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أثير منهج تعليمي وفقا للتعلم المستند الى الدماغ في اتقان مهارة الكب على ت
 جهاز المتواري للطالب

 م. م نادية عباس محمد         أ. د فرات جبار سعد اهلل          أ. د نبيل محمود شاكر
 كلية التربية االساسية -كلية التربية االساسية -كلية التربية االساسية
 ملخص البحث                                   

يشـهد العصــر الحــالي ظهــور اهتمــام عــالمي بنــواتج أبحــاث الــدماغ وتــوالي ظهــور سلســلة 
نَّ هـــذا التطــور العلمـــي والمعرفــي الَّـــِذي نعيشـــه اآلن مــن االكتشـــافات الهائلــة فـــي هــذا المجـــال،  واِ 

ة واختبــار المــتعلم ِفــي مــدى يجعــل العمليــة التعليميــة تتحــول مــن مجــرد التحصــيل العلمــي للمعرفــ
استذكاره لهذا الكم من القدرة َعَلى تحصيل المعرفـة ِإلـى البحـث الـذاتي، وتوظيـف المعلومـة بحـدود 
التطبيق العملي المنظم، لذا يجب علينا َأْن نعمل َعَلى تحويل العملية التعليمية من مجرد تحصيل 

جـل اسـتثمارها َعلَـى أفضـل وجـه، وتـأثير ذلـك معلومات ِإلى الفهم والتحليل لتلـك المعلومـات، مـن أَ 
ــي األداء المهــاري ، وتجلــت أهميــة البحــث فــي التعــرف علــى تــأثير المــنهج التعليمــي وفقــا للــتعلم ِف

المستند الى الدماغ في اتقان مهارة الكب على جهاز المتواري للطالب، واستخدم الباحثون المنهج 
( طالـب مـن المرحلـة الثالثـة فـي 08عينة قوامها ) التجريبي ذو تصميم المجموعات المتكافئة على

( طالب من كلية التربية البدنية 413كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، اختيروا عشوائيا من بين)
وعلوم الرياضة، ومن خالل المعالجات اإلحصائية توصل الباحثون إلى إن للمـنهج التعليمـي وفقـا 

كبيــرة فــي تعلـم مهــارة الكــب علــى جهــاز المتــوازي للطــالب، وقــد للـتعلم المســتند الــى الــدماغ اهميــة 
أوصى الباحثون إلى استخدام المنهج التعليمي وفقا للـتعلم المسـتند الـى الـدماغ كونـه اثبـت فعاليتـه 

 في الدراسة الحالية في تعلم مهارة الكب على جهاز المتوازي للطالب.
 لمقدمة:1 -1

م عـالمي بنـواتج أبحـاث الـدماغ وتـوالي ظهـور سلسـلة مـن يشهد العصر الحالي ظهور اهتما      
نَّ هــذا التطــور العلمــي والمعرفــي الَّــِذي نعيشــه اآلن يجعــل االكتشــافات الهائلــة فــي هــذا المجــال،  واِ 

العمليـة التعليميـة تتحـول مــن مجـرد التحصـيل العلمــي للمعرفـة واختبـار المــتعلم ِفـي مـدى اســتذكاره 
حصيل المعرفـة ِإلـى البحـث الـذاتي، وتوظيـف المعلومـة بحـدود التطبيـق لهذا الكم من القدرة َعَلى ت

ـــة مـــن مجـــرد تحصـــيل  ـــل العمليـــة التعليمي ـــى تحوي ـــذا يجـــب علينـــا َأْن نعمـــل َعَل العملـــي المـــنظم، ل
معلومات ِإلى الفهم والتحليل لتلـك المعلومـات، مـن َأجـل اسـتثمارها َعلَـى أفضـل وجـه، وتـأثير ذلـك 

عـــد لعبـــة الجمناســـتك مـــن األلعــاب الرياضـــية المهمـــة ألنهـــا تعتبـــر الحجـــر ، وتِفــي األداء المهـــاري
طبيعــة هــذه اللعبــة مــن حيــث ســرعة األســاس ألنهــا تكســب الالعــب المرونــة والقــوة والرشــاقة، وان 

