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The use of modern teaching strategies aims to develop the
practices of female learners inside and outside the classroom,
which contributes to changing the role of the student from a
negative role to a positive role in general. Therefore, learning
strategies have become involved in the application of many
educational and teaching programs and curricula, as they greatly
help in conveying information to the learner. With less effort and
time, except that the material to be learned is theoretical
or practical. In light of what the current era is witnessing of a
huge knowledge explosion and a wide technological revolution
that covered various areas of life, it has become necessary for
researchers to be interested in searching for ways to ensure the
development of thinking among learners, which is one of the
foundations of correct learning, some strategies, means and
methods used in the learning process help. To bring the learner to
a stage where he can access knowledge on their own by applying
that knowledge and using it to overcome the problems they face in
their daily lives. He has to use different and multiple methods and
methods, and this requires him to be familiar with how learning
takes place, and how the teaching methods and means used affect
the speed of achieving the goal of the learning process and
the success of applying the educational curriculum and achieving
its goals.
One of the features of the modern era is technological progress
in various fields and situations of life, as rapid change has
become a feature of the era in which we live. There is no doubt
that its use affects all aspects of life, including education and
teaching, and with this clear progress in the level of mastery of
learning skills in sports events around the world, it has become
necessary to use learning strategies in programs and curricula for
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teaching and teaching physical education and learning basic skills
for all games and events Sports, including volleyball .
The researchers found the lack of use of modern strategies in
the educational process, and despite their active role in learning
basic skills using modern methods, it requires the presence of
exercises that contribute to learning basic skills in volleyball,
whose weakness emerged from the research sample, which casts a
clear shadow on the performance and levels of learners. The aim
of the research is to prepare special exercises According to the
brain-based learning strategy in learning some basic volleyball
skills for students of the second average, and to identify the effect
of special exercises according to the brain-based learning strategy
in learning some basic volleyball skills for students of the second
average, and to identify the preference of the experimental and
control groups in learning some basic volleyball skills for female
students. The second is average. The researchers used
the experimental approach for the experimental and control
groups, and the research sample was represented by (30)
students, then the sample was divided into an experimental group
of (15) female students and a control group of (15) female
students.

Key words: Special Exercises, Brain-Based Learning Strategy, Basic
Skills.
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أثر مترينات خاصة وفقا التسارتيجيجة تلتعلم تملستند للدماغ يف يعلم
بعض تملهارتت تألتساتسجة ابلكرة تلطائرة للطالبات
ماجدة محجد كمبش

نضال فاضل عباس

تتسرتء فاضل عباس

4

5
6

تمللخص:
إن استخدام اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يهدف إىل تطوير ممارسات املتعلمات داخل الصف وخارجه مما يسهم
يف تغيري دور الطالبة من دور سليب إىل دور إجيايب شكلل اام للل صببت اسرتاتيجيات التعلم تدخل يف
تطبيق اللثري من الربامج واملناهج التعليمية والتدريسية كوهنا تسااد شكلل كبري يف إيصال املعلومات إىل املتعلم
جبهد ووق صقل سوى كان املادة املطلوب تعلمها مادة نظرية صو املية .ويف ظل ما يكهده العصر احلايل من
تفجر معريف هائل وثورة تلنولوجية واسعة مشل جماالت احلياة املختلفة ابت من الضروري صن يهتم الباحثون يف
البتث ان السبل اليت تلفل تنمية التفلري لدى املتعلمني واللي يعترب إحدى صساسات التعلم الصتيح تسااد
شعض االسرتاتيجيات والوسائل والطرق املستخدمة يف املية التعلم الى إيصال املتعلم إىل مرحلة يستطيع فيها من
الوبول للمعرفة أبنفسهم وذل شتطبيق تل املعرفة واستخدامها يف التغلب الى ما تواجههم من مكلالت يف
حياهتم اليومية وهلا هو مبثاشة اهلدف األسا اللي جيب صن تسعى الرتشية إىل حتقيقه وللي يتملن املدر من
دفع طالشه إىل التعليم فال شد له من استخدام طرق وصساليب خمتلفة ومتعددة وهلا يتطلب منه صن يلون ملما
شليفية حدوث التعلم وكيف تؤثر الطرق والوسائل التدريسية املستخدمة ىف سراة حتقيق اهلدف من املية التعلم
وجناح تطبيق املنهج التعليمي وحتقيق صهدافه.
تلكلمات تملفتاحجة :مترينات خابة اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ املهارات األساسية.



