف من بطاقات المالحظة :استيدفت بطاقات المالحظة تحديد مستكل أداء القدرة
المكانية في كرة اليد ككرة القدـ لدل التالميذ الفائقيف بالمرحمة اإلعدادية قبؿ استخداـ
استراتيجية التصكر الذىني كبعد استخداميا كذلؾ لقياس فاعميتيا عمى تنمية الجكانب األدائية
لدل التالميذ الفائقيف بالمرحمة االعدادية.
ب-تحديد األداءات التي تتضمنها البطاقات :تشمؿ بطاقات المالحظة في صكرتيا النيائية
عمي ميارتيف أساسيتيف كعدد ( )25ميارة فرعية ،كقد ركعي أف ترتب الميارات ترتيبا منطقيا
ج-وضع نظام تقدير درجات البطاقات :تـ استخداـ التقدير الكمي لبطاقات المالحظة كالتالي:
– اشتممت البطاقات عمى ثالث خيارات لألداء أدل الميارة – كاكتشؼ الخطأ كأدل بمساعدة -
كلـ يؤد الميارة.

وتم توزيع درجات التقييم لمستويات األداء وفق التقدير التالي:
 –0المستكل (أدل) درجة كاحدة.
 –0المستكل (اكتشؼ الخطأ بمساعده ثـ أدل) نصؼ درجة.
 –2عدـ األداء (لـ يؤد الميارة) يحصؿ عمى درجة صفر.
ويتم استخدام البطاقة من قبل القائم بالمالحظة عمى النحو التالي:
إذا قاـ المتعمـ بأداء الميارة  ،يتـ كضع عالمة (√) في المستكل أدل.–إذا قاـ المتعمـ بأداء الميارة مع حدكث خطأ ،كلكنو اكتشؼ ىذا الخطأ كطمب مساعده كصحح
الخطأ؛ يتـ كضع عالمة (√) في المستكل (أدل بمساعدة).
في حالة عدـ قدرة المتعمـ عمى أداء الميارة؛ يتـ كضع عالمة (√) أماـ (لـ يؤد).
د-تعميمات بطاقات المالحظة :تـ مراعاة تكفير تعميمات بطاقات المالحظة ،بحيث تككف
كاضحة كمحددة في الصفحة األكلي لبطاقات المالحظة ،كقد اشتممت التعميمات عمى
التعرؼ عمى خيارات األداء كمستكيات األداء كالتقدير الكمي لكؿ مستكم ،مع كصؼ جميع
احتماالت أداء الميارة ،ككيفية التصرؼ عند حدكث أم مف ىذه االحتماالت ،كبعد االنتياء
مف تحديد اليدؼ مف بطاقات المالحظة ،كتحميؿ المحاكر الرئيسية لمبطاقات إلى ميارات
الفرعية المككنة ليا ،تمت صياغة بطاقات المالحظة في صكرتيا األكلية ،كأصبحت تتككف
مف ميارتيف أساسيتيف ك( )25ميارة فرعية.
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2021و

استخدام إستراتيجية التصور الذهني

أ  /شيماء محمد عبد الحميد عبد الباقي
أ .د  /عمي سيد محمد عبد الجميل
أ.د  /خضر مخيمر أبو زيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه-صدق بطاقات المالحظة :كلمتحقؽ مف صدؽ البطاقات؛ تـ عرضيا عمى مجمكعة مف
المحكميف كالخبراء المتخصصيف في مجاالت (المناىج كطرؽ التدريس ،كالتربية الرياضية)
بيدؼ التأكد مف الصياغة اإلجرائية لمفردات البطاقات ،ككضكحيا ،كامكانية مالحظة
الميارات.
ز-ثبات بطاقات المالحظة :تـ تجريب بطاقات المالحظة عمى عينة مف التالميذ ،عددىـ ()07

تالميذ ،حيث قاـ بالمالحظة ( )2مف معممي التربية الرياضية بإدارة ممكم التعميمية ،ككاف
اليدؼ مف ىذا التجريب ىك حساب ثبات بطاقة المالحظة ،كتـ حساب مرات االتفاؽ بيف
عمميات المالحظة التي قاـ بيا السادة المعممكف كبيف المالحظة التي قاـ بيا الباحث ،كتـ
حساب الثبات مف خالؿ معادلة ككبر ،كبمغ متكسط االتفاؽ  % 26.22كىي نسبة يمكف
الثقة بيا ،كبذلؾ أصبحت بطاقة المالحظة صالحة لالستخداـ.