األداء وتنــوع المهــارات فأنهــا تتطلــب مــن الممارســين التمتــع بــاألداء المهــاري الجيــد للوصــول إلــى 
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وتعـــد نظريــة الــتعلم المســـتند الــى الــدماغ مـــن  االنســيابية وحســن األداء.تنظــيم األفعــال الحركيـــة و 
العلــوم الجديــدة التــي بــدأ االهتمــام بهــا فــي العــالم العربــي فهــي تعنــى بتنشــيط عمــل الــدماغ لزيــادة 
ســرعة انتقــال الســياالت واالشــارات العصــبية مــن الــدماغ الــى االطــراف الحركيــة فضــال عــن زيــادة 

الدماغ وهذا بدوره يسهم في زيادة الكفاءة الحركية والقدرات العقليـة التـي  سرعة السياالت بين شقي
وتأتي أهمية هذه النظرية بوصـفها إحـدى تحتاج من يستغلها على الوجه االكمل بكافة المجاالت، 

ن أنواع استراتيجيات التعلم الَِّذي َلُه عالقة بالفرد المتعلم نفسـه، ودفعـه ذاتًيـا نحـو الـتعلم باإلفـادة مـ
ــا ِفــي  ــتعلم الحاليــة، وجعلــه نشــًطا وحيوًي مخزونــه المعرفــي وتوظيــف خبراتــه الســابقة ِفــي مواقــف ال
العمليــة التعليميــة، وتنميــة القــدرة لديــه ِفــي معالجــة تلــك المعلومــات، لتنظــيم المعرفــة وتطبيقهــا مــن 

ا للــتعلم فــي اسـتخدام مـنهج تعليمـي وفقـ. ومــن هنـا جـاءت أهميـة البحـث حولـه ومـن ثـم دوام الـتعلم
مهــارة الكــب علــى جهــاز المتــوازي المســتند الــى الــدماغ فــي الوحــدات التعليميــة ســيؤدي إلــى تعلــم 

 للطالب.
 مشكلة البحث :

هنـاك ضـعفا فـي ان من خالل اطالع البـاحثون ومتابعتهمـا الحظـوا إن مشـكلة البحـث تكمـن      
ِإلــى َأنَّ المنــاهج التعليميــة  فــي تعلــم مهــارة الكــب علــى جهــاز المتــوازي للطــالب، ويعــزو البــاحثون

المتبعـة ِفــي تــدريس َمــاّدة الجمناســتك ال تحمــل بـين طياتهــا أســاليب جديــدة ِفــي معالجــة واســترجاع 
ـــى المعلومـــات،  ـــة تركـــز عل ـــات التربيـــة البدني فضـــال عـــن ان تعلـــيم المهـــارات المعطـــاة لطـــالب كلي

الدماغ في عملية التعلم كونه الموجه التمرينات البدنية والمهارية لذا وجد انه من الضروري اشراك 
الرئيســي لعمليــة توجيــه العضــالت الــى كيفيــة المســار الحركــي الصــحيح ألداء المهــارات المختلفــة، 
وان ابحاث الدماغ ال تدعي ان النمـاذج واالسـاليب والطرائـق التربويـة القديمـة كانـت خاطئـة ولكـن 

ي الطريقــة الفضــلى لكيفيــة تعلــم الــدماغ تظهــر ان تلــك الطرائــق ليســت متناغمــة مــع الــدماغ وال هــ
وعلى الرغم من ان التعلم يستند الى الـدماغ بشـكل او بـاخر اال ان هـذه النظريـة التربويـة تتضـمن 
االقرار بمبادي الدماغ من اجل التعلم ذي المعنى وتنظـيم التعلـيم تبعـا لتلـك المبـادي الموجـودة فـي 

ــالــدماغ.   ــي َه ــي لــذلك ارتــأى البــاحثون الخــوض ِف ــَذا المتغيــر ِف ــا منهــا بفعاليــة َه ْذِه المشــكلة، إيماًن
التــأثير َعلَــى عمليــة الــتعلم ، وألجــل مســاعدة المدرســين َعلَــى وضــع المنــاهج التعليميــة المناســـبة 