تملقدمة:
ملخص تلبحث:
إن من مسات العصر احلديث هو التقدم التلنولوجي يف شىت جماالت ومواقف احلياة إذ صببح التغري السريع هو مسة العصر
اللي نعيش فيه صن التطور التلنولوجي حقق طفرة كبري يف الميات التعلم وما زال خيطو خبطوات اثشتة لتتقيق املزيد من التطور
حيث صببح احمل األساسي الى مصداقية املوضواات املختلفة ممّا الش ّ فيه صن استخدامها تؤثر الى كافة جوانب احلياة مبا
فيها التعليم والتدريس ومع هلا التقدم الواضح يف مستوى اتقان تعلم املهارات يف الفعاليات الرايضية الى مستوى العامل صببح
من الضروري استخدام اسرتاتيجيات التعلم يف شرامج ومناهج تعليم وتدريس مادة الرتشية الرايضية وتعلم املهارات األساسية للافة
األلعاب والفعاليات الرايضية ومنها لعبة اللرة الطائرة.
4ص .د .جامعة دايىل العراق
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تبني للباحثون قلة استخدام االسرتاتيجيات احلديثة يف العملية التعليمية ورغم دورها الفاال يف تعلم املهارات األساسية
ابألساليب احلديثة يتطلب وجود مترينات تساهم يف تعلم املهارات األساسية ابللرة الطائرة اليت شرز ضعفها لعينة البتث مما يلقي
شظاللة شكلل واضح الى اداء املتعلمني ومستوايهتم.وهدف البتث إىل ااداد مترينات خابة وفقاً السرتاتيجية التعلم املستند
للدماغ يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط والتعرف الى صثر التمرينات اخلابة وفقاً
السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط.والتعرف الى صفضلية
اجملمواتني التجريبية والضاشطة يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط .واستخدم الباحثون املنهج
التجرييب للمجمواتني التجريبية والضاشطة ومتثل اينة البتث شـ ( )30طالبة مث تقسيم العينة الى جممواة جتريبية شواقع ()15
طالبة وجممواة ضاشطة شواقع ( )15طالبة ومتثل جمتمع البتث شطالبات الصف الثاين متوسط يف القاراة للبنات يف حمافظة دايىل
شعقوشة للعام الدراسي ( )2021-2020للفصل الدراسي األول وكان اددهم ( )53طالبة من شعبة (ص) اليت متثل اجملمواة
الضاشطة اليت شلغ ادد طالباهتا ( )26طالبة وشعبة (ب) اليت متثل اجملمواة التجريبية اليت شلغ ادد طالباهتا ( )27طالبا
اختارت الباحثون اينة البتث شطريقة اكوائية ان طريق (القراة) فبلغ ادد افراد العينة ( )30طالبة موزاني شواقع ( )15طالبة
من شعبة (ص) اليت متثل اجملمواة الضاشطة و ( )15طالبة من شعبة (ب) اليت متثل اجملمواة التجريبية وذل شعد استبعاد الطالبات
الراسبات وذوي الغياابت املتلررة وطالبات العينة االستطالاية البالغ اددهم ( )10طالبات فقد شلغ النسبة املئوية للعينة
( )%56.60من جمموع جمتمع البتث وهي تعد نسبة جيدة لتمثل اجملتمع متثيال حقيقيا .استنتج الباحثون إىل صن التمرينات
اخلابة وفقاً السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ صثر واضح وفعال يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين
متوسط .صن شرح وارض وتطبيق املهارات يف النكاط التعليمي والتطبيقي يف اجلزء الرئيسي من الوحدة التعليمية قد ساهم شكلل
واضح يف تعلمها .يف ضوء احلقائق العلمية اليت اسفرت انها نتائج البتث يوبي الباحثون إىل ضرورة االاتماد الى اسرتاتيجية
التعلم املستند للدماغ يف شناء املناهج التعليمية لطالبات الصف الثاين متوسط وضرورة تطبيق التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية
التعلم املستند للدماغ الى اينات صخرى.
 -1تلتعريف ابلبحث:
إن العملية التعليمية تركز الى وسيلة مهمة وهي نقل املعارف واملعلومات من املدر إىل الطالب وابلطريقة املناسبة
وهلا أييت ان طريق اختيار صفضل الطرائق والنماذج واالسرتاتيجيات اليت تالئم املرحلة العمرية للمتعلّمني ومنها اسرتاتيجية التعلم
املستند للدماغ .صن اسرتاتيجية التعلّم املستند للدماغ من االسرتاتيجيات اجلديدة والفاالة يف العملية التعليمية والرتشوية إذ صن االقة
التفلري مبستوى التعلم من اجلوانب املهمة يف املية التعلم احلركي صو تطور مستوى التعلم واللي قد يصل ابملتعلم إىل إجياد حلول
إجياشية مملن من خالهلا صن يصل إىل املستوى املطلوب صن التفلري األساسي يتضمن امليات اقلية صساسية كاكتساب املعرفة
وتلكرها واملالحظة واملقارنة والتصنيف والتفلري احلسي والعملي كما يتضمن املستوايت املعرفية صما التفلري املركب ويتضمن
استعمال العمليات العقلية املعقدة للل جيب صن نبدص مع املتعلمات ضمن مستوايت التعلم فعلى املتعلم مثال إجاشة واحدة
للسؤال الواحد صما التفلري يف املرحلة الثانية فانه يعطي احلرية للمتعلم للوبول إىل استجاابت متعددة للسؤال الواحد فمن خالل
طرح االسئلة والتعميمات للوبول إىل حل املكللة للل حيتاج املتعلم إىل التفلري البسيط من القيام شعمليات ذهنية شسيط مثل
التلكر واالسرتجاع والعودة إىل املية الرشط شني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي لتعلم اي مهارة مثال وهلا يتطلب املرور
شعمليات مركبة تتضمن جممواة من العمل يات العقلية للل يف مراحل التعليم املختلفة هو متلني املتعلم من صساليب التفلري
واملياته ومهاراته من خالل املية التعليم ووفقا ملستوايت نضج املتعلم لتعلم املهارة صو املهارات املطلوشة ومتطلبات املعرفة املختارة
ووفقا خلصائص وشيئة التعلم اليت يدور فيها التعليم ويف ضوء العالقات املتبادلة شني املعلم واملتعلم.
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جماالت تلبحث:
تجملال تلبشري :طالبات الصف الثاين متوسط يف متوسطة القاراة للبنات (للعام الدراسي )2021-2020