ح-الصورة النهائية لبطاقات المالحظة :بعد االنتياء مف ضبط البطاقات ،أصبحت بذلؾ في
صكرتيا النيائية ،كمككنة مف ميارتيف رئيسيتيف منيـ ( )2.ميارة لكرة اليد ،ك( )25مياة
لكرة القدـ ،بحيث يصبح عدد الميارات الفرعية ( ،)25لقياس القدرة المكانية لدل التالميذ
الفائقيف بالمرحمة االعدادية.

مجموعة البحث:
تمثمت مجمكعة البحث في عدد ( )20تمميذ مف التالميذ الفائقيف بالمرحمة اإلعدادية
بإدارة ممكم التعميمية ،ممف تزيد النسبة المئكية لمجمكعيـ عف  % 0.في امتحانات نياية العاـ
لمصؼ السادس االبتدائي ،كقد ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية التصكر
الذىني في تنمية القدرة المكانية ،كلتحقيؽ ىدؼ البحث تـ إجراء تجربة البحث خالؿ الفصؿ
الدراسي االكؿ  0.00 /0.0.في الفترة مف  0.0./0./0.كحتى  0.0./00/06كتـ
استخداـ التصميـ التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة مف خالؿ الخطكات اآلتية:

أ-تطبيؽ االختبار قبميان بيدؼ التعرؼ عمى مستكل عينة البحث في الجانب المعرفي لمقدرة
المكانية.
ب-تطبيؽ بطاقة المالحظة قبميان بيدؼ التعرؼ عمى مستكل عينة البحث في الجانب األدائي
لمقدرة المكانية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج-تطبيؽ البرنامج التعميمي المككف مف ( )00مكضكع تعميمي ،تـ الشرح لممعمـ لكيفية التدريس
باستخداـ استراتيجية التصكر الذىني ،كتـ تدريس المقرر لمجمكعة البحث كالتي بمغ عددىا
( )20تممي نذا مف تالميذ الصؼ االكؿ اإلعدادم بإدارة ممكم التعميمية ،حيث تـ تدريب معمـ
الفصؿ عمى تدريس البرنامج كفؽ إستراتيجية التصكر الذىني مف خالؿ عقد العديد مف
المقابالت معو قبؿ تدريس الكحدة كتكفير األدكات الالزمة لتدريس البرنامج مثؿ دليؿ المعمـ
ككراسة التدريبات كاألنشطة.
د-تطبيؽ االختبار بعديان كالحصكؿ عمى درجات التالميذ في االختبار.
ق-تطبيؽ بطاقة المالحظة بعديان كالحصكؿ عمى درجات التالميذ.
ك-تفريغ درجات التالميذ في التطبيقيف القبمي كالبعدم بالنسبة لالختبار كبطاقة المالحظة.

نتائج البحث:
كلإلجابة عف السؤاؿ االكؿ مف أسئمة البحث كالذم نصو (ما فاعمية استخداـ
استراتيجية التصكر الذىني في األلعاب الرياضية عمى تنمية القدرة المكانية لدل التالميذ الفائقيف
بالمرحمة اإلعدادية؟)،تـ حساب فاعمية استراتيجية التصكر الذىني في تنمية الجانب المعرفي
لمقدرة المكانية مف خالؿ حساب فرؽ متكسط درجات التالميذ مجمكعة البحث في التطبيقيف
القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي عمى النحك التالي:

أوال :فاعمية استراتيجية التصور الذهني في تنمية القدرة المكانية:
-1قيمة (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار
التحصيمي لمقدرة المكانية لدى التالميذ الفائقين بالمرحمة اإلعدادية:
جدول ( )5قيمة (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي الختبار
القدرة المكانية
الميارات

االختبار القبمي

ـ

ع

االختبار البعدم
ـ

ع

ت

مستكل
الداللة

ميارات كرة اليد

5.26

2.0

00.22

0.02

00.22

...0

ميارات كرة القدـ

2.02

0.25

02.02

0.62

00.00

...0

(د) الدرجة النيائية

(ف) عدد التالميذ

(ع) االنحراؼ المعيارم

(ـ) المتكسط الحسابي

(ؼ) فرؽ المتكسطات

(ت) قيمة ت المحسكبة
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أ  /شيماء محمد عبد الحميد عبد الباقي
أ .د  /عمي سيد محمد عبد الجميل
أ.د  /خضر مخيمر أبو زيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )1قيمة (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي
لالختبار التحصيمي
االختبار
قبمي
بعدم

ف

د

20

2.