 للطلبة، ألجل االرتقاء بمستوى المهارات بلعبة الجمناستك.
  أهداف البحث :

ماغ في تعلـم مهـارة الكـب علـى جهـاز المتـوازي الى الدإعداد منهج تعليمي وفقا للتعلم المستند  .4
 لعينة البحث.
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المنهج التعليمي وفقا للتعلم المستند الى الدماغ فـي تعلـم مهـارة الكـب علـى التعرف على تأثير  .:
 لعينة البحث. جهاز المتوازي

التعــرف علـــى أفضــلية المجمـــوعتين التجريبيــة والضـــابطة فــي تعلـــم مهــارة الكـــب علــى جهـــاز  .3
 .الب المتوازي للط
 فرضا البحث:

هناك فروق ذات داللة احصائية لتأثير المنهج التعليمي المستخدم فـي تعلـم مهـارة الكـب علـى  .4
جــاز المتــوازي بــين االختبــارات القبليــة والبعديــة وللمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة ولصــالح 

 االختبار البعدي .
مــوعتين التجريبيــة والضــابطة هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي االختبــارات البعديــة للمج .:

 ولصالح المجموعة التجريبية.
 التعريف بالمصطلحات:

الــتعلم المســتند الــى الــدماغ: نظريــة فــي الــتعلم توكــد علــى الــتعلم مــع حضــور الــذهن مــع وجـــود  
االستثارة العالية والواقعية والمتعة والتشويق والمرح والتعاون وغياب التهديد ونعدد وتداخل االنظمة 

 (. Jensen,2000عملية التعليمية وغير ذلك من خصائص التعلم المتناغم مع الدماغ.) في ال
 : منهجية البحث واجراءته الميدانية -:
 : منهج البحث 1-:

استخدم الباحثون المنهج التجريبي معتمدين تصميم المجموعات المتكافئة العشوائية االختيار      
 ته طبيعة مشكلة البحث المراد حلها .ذات االختبار القبلي والبعدي، لمالئم

 مجتمع البحث وعينته : 2-:
جامعــة ديـالى المرحلــة  –تحـدد مجتمــع البحـث بطــالب كليـة التربيــة البدنيـة وعلــوم الرياضـة       
 . 840:-845:( طالب لعام 413الثالثة )

 عينة البحث : 2-1-:
( من % 11.5ب يشكلون نسبة )( طال08تم اختيار عينة البحث عشوائيا والبالغ عددهم )    

( طالب ، 47( طالب. فكانت المجموعة التجريبية )413المجتمع األصلي البالغ عددهم)
 ( طالب. 47والمجموعة الثانية الضابطة )

 -تجانس العينة :  2– 2 – 2
ولمنع المؤثرات التي تؤثر على نتائج االختبارات من حيث الفروق الموجودة لدى أفراد العينة 

العمر( فقد تم إجراء التجانس بين عينة البحث لضبط المتغيرات  –الكتلة –مثلة ب) الطول المت
 (.4عن طريق معامل االلتواء، كما مبين في الجدول)
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 (1جدول رقم )                                  
 ة البحثيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وعامل االختالف وااللتواء ونوع التوزيع لعين

 ع وسيط س- 
معامل 
 االختالف

معامل 
 نوع التوزيع االلتواء

 طبيعي :8,1 ::0.8 7,18 452 452,57 الطول
 طبيعي 4:,8 41.450 3,04 20,7 23,43 الوزن

 طبيعي 8:,8- 5.37 4,50 7,:: 00,:: العمرالزمني
-اللتواء محصور بين+،تبين من الجدول اعاله ان العينة موزعة توزيعًا طبيعيًا اذ كان معامل ا