تجملال تلزماين :للفرتة من ( 2020 /11/15إىل )2021 /2 /8

تجملال تملكاين :ساحة متوسطة القاراة للبنات
 -2منهيجة تلبحث وتجرتءتيه تملجدتنجة:

إن اختيار املنهج املالئم ملكللة البتث وصهدافه من املتطلبات الضرورية يف البتث العلمي إذ استخدم الباحثون املنهج
التجرييب ملالءمته طبيعة املكللة املراد حلها فاملنهج التجرييب "هو التغيري املتعمد واملضبوط للكروط احملددة لواقعة معينة ومن مث
مالحظة التغريات الناجتة يف هله الواقعة ذاهتا وكلل تفسريها" (قندجلي  )2015كلل ااتمد الباحثون يف تصميم حبثهما
الى صسلوب اجملمواتني املتلافئتني (التجريبية والضاشطة).
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إِ َّن ل ُل ّل لعبة من األلعاب الرايضية مهارات صساسية خابة هبا فال ُلرة الطائرة إحدى األلعاب الرايضية اليت انتكرت الى
مدى واسع يف العامل جلماليتها ومجالية مهاراهتا الاتمادها الى املهارات األساسية اليت متثل اجلانب األسا لتعلّم صي لعبة ملا
حتتاجه من مهارات حركية مهمة لتأدية هله املهارات شوبفها الركيزة اليت تبىن اليها هله اللعبة وجتلب العديد من مجهور
املكاهدين ان طريق املزيج الرائع من األداء الفين واجلمايل اللي يظهر يف صثناء حترك املتعلّمات يف امللعب للا يتوجب توجيه
العناية اللليّة إىل مرحلة تعلّمها وتلليل الصعاب إبتباع خطوات التعلّم الرتشوي من حيث التدرج من السهل إىل الصعب ِممَّا
وتنافسا ابالاتماد الى صسس المية بتيتة تسااد الى سراة التعلّم ومن هنا تربز صمهية البتث يف
جيعلها صكثر صاثرة وتكوي ًقا
ً
تَـ َعرف أتثري اسرتاتيجية التعلم املسند إىل الدماغ وذل لتناغمها وفااليتها للتطبيقات اليت تعىن يف جمال الفروق الفردية شني
إسهاما منهم يف تطوير وإثراء العملية التعليمية اليت شرزت انايتها يف
املتعلّمني وهلا ما داا الباحثون إىل القيام شبتث جترييب
ً
تعلم املهارات األساسية ابل ُلرة الطائرة وتطويرها .ان طريق مقاشلة الباحثون ملدرسات الرتشية الرايضية فضال ان اطالاهم الى
جممواة من الدراسات واملصادر املتعلقة ابملوضوع تبني للباحثون قلة استخدام االسرتاتيجيات احلديثة يف العملية التعليمية ورغم
دورها الفاال يف تعلم شعض املهارات األساسية ابألساليب احلديثة مما يتطلب وجود مترينات خابة تساهم يف تعلم املهارات
األساسية اليت شرز ضعفها لعينة البتث مما يلقي شظاللة شكلل واضح الى اداء املتعلمات ومستوايهتن مما يسوغ وجود حاجة
ملتة إىل استعمال طرائق وصساليب متنواة وخمتلفة يف تقدمي املادة التعليمية تضفي يف املية التعلم نوع من األاثرة والتكويق وتبعد
امللل ان الدر وتسهم شكلل إجيايب يف مكاركة الطالبات يف ارض املهارة وللل ارتى الباحثون القيام هبله التجرشة من خالل
استخدام التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة للطالبات
وهدف البتث إىل ااداد مترينات خابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة
لطالبات الثاين متوسط والتعرف الى صثر التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض املهارات
األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط والتعرف الى صفضلية اجملمواتني التجريبية والضاشطة يف تعلم شعض املهارات
األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط.اما فروض البتث صن التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ صثر
يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط وهنال صفضلية للتمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم
املستند للدماغ ان األسلوب املتبع يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط.
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 2-2جمتمع وعجنة تلبحث:
مت حتديد جمتمع البتث طالبات الصف الثاين املتوسط يف متوسطة القاراة للبنات للعام الدراسي ()2021-2020
للفصل الدراسي األول وكان اددهم ( )53طالبة من شعبة (ص) اليت متثل اجملمواة الضاشطة اليت شلغ ادد الطالبات ()26
طالبة وشعبة (ب) اليت متثل اجملمواة التجريبية اليت شلغ ادد طالباهتا ( )27طالبا الما صن الباحثون قد اختاروا جمتمع البتث
شطريقة امدية وذل ألسباب ادة منها .مالءمته ملفردات الدراسة ومتتع املدرسة شساحة مناسبة لتطبيق التجرشة فضال ان ذل
تعاون اٍدارة املدرسة مع الباحثون .اختارت الباحثون اينة البتث شطريقة اكوائية ان طريق (القراة) فبلغ ادد افراد العينة ()30
طالبة موزاني شواقع ( )15طالبة من شعبة (ص) اليت متثل اجملمواة الضاشطة و ( )15طالبة من شعبة (ب) اليت متثل اجملمواة
التجريبية وذل شعد استبعاد الطالبات الراسبات وذوي الغياابت املتلررة وطالبات العينة االستطالاية البالغ اددهم ()10
طالبات.در الباحثون طالبات اجملمواة التجريبية الى وفق اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ شينما درس اجملمواة الضاشطة
ابلطريقة املتبعة اليت يتبعها مدرسة املادة ساشقا .وشناء الى ما تقدم فقد شلغ النسبة املئوية للعينة ( )%56.60من جمموع جمتمع
البتث وهي تعد نسبة جيدة لتمثل اجملتمع متثيال حقيقياً
اجلدول ( )1يبني جتانس اينة البتث يف متغريات (العمر والطول واللتلة)
ت