ـ

ع

2.60

2.22

20.60

0.26

ؼ

ت

02...

20...

مستكل الداللة
دالة عند

مستكل...0

يتضح مف نتائج جدكؿ ( )0ارتفاع مستكل التحصيؿ لدل التالميذ (مجمكعة البحث)
في اال ختبار التحصيمي المعد لقياس الجانب المعرفي لمقدرة المكانية ،حيث كاف متكسط درجات
التالميذ قبؿ الدراسة ( )2.66مف خالؿ التطبيؽ القبمي لالختبار ،كأصبح متكسط درجات
التالميذ بعد الدراسة باستخداـ استراتيجية التصكر الذىني ( )20.60مف خالؿ التطبيؽ البعدم
لالختبار ،كما أف قيمة (ت) المحسكبة ( )20...كىي دالة عند مستكم ( ،)...0مما يؤكد
كجكد فرؽ جكىرم بيف متكسط درجات التالميذ في االختبار لصالح التطبيؽ البعدم.

شكل ( )1الفرق بين متوسطي درجات التالميذ في االختبار التحصيمي لمقدرة المكانية
 -2فاعمية استراتيجية التصور الذهني في تنمية الجانب األدائي لمقدرة المكانية :تـ حساب
فاعمية االستراتيجية في تنمية الجانب األدائي مف خالؿ حساب فرؽ متكسط درجات التالميذ
في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة عمى النحك التالي:
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أ-مهارات كرة اليد:
جدول ( )2قيمة (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي
لمهارات التصميم
التطبيؽ
قبمي
بعدم

ف

د

20

2.

ـ

ع

0.20

5.20

22.20

2.52

ت
00.00

مستكل الداللة
دالة عند
مستكل...0

يتضح مف جدكؿ ( )0كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات التالميذ مجمكعة
البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم عند مستكل ( )...0لصالح التطبيؽ البعدم ،كذلؾ
التصميـ الفني ،مما يدؿ عمى تحسف في أداء تمؾ الميارات لدل التالميذ ،كقد يرجع ذلؾ
التحسف إلى ما تكفره استراتيجية التصكر الذىني مف تسمسؿ منطقي ألداء الميارات جعؿ
التالميذ يتبعكف تمؾ الخطكات كيتعممكف الميارات بشكؿ أسرع.

ب-مهارات كرة القدم:
جدول ( )3قيمة (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي
لمهارات االشغال الفنية
التطبيؽ
قبمي
بعدم

ف

د

20

25

ـ

ع

00.5.

7.72

22.25

2.02

ت
02.50

مستكل
الداللة

دالة عند

مستكل...0

يتضح مف جدكؿ ( )2كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات التالميذ مجمكعة

البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم عند مستكل ( )...0لصالح التطبيؽ البعدم ،كذلؾ
لميارات االشغاؿ الفنية ،مما يدؿ عمى تحسف في أداء تمؾ الميارات لدل التالميذ - ،كضكح
االىداؼ التعميمية كتقديـ المحتكل بطريقة مبسطة كتنكع االنشطة المتاحة في االستراتيجية ساعد
عمى اكتساب الخبرات التعميمية بشكؿ فعاؿ.
ج -مهارات القدرة المكانية المتضمنة في بطاقة مالحظة القدرة المكانية :قامت الباحثة
بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة (ت) لمقياس القبمي كالبعدم لبطاقة
مالحظة الجانب األدائي لمقدرة المكانية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )4قيمة (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي
لبطاقة المالحظة
التطبيؽ
قبمي

بعدم

ف

د

20

25

ـ

ع

00.20

0.25

60.77

5.70

ت
2..62

مستكل الداللة
دالة عند

مستكل...0

يتضح مف جدكؿ ( )2كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات التالميذ مجمكعة
البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم عند مستكل ( )...0لصالح التطبيؽ البعدم ،كذلؾ لمقدرة
المكانية ،مما يدؿ عمى تحسف في أداء تمؾ الميارات لدل التالميذ مجمكعة البحث ،كذلؾ بعد
استخداـ استراتيجية التصكر الذىني االلكتركنية ،حيث كاف متكسط درجات التالميذ قبؿ الدراسة
( )00.20كمتكسط درجاتيـ بعد الدراسة ( ،)60.77كجاءت قيمة (ت) المحسكبة ()2..62
كىي قيمة دالة عند مستكل ( ،)...0مما يؤكد كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسط التالميذ في
التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم.