0. 
 االجهزة وأدوات البحث : 3-:
 .جهاز لقياس الكتلة 
 ( م( لقياس الطول . مع شريط الصق طوله ) 8:شريط قياس جلدي: .)م 
 ( ( نوع البتوب):أجهزة حاسوب عددDELL. صيني المنشأ ) 
  كاميرا فيديو نوع) ( SONY. )صينية المنشأ 
 (  4× :4جهاز بساط الحركات األرضية بقياس: .) 
 ( 2أبسطة مختلفة القياسات واالرتفاعات عدد. ) 
 ( بارتفاع 1قفاز خشبي عدد )(1.)(4:8وطوله) سم 
 وسائل جمع المعلومات : 3-1-:
 .المصادر والمراجع العربية واألجنبية 
 . المالحظة والتجريب 
 . االختبارات والقياسات 
   االختبارات المهارية : 7-:

تبارات المهارية، إذ تحتسب الدرجة بناءا على األداء الحركي للمهارة ويـتم قد تم تحديد االخ       
المهــارة مــن عشــرة  حيــث تقــيماألداء لكــل مهــارة مــن قبــل أربــع محكمــين أو محكمــات  تقيــيم درجــة
 درجات .

 التجربة االستطالعية : 6-:
الرئيســية ومــدى  بهــدف معرفــة أهــم المعوقــات التــي قــد تواجــه البــاحثون عنــد تنفيــذ التجربــة      

تفاعـــل العينـــة فـــي تنفيـــذها ولضـــمان الحصـــول علـــى نتـــائج موثـــوق بهـــا ومـــدى ســـهولة وصـــعوبة 
التمرينــات المعــدة ، اجــري البــاحثون تجربــة اســتطالعية فــي تمــام الســاعة العاشــرة مــن صــباح يــوم 

 طالب اختيروا عشوائيا من مجتمع البحث.    48( على 845:/44/:4االحد الموافق)
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 ءات البحث الرئيسية:اجرا 7-:
 :االختبارات القبلية2-7-1

قبل البدء بتنفيذ االختبارات القبلية تم إعطاء وحدة تعريفية لجميع إفراد العينة للتعرف على        
الشكل األولي للمهـارة وكيفيـة أدائهـا بعـدها تـم إجـراء االختبـارات القبليـة للمتغيـرات قيـد الدراسـة فـي 

( للمجـــاميع التجريبيـــة األربعــــة 845:/44/ 43صــــباح يـــوم األحـــد ) تمـــام الســـاعة التاســـعة مـــن
 وبمساعدة فريق العمل المساعد وبأشراف الباحثون.

  تكافؤ العينة: 7-2-:
"لكــي يســتطيع البــاحثون أن يرجعــا الفــرق إلــى العامــل التجريبــي يجــب أن تكــون المجموعــات      

تغيـر التجريبـي الـذي يـؤثر علـى المجموعــة التجريبيـة متكافئـة تمامـا فـي جميـع ظروفهـا مـا عـدا الم
( وبهـدف تحقيـق ذلـك قـام البـاحثون بـأجراء عمليـة التكـافؤ 4305التجريبية")ريسان خربيط مجيـد، 

بــين المجموعــات التجريبيــة  للمهــارة قيــد البحــث، وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق غيــر معنويــة بــين 
 (.       :في الجدول)المجاميع األربعة مما يؤكد التكافؤ بينهما كما موضح 

 (2جدول رقم )                                       
 يبين تكافؤ العينة  للمجموعتين التجريبية والضابطة لمهارة الكب .                

 ( .28( ودرجة حرية )5...*تحت مستوى داللة )
( تكافؤ العينة بين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وان قيمة :يتبين من الجدول )     

لذا ال يوجد فرق بين المجموعتين اي انه العينة متكافئة  ت المحسوبة اقل من قيمة ت الجدولية
 في اداء المهارة قيد البحث.

 المنهج التعليمي: 7-3-:
قام الباحثون بأعداد المنهج التعليمي ليساهم في تعلم المهارة قيد البحث على جهاز المتـوازي      

ي إعـداد هـذا المـنهج وتطبيقــه للطـالب، اعتمـادا علـى المنـاهج التعليميـة مراعيـة األســس العلميـة فـ
تباع مبدآ التدرج من السهل إلى الصـعب حتـى  والتنوع في أداء التمرينات داخل الوحدة التعليمية وا 