المتغيرات

وحدة القياس

1
2
3

العمر
الطول
الكتلة

سنة
سم
كغم

الوسط
الحسابي
14.46
158.41
46.56

االنحراف
المعياري
1.31
2.47
3.48

الوسيط

معامل االلتواء

14.00
158.00
46.00

1.05
0.500.68-

يدل الى صن الدرجات موزاة توز ًيعا ااتداليًا.
قيم معامل االلتواء حمصورة ما شني  3±وهلا ّ

 3 -2وتسائل مجع تملعلومات وتالدوتت وتألجهزة تملستخدمة يف تلبحث:
 وتسائل مجع تملعلومات:املصادر العرشيّة واألجنبية استبانة حتديد اهم االختبارات املستخدمة ابلبتث فريق العمل املسااد املالحظة العلمية
املعاجلات االحصائية.
 تألجهزة وتألدوتت تملستخدمة ابلبحث:استخدم الباحثون األدوات اآلتية:
ملعب كرة طائرة قانوين مع مستلزماته ادد ( )1كرات طائرة نوع ( )Mikasaبينية الصنع ادد ( )15كرة ميزان
طيب لقيا اللتلة بافرة ادد ( )2شريط قيا لقيا الطول ابلسنتمرت ادد ( )1كامريا تصوير فيديو وصقراص DVD
جهاز كومبيوتر نوع  Lenovoادد ( )1سااة توقي ادد (.)1
 4-2تجرتءتت تلبحث تملجدتنجة:
 حتديد متغريتت تلبحث: -1حتديد تملهارتت تألتساتسجّة ابل ُكرة تلطائرة:
ان طريق املنهج املعتمد لوزارة الرتشية للمرحلة املتوسطة (الصف األول متوسط) ابل ُلرة الطائرة (اخرون  )2012مت
حتديد املهارات األساسيّة (قيد البتث) وهي :اإلرسال املواجه من األسفل التمرير من األالى التمرير من األسفل) .
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قام الباحثون إباداد استمارة لتتديد صهم االختبارات اليت تقيس األداء املهارى للمهارات قيد البتث ومت ارض تل
صيضا يف اختصابات اللرة الطائرة (التعلّم احلركي الم التدريب االختبارات والقيا
خبريا
وخمتصا ً
ً
االستمارة الى (ً )15
طرائق التدريس) لتتديد صهم االختبارات اليت تقيس األداء املهارى للمهارات قيد البتث وشعد تفريغ البياانت ااتمدت
الباحثون االختبارات اليت حصل الى نسبة ( % )90من شني االختبارات املرشتة كما هو مبني يف اجلدول ( )2ويف ضوء ما
صفرزته استمارة االستبانة مت حتديد االختبارات املهارية قيد البتث.
يبني النسب املئوية لالختبارات املرشتة لقيا األداء املهاري للمهارات قيد البتث
اجلدول (ّ )2
المهارات

ت

االختبارات المرشحة

اإلرسال
المواجه
من
األسفل

1

إرسال إلى الجهة األخر من الملعب

2

اإلرسال

التمرير
من
األعلى

التمرير
من
األسفل

الغرض من االختبار
قياس مستو األداء المهاري لإلرسال عن طريق
الخبراء.
قياس مهارة اإلرسال لد العب الكُرة الطائرة في
موقف مشابه للمباراة.