شكل ( )2الفرق بين متوسطي درجات التالميذ في القدرة المكانية
ثانيا :حساب مقدار الفاعمية وفق معادلة بميك  Blackeفي التحصيل المعرفي واألداء
ً
المهاري لمقدرة المكانية :استخدمت الباحثة معادلة بميؾ  Blackeلحساب نسبة الكسب المعدؿ،
تـ حساب متكسط درجات التالميذ قبؿ استخداـ استراتيجية التصكر الذىني في االختبار
التحصيمي (الجكانب المعرفية) كبطاقات المالحظة (الجكانب الميارية).
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جدول ( )5نسبة الكسب المعدل لدرجات التالميذ في االختبار
س

ص

د

نسبة الكسب المعدؿ

مستكل الداللة

2.60

20.60

2.

0.26

دالة

يتضح مف جدكؿ ( )5أف نسبة الكسب المعدؿ أكبر مف القيمة التي حددىا بميؾ كىي
( ) 0.0مما يدؿ عمى ارتفاع مستكل التحصيؿ لدل التالميذ بعد االنتياء مف استخداـ استراتيجية
التصكر الذىني ،كيدؿ كذلؾ عمى فاعمية استراتيجية التصكر الذىني االلكتركنية في تنمية
الجكانب المعرفية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية.
جدكؿ ( )7نسبة الكسب المعدؿ لدرجات التالميذ في القدرة المكانية
نسبة الكسب

مستكل

المعدؿ

الداللة
دالة
دالة

ـ

الميارة

س

ص

د

0

ميارات كرة اليد

5.26

00.22

02

0.22

0

ميارات كرة القدـ

2.02

02.02

07

0.20

يتضح مف جدكؿ ( )7أف نسبة الكسب المعدؿ أكبر مف القيمة التي حددىا بميؾ كىي
( )0.0مما يدؿ عمى ارتفاع مستكل األداء لمقدرة المكانية لدل التالميذ بعد االنتياء مف استخداـ
استراتيجية التصكر الذىني ،كيدؿ كذلؾ عمى فاعمية استراتيجية التصكر الذىني في تنمية األداء
الميارم لدل التالميذ الفائقيف بالمرحمة اإلعدادية.
ثالثًا :قياس حجم األثر الستراتيجية التصور الذهني في تنمية الجوانب المعرفية واألداء
المهاري لمقدرة المكانية :استخدمت الباحثة معادلة مربع إيتا بتحديد حجـ األثر الناتج مف
استخداـ استراتيجية التصكر الذىني في تنمية األداء الميارم.
جدول ( )7حجم أثر االستراتيجية في تنمية الجوانب المعرفية واألداء المهاري لمقدرة المكانية
ـ

الميارات

مربع إيتا () η2

حجـ األثر

0

االختبار التحصيمي

..07

مرتفع

0

ميارات كرة اليد

..02

مرتفع

2

ميارات كرة القدـ

..02

مرتفع

2

القدرة المكانية

..07

مرتفع
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مف جدكؿ ( )6أف قيـ مربع إيتا ( ) η2بمغت ( )..07في االختبار التحصيمي
لقياس الجانب المعرفي لمتالميذ ،مما يدؿ عمى أف لمبرنامج أثر كبير في تنمية الجكانب المعرفية
لمقدرة المكانية ،كاف قيـ مربع إيتا ( ) η2بمغت ( )..07عند حساب حجـ أثر استخداـ
استراتيجية التصكر الذىني في تنمية الجانب األدائي لمقدرة المكانية ،كيتضح فاعمية استراتيجية
التصكر الذىني في تنمية القدرة المكانية لدل التالميذ مجمكعة البحث.