( أسـابيع للفتـرة 2( وحـدات تعليميـة ولمـدة ):4ال يشعر الطالب بالملل والرتابة، وتضـمن المـنهج )
ليميــة فـي األســبوع وبـزمن قــدره ( بواقــع وحـدتين تع845:/:5/4:( ولغايـة )845:/4/44:مـن )

( 4( دقيقـة، ينظـر للملحـق )38( دقيقة للجزء الرئيسي من زمن الوحدة التعليمية الكلي البـالغ)58)

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي عدد العينة المجموعات
( Tقيمة )

 المحسوبة
 

( Tقيمة )
 الجدولية

الداللة 
 يةالحقيق

مهارة 
 الكب

 1.387 1.733 15 التجريبية
..144 2..48 

غير 
 1.128 1.667 15 الضابطة معنوي
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مــع مراعــاة األمـــور العامــة التــي تخـــص الوحــدة التعليميــة )القســـم الرئيسي/والقســم الختــامي( وقـــام 
ربـة الرئيسـية والمتمثلـة بالتـاريخ وأدوات الباحثون بضبط المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر علـى التج

القيــاس واختيــار إفـــراد التجربــة وانقطـــاع بعــض اإلفـــراد عــن تكملـــة التجربــة، فضـــال عمــا تفتضـــيه 
األمانــة العلميـــة مـــن البــاحثون إلعطـــاء صـــورة حقيقيـــة عنــد تنفيـــذ المنهـــاج، فقــد تـــزامن مـــع تنفيـــذ 

 أخرى.المنهاج عطل ومناسبات دينية وتم تعويض ذلك في أيام 
 أسس تقييم المهارات : 2-7-4

( وتــم عرضــه علــى SONYبواســطة كــاميرا نــوع )( CDتــم تصــوير االختبــار علــى قــرص)       
أربعــة محكمــات مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص مــع رفقــه باســتمارات خاصــة بكــل اختبــار لتســجيل 

ة إلفــراد عينــة لغــرض تقيــيم المهــارات علــى أســاس المهــارة الكاملــ، درجــات االختبــارات لكــل طالــب
( درجات حيث يتم حذف اعلي واقـل درجـة للطالـب 48البحث كاملة، وتم وضع تقييم لكل مهارة )

 ( للخروج بالدرجة النهائية لكل طالب.:وتقسيم الدرجتين الوسطيتين على )
 االختبارات البعدية: 2-7-5

عديـة للمهـارة قيـد الدراسـة فـي بعد االنتهاء مـن فتـرة المـنهج التعليمـي تـم إجـراء االختبـارات الب      
( للمجمـوعتين التجريبيــة 845:/:5/4:تمـام الســاعة التاسـعة مــن صـباح يــوم الخمـيس الموافــق )

 والضابطة وبمساعدة فريق العمل المساعد بأشراف الباحثون.
 الوسائل اإلحصائية: 2-7-6

 ( في استخراج نتائج البحث.spssاستخدم الباحثون الحقيبة اإلحصائية )
 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:  -0
عــرض وتحليــل نتــائج االختبــارات القبليــة والبعديــة للمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي  0-1

 االختبارات المهارية ومناقشتها:
 (3جدول )                                       

بعـدي للمجموعـة الضـابطة يبين األوساط الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لالختبـارين القبلـي وال
 وقيمة ت الجدولية المحسوبة ونوع الداللة.

عدد  المتغيرات ت
 العينة

قيمة)ت(  البعدي القبلي
 المحتسبة

 قيمة)ت
 الجدولية

نوع 
 الداللة

 معنوي   مهارة الكب 

 ع س   ع س  

15 1.666 1.128 6.3.. ..254 16.827 2.145 
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 14ودرجة حرية  5...* عند مستوى داللة 
  (4جدول )                                         

ت( المحسوبة والجدولية ونوع الداللة (يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة
 لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.