النسبة
المئوية%
%91
%65

3

اإلرسال

قياس مهارة اإلرسال.

%68

1

مستمرة من األعلى
المناولة فوق الرأس
ّ

قياس مستو األداء المهاري عن طريق الخبراء.

%86

2

اختبار تكرار التمرير على الحائط

3
1

دقة التمرير على الحائط
التمرير من األسفل

قياس قدرة المختبر على سرعة التمريرومقدار تمكنه
من مهارة التمرير من أعلى باألصابع.
قياس دقة التمرير من أعلى.
قياس مستو األداء المهاري عن طريق الخبراء.

%64
%66
%88

2

اختبار التمرير من أسفل بالذراعين

قياس قدرة المختبر على سرعة التمرير ،ومقدار
تمكنه من مهارة التمرير من أسفل باليدين.

%60

3

دقة التمرير على الحائط

قياس دقة التمرير من أسفل.

%69

 -3تالختبارتت تملهارية للمهارتت تألتساتسجّة قجد تلبحث:

 -تالختبار تألول  :إرسال إىل اجلهة األخرى من امللعب (الكيخلي .)2016

تلغرض من تالختبار :قيا مستوى األداء املهارى لإلرسال ان طريق اخلرباء

موتصفات تألدتء :يقف املخترب خلف خط النهاية ويؤدي اإلرسال املواجه األمامي من األسفل لتعرب ال ُلرة إىل اجلهة األخرى
من امللعب إذ يعطى ل ُل ّل خمترب ثالث حماوالت.

تلتسيجل :يتم تقييم صداء املخترب يف احملاوالت الثالث ان طريق اخلرباء ويلون تقسيم الدرجة الى النتو االيت( :اجلزء

تلتحضريي :ودرجته ( )3اجلزء الرئيس :ودرجته ( )5اجلزء اخلتامي :ودرجته () )2

الكلل ( )1اختبار اإلرسال إىل اجلهة األخرى من امللعب

مستمرة من األالى (الكيخلي  )2016الغرض من االختبار :قيا مستوى األداء املهاري
 تالختبار تلثاين :املناولة فوق الرصّ

ان طريق اخلرباء.

مرة (سيطرة الى ال ُلرة) ويعطى ل ُل ّل خمترب ثالث حماوالت.
مرة شعد ّ
موتصفات تألدتء :يؤدي املخترب مناولة فوق الرا ّ
692

Volume: 4 Issue: 1

 -2حتديد تختبارتت تلبحث:
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تلتسيجل :يتم تقييم صداء املخترب يف احملاوالت الثالث ان طريق اخلرباء ويلون تقسيم الدرجة كاآليت( :اجلزء التتضريي :ودرجته
( )3اجلزء الرئيس :ودرجته ( )5اجلزء اخلتامي :ودرجته (. ))2
 تالختبار تلثالث :التمرير من األسفل( :الكيخلي  )2016الغرض من االختبار :قيا مستوى األداء املهاري ان طريقاخلرباء.

مرة (سيطرة الى ال ُلرة) ويعطى ل ُل ّل خمترب ثالث حماوالت.
مرة شعد ّ
موتصفات تألدتء :يؤدي املخترب مناولة من األسفل ّ
تلتسيجل :يتم تقييم صداء املخترب يف احملاوالت الثالث ان طريق اخلرباء ويلون تقسيم الدرجة الى النتو اآليت( :اجلزء