-2تفسير النتائج:
-0يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ( )...0بيف متكسطي درجات مجمكعة البحث في
التطبيقيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي الخاص بالجكانب المعرفية لمقدرة المكانية
لصالح التطبيؽ البعدم.
-0يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ( )...0بيف متكسطي درجات مجمكعة البحث في
التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة الخاصة بالجانب األدائي لمقدرة المكانية لصالح
التطبيؽ البعدم.
كترل الباحثة أف نتائج البحث الحالي يمكف تفسيرىا في ضكء العديد مف العكامؿ عمى
النحك التالي:
 استخداـ إستراتيجية التصكر الذىني بما تضمنتو مف أنشطة فعالة كاجكاء تعميمية تربكية كفؽخطكات منظمة أدل الى زيادة الرغبة في التعمـ.
 ما تكفره استراتيجية التصكر الذىني مف تسمسؿ منطقي ألداء الميارات جعؿ التالميذ يتبعكفتمؾ الخطكات كيتعممكف الميارات بشكؿ أسرع.
 تسمح استراتيجية التصكر الذىني بالنشاط العقمي لمتالميذ كتسمح كذلؾ بقدر كبير مف الحريةفي التفاعؿ ،مما ساعد عمى تكليد األفكار اإليجابية نحك الميارات المختمفة.
 كفرت استراتيجية التصكر الذىني الترتيب المنطقي ألداء الميارات مما ساعد التالميذ عمىترتيب البنية المعرفية لدييـ ك المشاركة الفعالة في بناء معارفيـ الخاصة.
 التعمـ الذاتي المتاح عبر استراتيجية التصكر الذىني التعميمية ساعد اف يككف التمميذ مسئكنالعف تعممو مما زاد مف الحصيمة المعرفية لدل كاالدائية التالميذ.
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 أتاح استخداـ استراتيجية التصكر الذىني الفرصة لمتالميذ ممارسة التعمـ بأنفسيـ ،األمر الذمأدل إلى إثارة حماسيـ لمتعرؼ عمى مصادر المعمكمات المتعددة ،كاالطالع عمى الكثير
منيا كتحديد المعمكمات بيا كجمعيا كتسجيميا كتنظيميا.
 تشجع االستراتيجية عمى المالحظة كالمناقشة كطرح االسئمة كتقديـ المالحظات كمحاكلةتفسير التساؤالت ،مما يكفر بيئة مناسبة لمتعمـ.
 تمكف المتعمـ مف القياـ بمجمكعة مف االجراءات المتتالية كالمتتابعة مف االنشطة كالذم يؤدمالى اتقاف الميارات.

كال حسب
 أتاح التعمـ باستخداـ استراتيجية التصكر الذىني الفرصة لمتالميذ لممارسة التعمـ نقدرتو كسرعتو الذاتية ،األمر الذم أدل إلى شعكر التالميذ بالراحة أثناء التعمـ.
 كضكح االىداؼ التعميمية كتقديـ المحتكل بطريقة مبسطة كتنكع االنشطة المتاحة فياالستراتيجية ساعد عمى اكتساب الخبرات التعميمية بشكؿ فعاؿ.
 كجكد دليؿ المعمـ الستخداـ استراتيجية التصكر الذىني مما سيؿ عمى المعمميف كالتالميذاستخداـ استراتيجية التصكر الذىني كزاد مف دافعية التالميذ نحك التعمـ كرفع ثقة التمميذ في
نفسو.

كتتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة سعكدم كاخركف ( ،)0.06كدراسة العقيمي
( ،)0.00كدراسة الشقكر كالتؿ ( ،)0.05كدراسة عبد البارم ( ،)0.00كدراسة االسدم
( ،)0.00كدراسة  ،)2007( Janyan & Elenaكدراسة الجنابي ( ،)0.02كدراسة عباس
كالحايؾ ( ،)0..6كدراسة راشد (.)0.0.
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-3توصيات البحث:
أوًال-بالنسبة لوزارة التربية والتعميم - :االعتماد عمى استراتيجية التصور الذهني كأحد
استراتيجيات التعميم.
 مراجعة اىداؼ مناىج التربية الرياضية كاالىتماـ بتنمية القدرة المكانية بكافة المراحؿالدراسية.