عدد  المتغيرات ت
 العينة

قيمة)ت(  البعدي القبلي
 المحتسبة

 قيمة)ت(
 وليةالجد

نوع 
 الداللة

 ع س   ع س  

 معنوي 2.145 514..2 372.. 8.433 1.387 1.733 15 مهارة الكب 1

 14ودرجة حرية  5...* عند مستوى داللة 
  مناقشة نتائج االختبار المهاري القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة: 3-1-1

الى وجود فـروق معنويـة بـين االختبـارات القبليـة والبعديـة تشير النتائج في الجداول السابقة        
، وهـذا يـدل حيث تبين ان هناك تأثيرًا واضحا في تعلم مهارة الكب للمجموعة التجريبية والضـابطة

َعَلى َأنَّ المنهج التعليمي المتبع للمجموعة الضابطة والمـنهج التعليمـي المعـد للمجموعـة التجريبيـة 
عينـــة واســـتيعابها، فضـــاًل عـــن َأنَّهـــا بنيـــت َعَلـــى أســـس علميـــة صـــحيحة كـــان مالئمـــان لمســـتوى ال

وتنفيذها بشكل سليم من قبل المدرس، زيـادة َعلَـى التـدريب المسـتمر َعلَـى المهـارة، وتزويـد المـتعلم 
بالتغذيــة الراجعــة، كمــا َأنَّ هــذِه العوامــل ســاعدت زيــادة الدافعيــة لــدى الطــالب، وبالتــالي أدت ِإلــى 

( مــن "َأنَّ :88:يجابيــة ِفــي عمليــة التعلــيم، وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره )ظــافر هاشــم، حــدوث آثــار إ
الظــواهر الطبيعيــة لعمليــة الــتعلم هـــو البــد َأْن يكــون هنــاك تطــوير ِفـــي الــتعلم ســليمة، فالبــد مـــن 
ـــى األداء الصـــحيح، والتركيـــز َعليـــِه لحـــين ترســـيخ األداء  توضـــيح الشـــرح، والعـــرض، والتمـــرين َعَل

  ما َأنَّ تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة تزيد من دافعية المتعلم وتحثه َعَلى األداء الصحيحوثباته، ك
عرض وتحليل نتائج االختبـارات البعديـة للمجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي االختبـارات 3-2

 المهارية ومناقشتها:
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 (5جدول )                                        
ت( المحسوبة والجدولية  ونوع الداللة (سط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمةيبين الو 

 لالختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة.
عدد  المتغيرات ت

 العينة
 المجموعة التجريبية

 
 المجموعة الضابطة

 
قيمة)ت( 
 المحتسبة

 قيمة)ت(
 الجدولية

نوع 
 الداللة

 ع س   ع س  

 معنوي 48..2 18.366 254.. ..6.3 372.. 8.433 .3 مهارة الكب 1

 .0:ودرجة حرية  8.87*عند مستوى داللة 
  مناقشة نتائج االختبارات المهارية البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة: 0-2-1

( الخــاص باالختبـارات المهاريــة البعديـة للمجمــوعتين التجريبيــة 7يتضـح مــن نتـائج الجــدول )     
طة وجــود فــروق معنويــة بــين المجمــوعتين ولصــالح المجموعــة التجريبيــة، ويعــزو الباحثــان والضــاب

سبب ذلك إلى إن التمرينات قد أعطت لعينة البحث فرصة جيدة على تعلم المهارة قيد البحـث لمـا 
ـــة. و يعـــزو  ـــة للمجموعـــة التجريبي ـــة والقـــدرات العقلي ـــى المتغيـــرات المهاري ـــأثير فاعـــل عل لهـــا مـــن ت

أسباب َهْذِه الفروق ِإلى َأنَّ المنهج المعد من قبلهم ، الَِّذي تم تطبيقه من قبـل أفـراد عينـة  الباحثون
البحث، فـالتعلم هـو الطريقـة الفيزيائيـة إلحـداث التغييـر ِفـي الـدماغ، فـالمعلمون هـم الَّـِذين يمتلكـون 

ليبها، إذ تتـأثر عمليـة القدرة َعَلى إحداث َهَذا التغيـر، وذلـك مـن خـالل اسـتخدام طريـق الـتعلم وأسـا
الـــتعلم بمســـتويات تجهيـــز ومعالجـــة المعلومـــات داخـــل الـــدماغ البشـــري، إذ ِإنَّنـــا ال نقـــوم بتخـــزين 
عادة صياغتها أو توليد عالقات  نَّما تقوم بتركيزها وا  المعلومات بالطرائق المرسلة نفسها بها إلينا واِ 