تلتحضريي :ودرجته ( )3اجلزء الرئيس :ودرجته ( )5اجلزء اخلتامي :ودرجته ())2
 -4تلتيربة تالتستطالعجة:
التجرشة االستطالاية هي" :جترشة بغرية صو امل مصغر للدراسة العامة يقوم هبا الباحث شغية الوقوف الى السلبيات
واإلجياشيات اليت ترافق إجراء التجرشة الرئيسة للبتث" (باحل  )2004ومن صجل التأكد من سالمة اإلجراءات والطريقة اليت
ان طريقها يتم احلصول هبا الى البياانت قام الباحثون إبجراء التجرشة االستطالاية لالختبارات املستخدمة يف البتث وذل
لغرض توضيح االختبارات وارضها هلم ومت تنفيل التجرشة االستطالاية هلله االختبارات يف يوم السب املوافق 2020/11/28
بباحا واهلدف منها :تَـ َعرف الصعوابت واملعوقات اليت قد تواجه الباحثون يف صثناء تطبيق االختبارات
يف متام السااة التاسعة
ً
التعرف الى امل ّدة الزمنية لتنفيل االختبارات التأكد من بالحية األدوات واألجهزة املستعملة
(قيد البتث) من صجل تالفيها َ
ُ
انقصا مدى تفهم صفراد العينة واستجاشتهم لتعليمات تنفيل االختبارات وخطواهتا .والنتائج املتتققة من
واستلمال ما قد يلون ً
التجرشة االستطالاية( :بالحية األدوات واألجهزة املستخدمة بالحية االختبارات املستخدمة مجيعها من حيث متتعها ابلوق
املناسب للتنفيل وبالحية امللان وسهولة تطبيق اينة البتث لالختبارات تفهم فريق العمل املسااد يف طريقة تنفيلهم
الختبارات البتث).
 -5تألتسس تلعلمجة لالختبارتت تملستخدمة يف تلبحث:
إ َّن من صهم خصائص االختبار صو القيا اجليد هو توافر معامالت الصدق والثبات واملوضواية فيتم ذل اند
استخدام االختبار مع مالحظة معامل إدارة االختبارات وتنظيمها والقيا شدقة (جواد  )2004واليه سعى الباحثون إىل إجياد
األسس العلمية لالختبارات املختارة الى النتو اآليت:
 صدق تالختبارتت:إِ َّن بدق االختبارات هو" :صَ ْن يقيس االختبار ما وضع لقياسه مبعىن صن االختبار الصادق اختبار يقيس الوظيفة اليت
شدال منها صو ابإلضافة إليها" (ملتم  )2000واليه مت إجياد معامل الصدق لالختبارات
يزام صَنَّهُ يقيسها وال يقيس شيئًا آخر ً
املستخدمة يف البتث إذ استخدم الباحثون الصدق الظاهري ان طريق ارض االختبارات املقرتحة يف البتث الى جممواة من
اخلرباء يف جمال االختبارات والقيا وال ُلرة الطائرة واملدرجة ويف ضوء احلصول الى آراء اخلرباء اختار الباحثون االختبارات اليت
حصل الى امهية نسبية مقدارها ( )%80فأكثر من آراء اخلرباء وشلل يلون قد حتقق بدق االختبار إذ يـُ َعد االختبار
بادقًا "اندما يتفق الى ذل اخلرباء وشنسبة مقبولة " (محزة .)2005
 ثبات تالختبار:إِ َّن االختبار اجليد هو االختبار اللي يتصف ابلثبات فاالختبار الثاش هو" :االختبار اللي يعطي نتائج متقارشة صو
مرة يف ظروف متماثلة" (اخرون ن .)1988 .وللي يتتقق الباحثون من ثبات االختبارات
النتائج نفسها إذا ما طبق صكثر من ّ
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 موضوعجة تالختبار:تعين موضواية االختبار" :االتفاق يف اآلراء ألكثر من حملم لرتتيب األفراد وتقييمهم يف صثناء االختبار" (سالمة
 )1980ومن صجل التتقق من موضواية االختبارات املهارية قام الباحثون شعرض هله االختبارات الى جممواة من اخلرباء
واملختصني للتأكد من مدى وضوح تعليمات االختبارات وطريقة حساب الدرجة فاملوضواية "ترجع يف األبل إىل مدى
وضوح التعليمات اخلابة شتطبيق االختبار وحساب الدرجات صو النتائج اخلابة شه" (رضوان  )2000ويكري اجلاشري إىل صن
"االختبار يـُ َعد موضوايًا إذا كان يعطي الدرجة نفسها شغض النظر امن يصتته وهلا يعين احللم اللايت للمتلم" (اجلاشري
 )2011ف ُللّما كان هناك صسس اثشتة وواضتة فإِ َّهنا تسااد الى إمتام املية التقومي مبوضواية صكرب وملا كان االختبارات
جدا.
تعتمد األدلة القاطعة صي األرقام كتصيلة للنتائج للا فِإ َّن موضوايته االية ً
يبني معامالت الثبات واملوضواية لالختبارات قيد البتث
اجلدول (ّ )3
ت

االختبارات

الثبات

الموضوعية

1

اختبار مهارة اإلرسال المواجه من األسفل.

0.86

0.89

2

اختبار مهارة التمرير من األعلى.

0.87

0.90

3

اختبار التمرير من األسفل.

0.88

0.90

 -6تالختبارتت تلقبلجة:
شعد حتديد االختبارات املستعملة يف البتث وإجياد األسس العلمية هلا قام الباحثون إباطاء وحدة تعريفية ألفراد العينة
مجيعها يوم اخلميس املوافق  2020/12/10لغرض متلني الطالبات من معرفة شلل املهارة األول ي وكيفية أتديتها شعدها
صجري االختبارات املهارية (قيد البتث) وللمجمواتني التجريبية والضاشطة يف يوم االرشعاء املوافق  2020/12/9يف متوسطة
القاراة للبنات والى ساحة املدرسة .وقد مت تنفيل االختبارات مبساا ّدة فريق العمل املسااد وإبشراف مباشر من قبل الباحثون
وقد راع الباحثون اند تطبيق االختبارات النقاط اآلتية :إجراء االختبارات ألفراد العينة مجيعهم يف امللان نفسه تثبي فريق العمل
املسااد يف كافة االختبارات ولألفراد مجيعهم إجراء االختبارات ألفراد العينة مجيعهم يف صوقات وظروف متكاهبة شرح كيفية تنفيل
االختبارات ألفراد العينة مجيعهم ابلطريقة نفسها استخدام صجهزة وصدوات قيا واحدة ألفراد العينة مجيعهم تسجيل نتائج
االختبارات املهارية اخلابة شقيا األداء الفين (التلني ) من قبل ثالثة مقومني وابختصاص ال ُلرة الطائرة صخل الوسط احلسايب
لدرجات ثالثة مقومني لغرض حتديد الدرجة النهائية ل ُل ّل اختبار.
 -تلتكافؤ:

متاما يف مجيع
"للي يستطيع الباحثون صن يرجع الفرق إىل العامل التجرييب جيب صن تلون اجملمواات التجريبية متلافئة ً
ظروفها ما ادا املتغري التجرييب اللي يؤثر الى اجملمواة التجريبية" (جميد  )1987ولغرض حتقيق ذل قام الباحثون إبجراء
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قاموا ابستخدام طريقة االختبار وإاادة االختبار الى اينة ملونة من ( )10طالبات من شعبيت (ص ب) وذل يف متام السااة
التاسعة من بباح يوم االحد املوافق  2020/11/29وإاادته يف يوم االحد املوافق 2020/12/6صي شعد مرور سبعة صايم
ويكري (اشراهيم  )2000إىل صَنَّهُ "ملعرفة ثبات االختبار يعاد تطبيقه شعد مرور سبعة صايم الى االختبار األول " (اشراهيم
وتبني
 )2000وهبدف معرفة االرتباط شني نتائج االختبارين قام الباحثون ابستعمال قانون معامل االرتباط البسيط (شريسون) ّ
صن قيم معامل االرتباط كان االية ِممَّا يدل الى صن االختبارات تتمتع شدرجة ثبات االية وكما هو مبني يف اجلدول ()3

Nidal Fadel ABBAS, Esraa Fadel ABBAS & Magda Hamid KAMBASH

املية التلافؤ شني جمموايت البتث يف املتغريات املستخدمة مجيعها (قيد البتث) وصظهرت النتائج ادم وجود فروق معنوية شني
اجملمواتني ِممَّا يؤكد التلافؤ شينهما كما هو مبني يف اجلدول ()4
جدول ( )4يبني التلافؤ شني جمموايت البتث التجريبية والضاشطة يف اختبارات قيد البتث
المعالجات
االحصائية
المتغيرات

1
2
3

االرسال
المواجه من
االسفل
التمرير من
االعلى
التمريرمن
األسفل

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة t

ـــ
س

ع

ـــ
س

ع

المحسوبة

درجة

3.616

1.595

3.466

1.156

0.241

درجة

2.281

1.300

2.416

0.794

0.279

درجة

2.766

0.824

2.799

0.901

0.086

وحدة
القياس

الداللة
مستو
الدال
لة
0.8
13
0.7
83
0.9
32

عشوائي
عند
مستو
داللة ≥
0.05

قيمة ( )tاجلدولية اند درجة حرية ( )18ومبستوى داللة (2.10= )0.05

 -7تلتيربة تلرئجسة:
من صجل اتباع السياق العلمي السليم للتوبل إىل صدق النتائج حلل مكللة البتث ومن صجل حتقيق صهداف البتث
وضع الباحثون الوحدات التعليمية اخلابة مبنهاج اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ للمجمواة التجريبية ومبا يالءم موضوع
البتث واينته تضمن ( )16وحدة تعليمية وملدة ( )8صساشيع وشواقع وحدتني تعليميتني يف األسبوع ليومي السب واألحد
مت تنفيل الوحدات التعليمية الى اجملمواة التجريبية يف الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ( )2021-2020يف يوم السب
املوافق  2020 /12/12واالنتهاء منها يوم السب املوافق  2021/2/8يف ساحة متوسطة القاراة للبنات مت استخدام ()12
مترين ل ُل ّل مهارة من املهارات قيد البتث صببح جمموع التمرينات الللي ( )36مترين متدرجة من السهل إىل الصعب راع
اهتن الى تعلّم املهارات مت العمل مع اجملمواة التجريبية يف صثناء الثمانية صساشيع ابستخدام
الباحثون مستوى املتعلّمات وقدر َّ
اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ لتعلّم شعض املهارات األساسيّة ابل ُلرة الطائرة طبق الوحدات التعليمية مجيعها الى اينة من
طالبات الصف الثاين متوسط /متوسطة القاراة للبنات مرااية تسهيل املية التعلّم إىل الطالبات ابستخدام مبدص التدرج يف التعلّم
من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املركب إذ مت تطبيق التمرينات اليت تتضمن التعلم املستند للدماغ شني الطالبات يف صثناء
تنفيل التمارين املهارية مت العمل مع اجملمواة الضاشطة يف صثناء ( )8صساشيع ابملنهج املتبع من قبل املدرسة جلميع الوحدات
التعليمية شلغ زمن الوحدة التعليمية ( 40دقيقة) ومقسمة الى ثالثة صقسام (القسم التتضريي القسم الرئيسي القسم
اخلتامي) وكما هو موضح الى النتو االيت :القسم التمهيديُ :م ّدته ( 10دقائق) واشتمل الى :املقدمة واإلمحاءُ :م ّدته (5
دقائق) يتم فيها الوقوف شنسق من قبل الطالبات وصخل الغياابت وإاطاء متارين إمحاء وهرولة ألجزاء اجلسم مجيعها من األالى
وم ّدهتا ( 5دقائق) .القسم الرئيسيُ :م ّدته (25
إىل األسفل لغرض التهيئة للقسم الرئيسي.التمرينات البدنية :إاطاء متارين شدنية ُ
وم ّدته ( 10دقائق) ويتم ان طريقه شرح املهارة
دقيقة) وهي اليت مت فيها تطبيق التجرشة وهو مقسم إىل :النكاط التعليميُ :
املنفلة يف الوحدة التعليمية من قبل املدرسة ومن مثَّ ارضها لتوضيح طريقة األداء شصورة بتيتة وطرح شعض األسئلة التعليمية
وم ّدته (15دقيقة) ويتم ان طريق تطبيق التمارين املهارية وفق اسرتاتيجية التعلم املستند
املتعلقة ابلدر النكاط التطبيقيُ :
للدماغ القسم اخلتاميُ :م ّدته ( 5دقائق) يتم يف هلا القسم إاطاء لعبة بغرية لغرض ختفيف اجلهد لألاضاء وشث األاثرة
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يبني صقسام الوحدة التعليمية الواحدة والنسب املئوية خالل املنهج التعليمي للمجمواة التجريبية
اجلدول (ّ )5
ت