 تدريب المعمميف كالتالميذ عمى استخداـ استراتيجية التصكر الذىني كاستراتيجية تعميميةفعالة.
ثانيا-بالنسبة لممعمـ - :استخداـ استراتيجية التصكر الذىني في تنمية الميارات لدل التالميذ.
ن
 نشر الكعي بيف الزمالء بضركرة استخداـ استراتيجية التصكر الذىني. استخداـ دليؿ المعمـ الستراتيجية التصكر الذىني في تدريس المكاد المختمفة. -استخداـ استراتيجية التصكر الذىني ككسيمة لربط التعمـ السابؽ بالمكقؼ التعميمي.
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المراجع:
أبك مصطفى ،سييمة سميماف .)0.0.( .العالقة بيف القدرة المكانية كالتحصيؿ في الرياضيات
لدل طمبة الصؼ السادس األساسي بمدارس ككالة الغكث .رسالة
ماجستير .كمية التربية .الجامعة اإلسالمية.
أسمر ،محمد خضر كحسف ،جميؿ محمكد .)0.0.( .أثر استخداـ التدريب الذىني المصحكب
بجدكلة الممارسة العشكائية في تطكير بعض الميارات األساسية لدل
حراس المرمى بكرة القدـ .مجمة الرافدين لمعموم الرياضية .جامعة
المكصؿ .كمية التربية الرياضية .)52(07 .ص ص 02-0
جركاف ،فتحي  .)0..2( .الموهبة والتفوق واإلبداع .ط . 2.عماف .األردف .دار الفكر
لمطباعة كالنشر.
الحربي ،إبراىيـ .)0.00( .مستكل التصكر البصرم المكاني لدل طالب أقساـ الرياضيات
بجامعة أـ القرل دراسة مقارنة .مجمة كمية التربية بأسوان .)0( 05.ص
ص .02-0
حسيف ،يحيى الديف .)0...( .عالقة القدرة المكانية بالقدرة عمى تعمـ بعض ميارات المبارزة.
مجمة كمية التربية بالزقازيق .)0(27 .ص ص .070-022
خصاكنة ،محمد أحمد سميـ .)0.02( .القدرة المكانية لدل األطفاؿ ذكم صعكبات التعمّـ
بمنطقة حائؿ كعالقتيا ببعض المتغيرات .المجمة األردنية في العموم
التربوية .)2(0 .ص ص 0.0 -026
رشيد ،نكفؿ فاضؿ .)0..2( .دراسة مقارنو في بعض القدرات اإلدراكية الحس حركة بيف
العبي كحراس المرمى في لعبة كرة القدـ .مجمة الرافدين لمعموم
الرياضية .)02(26 .ص ص .020-002
سعكدم ،عامر محمد .كالركمي ،جاسـ محمد نايؼ كالسكيدم ،أحمد حامد أحمد.)0.06( .
مقارنة ألثر أسمكبي التدريب الذىني المباشر كغير المباشر في تطكير
بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة .مجمة الرافدين لمعموم الرياضية.
 .)25(02ص ص 00-70
سالمي ،عبد الرحيـ .)0..0( .أثر برنامج مقترح ألسمكبيف مف التدريب الذىني في بعض
الميارات األساسية كمستكل الرضا الحركي لكرة القدـ .رسالة ماجستير.
كمية التربية الرياضية .جامعة المكصؿ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السمطاني ،عظيمة عباس .)0.0.( .تأثير منيج إرشادم لتنمية التفكير االيجابي عمى التصكر
الذىني لالعبيف الشباب بكرة السمة .مجمة عموم التربية الرياضية.
جامعة بابؿ .كمية التربية الرياضية .)2(2 .ص ص .020-070
الشقكر ،كليد حامد كالتؿ ،شادية أحمد .)0.05( .تطكر القدرة عمى التدكير العقمي لدل عينة
مف الطمبة األردنييف .مجمة دراسات العموم التربوية .عمادة البحث
العممي .الجامعة األردنية .)0(20 .ص ص .270-222
شمعكف ،محمد العربي .كالجماؿ ،عبد النبي .)0007( .التدريب العقمي في التنس .القاىرة.
دار الفكر العربي.
عبكد ،سيا عباس .)0.0.( .اإلدراؾ الحس – حركي (المكاني) كعالقتو بمستكل تعمـ بعض
ميارات كرة السمة .مجمة عموم الرياضة .)0(0 .ص ص 20-62
العقيمي ،عبد المحسف .)0.02( .فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجية التصكر الذىني
في تنمية مستكيات فيـ المقركء لطالب الصؼ السادس االبتدائي .مجمة
معهد تعميم المغة العربية .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد .ص ص
022-020
فكزم ،احمد أميف .)0..7( .مبادئ عمـ النفس الرياضي .ط .0القاىرة .دار الفكر العربي.
ناصر ،عمي حسيف عميك .)0..6( .عالقة القدرة المكانية بالتحصيؿ الرياضي لدل طمبة
المرحمة االساسية .رسالة ماجستير .جامعة بغداد .كمية التربية .بغداد.
اليكيدم ،زيد محمد .)0..2( .اإلبداع ماهيته ،كاكتشافو ،كتنميتو( .ط .)0األمارات العربية.
دار الكتاب الجامعي.
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