( بـَأنَّ الـتعلم المسـتند الـى 888:د الزهـرة لفتـة، بيئية أو تنظيم ِلَهْذِه المعلومات، وهـذا مـا أكـده )عبـ
دراك عـــالي، وتمثيـــل دقيـــق إلنتـــاج عمليـــات الترميـــز، والخـــزن،  الـــدماغ هـــي عمليـــة انتبـــاه فعـــال وا 
ــذا فــِإنَّ المعالجــة  واالســترجاع تمتــد بــين العمــق والتوســع بالمعلومــات تبًعــا لــنمط شخصــية الفــرد، ل

كبر إلحداث المعنى، وهذا يتوقـف َعلَـى طريقـة معالجـة األعمق للمعلومات تتطلب توظيف طاقة أَ 
المعلومات لديه، وكيفية استقباله لها، وقدرته َعَلى تجهيز المعلومات وتخزينهـا ذاتًيـا، كمـا أظهـرت 

 نتائج َهْذِه الّدراسة ِإلى فاعلية َهْذا المنهج التعليمي ِفي تحسين الجانب المهاري .
دام االجهزة واالدوات قد اعطى نتائج ايجابية وكان له اثرا الى ان  استخويرى الباحثون      

( بأن االجهزة  840:هاني الدسوقي ابراهيم ، كبيرا في االداء المهاري وهذا ما أكدُه أيًضا)
واالدوات " تساعد على انتقال المعرفة والمعلومات والمهارات المختلفة والمتعددة وترفع من قدرة 
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ارة من خالل الحواس المختلفة وبالتالي تعمل على التأثير االيجابي الالعبين على اكتساب المه
 . في سرعة تطور المهارات االساسية وتحسين مواصفات أداء الخططي والمهارى "

كما يعزو الباحثون الى ان هذا التطور الحاصل في مهارة الكب بسبب المنهج التعليمي        
عينة قد ساهمت في تنشيط عمل الدماغ وتقوية الذاكرة الذي استخدموه والمؤدى من قبل افراد ال

( الذي يؤكد على "ان التجهيز 888:ويتفق ذلك ايضا مع ما جاء به)نبيل عبد الهادي واخرون، 
االعمق للمادة المتعلمة من خالل توظيف مساحة اكبر من شبكة ترابطات المعاني داخل الذاكرة 

دة المتعلمة فتذكر المعلومات يعتمد بدرجة كبيرة وعالية مما ييسر التذكر واالسترجاع الالحق للما
على طريقة التعامل مع المعلومات داخل الدماغ خالل عملية التعلم وكلما كان المستوى عميقا 

 .      في معالجة تلك المعلومات كلما كان التذكر و االحتفاظ بالمعلومات كبير"
 الخاتمة -4

، ون االثـر االيجـابي فـي تعلـم مهـارة الكـب  للمجموعـة التجريبيـةللمنهج التعليمي الذي اعده البـاحث
ـــا علـــى  ـــم المعالجـــة وتجهيـــز المعلومـــات يعتمـــد كلي ـــتعلم واالكتســـاب والفهـــم، ومـــن ث ـــة ال الن عملي
الدماغ.ان المنهج التعليمي احتوى على اسس علمية في تعلم واتقان المهارة قيد البحـث مـن خـالل 

 سة المهارة مما ادى الى تفوق المجموعة التجريبية. التعريف و الشرح والعرض وممار 
 المصادر العربية:      
 الموصل، مديرية الكتب للطباعة مناهج البحث في التربية البدنية؛ ريسان خربيط مجيد(:

 (.4305والنشر،
  األسلوب التدريبي المتداخل وتأثيره ِفي التعلم والتطور مـن خـالل ظافر هاشم إسماعيل؛

: )أطروحــة دكتـوراه، كليــة التربيـة البدنيــة تنظيميــة المكانيـة لبيئــة تعلــم التـنسالخيـارات ال
 (.:88:وعلوم الرياضة، جامعة بغداد، 

  أســاليب معالجــة المعلومــات وعالقتهــا بأنمــاط الشخصــية لــدى عبــد الزهــرة لفتــة عــداي؛
 (.888:)أطروحة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المستنصرية،  :طلبة الجامعة

 مطالب استخدام الـتعلم المسـتند الـى نظريـة الـدماغ لرحيم بن عبدالرحمن الطلحـي ؛ عبدا
ـــة الثانويـــة ـــوم الطبيعيـــة بالمرحل ـــة  الالزمـــة لتـــدريس العل ـــة التربي .رســـالة ماجســـتير. كلي

 (.847:،جامعة أم القرى .مكة المكرمة)
  شــر والتوزيــع ، عمــان. دار المســيرة للنالــتعلم المســتند إلــى الــدماغناديـا ســميح الســلطي ؛

(:883.) 
 عمــــــان دار وائــــــل للنشــــــر  بطــــــل الــــــتعلم وصــــــعوباتة؛ نبيـــــل عبــــــد الهــــــادي وأخــــــرون(:

 .40:(،ص888:،
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  ــــراهيم  4ط،  الحــــديث فــــي الوســــائل المعينــــة واالجهــــزة الرياضــــية؛ هــــاني الدســــوقي اب
 . 422( ص 840:) االسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 

 عمـان الموهبة واإلبداع وفق نطرية الدماغ ليمان القطامي؛يوسف والمشاعلة، مجدي س .
 (.885:.ديبونو للنشر)

 المصادر االجنبية:
   Cain & Cain .making connection ;Teaching and brain, Alexandria, 

VA:ASCD (1997). 
   Ericckson ,l. stirring thr hed, Heart and the soul. Usa, Corwin 

Press, Inc.(2001). 
 Jensen, Eric. Brain -BasedL earning san Diago ,CA:The Brain 

Store,2000. 
 

 نموذج لوحدة تعليمية من األسبوع األول          
 .8زمن الوحدة التعليمية:        الوحدة التعليمية :االولى 

 المالحظات االدوات  التنظيم شرح التمرين المستخدم الجهاز القسم

 التحضيري
ز جها

 االرضية
 

د( وبعدها 15االحماء لمدة )
  )الوقوف على اليدين( .

جهاز 
 االرضية

التأكيد على 
استقامة 
 الجسم

شرب الماء ألهميته    -
 للدماغ

طرح بعض االسئلة ألثارة  -
الدماغ قبل الدخول 

 بالقسم الرئيسي.

 
عارضة 
 التوازن

التأكيد على 
 اليدين 

جهاز  الرئيس
 المتوازي

كة من االرتكاز االحساس بالحر 
على المتوازي سقوط الجسم الى 
الخلف واالمام  ألداء دورة صغيرة 
والنزول على االرض بمساعدة 

  المدرس.

عارضة  
 التوازن 

التأكيد على 
اليدين 
 والجذع

التركيز على عارضة  مرجحة الجسم لألمام والخلف مع 
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التأكيد على استقامة اليدين وعدم 
 انثنائها . 

 الكتافا التوازن

 

جهاز 
 المتوازي 

من التعلق على جهاز المتوازي 
مرجحة الجسم وبمساعدة المدرس 
حيث يسحب الالعب من الساقين 
لرفعه لالرتكاز على المتوازي ببطء 
محاواًل احساسه بالمسار الصحيح 

 للحركة .

التركيز على  المسطبة 
 القدمين

جهاز 
 الحلق

من التعلق بجهاز الحلق مرجحة 
بمساعدة المدرس حيث الجسم و 

يدفع الالعب من االكتاف فقط 
محاواًل السيطرة على الرجلين 
اعلى العارضتين واالرتكاز على 

 المتوازي .

جهاز  
 العارضة

التركيز على 
 اليدين

    د(5تمارين تهدئة لمدة ) االرضية النهائي
رب المـاء اثنـاء شرب الماء يكون حسب الحاجة مع التركيز على تذكير الطالب وحثـه علـى شـ*

 الوحدة التعليمية
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