أقسام الوحدة التعليمية

1

القسم
الرئيسي
(25د)

الجانب التعليمي (10د)
الجانب التطبيقي (15د)

المجموع

الوقت خالل الوحدة
التعليمية /د
(10د)

الوقت خالل المنهج
التعليمي /د
(160د)

النسبة المئوية
%
% 40

(15د)

240

% 60

(25د)

400

% 100

 -8تالختبارتت تلبعدية:
شعد االنتهاء من تنفيل الوحدات التعليمية املع ّدة الى وفق اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ مت إجراء االختبارات البعدية
جملموايت البتث التجريبية والضاشطة يوم السب املوافق  2021/2/8يف متوسطة العامرية للبنات وإبشراف مباشر من قبل
الباحثون وذل لقيا مقدار التق ّدم احلابل للمتعلّمات يف اجملمواتني التجريبية والضاشطة وقد حرب الباحثون الى هتيئة
الظروف نفسها اليت جرت هبا االختبارات القبلية من حيث الزمان وامللان وفريق العمل املسااد واألجهزة واألدوات
املستخدمة وذل لغرض احلصول الى نتائج دقيقة.
 -9تلوتسائل تإلحصائجة
لغرض معاجلة البياانت إحصائيًا استخدم الباحثون احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتمااية ( )SPSSوذل
البياانت اخلابة ابلبتث.

ملعاجلة

 -3عرض تلنتائج وحتلجلها ومناقشتها:
 -1عرض وحتلجل نتائج تالختبارتت تلقبلجة وتلبعدية للميموعة تلتيريبجة للمهارتت تألتساتسجة (قجد تلبحث) ابلكرة تلطائرة
ومناقشتها

جدول ( )6يبني قيمة  Tاحملسوشة للمقارنة شني االختبارات القبلية والبعدية للمجمواة التجريبية للمهارات األساسية (قيد البتث)
ابللرة الطائرة.
المعالجات
االحصائية
المتغيرات

االختبار القبلي
وحدة
القياس

االرسال
المواجه
من االسفل
التمرير
من االعلى
التمرير
من االسفل

قيمة T

االختبار البعدي
س

س

ع

ف

ع
ف

المحسوبة

نسبة
الخطأ

8.456

 0.000معنوي
 0.000معنوي
 0.000معنوي

س

ع

درجة

3.616

7.520 1.595

0.791

درجة

2.281

6.860 1.300

1.135 4.578 0. 537

12.749

درجة

2.766

6.370 0.824

1.089 3.603

10.460

0.598

1.459 3.903

الداللة

درجة احلرية ( )9معنوي اند مستوى داللة ≤ 0.05
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مبني يف اجلدول
والتكويق واحلماسة شني الطالبات والوقوف شنسق وإهناء الوحدة التعليمية واالنصراف إىل الصف وكما هو ّ
()5

Nidal Fadel ABBAS, Esraa Fadel ABBAS & Magda Hamid KAMBASH

يتضح من اجلدول ( )6قيم االوساط احلساشية واالحنرافات املعيارية والوسط احلسايب للفروق واحنراف الفروق ان وسطها
احلسايب وقيمة ( )Tاحملسوشة ومستوى الداللة يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة التجريبية للمهارات األساسية ابللرة الطائرة
(االرسال املواجه من االسفل التمرير من االالى التمرير من االسفل)  .إذ تبني صن قيم االوساط احلساشية الختبار مهارة االرسال
املواجه من االسفل شلغ يف االختبار القبلي ( )3.616وابحنراف معياري قدره ( )1.595يف حني شلغ يف االختبار البعدي
( )7.520وابحنراف معياري قدره ( )0.791صما الوسط احلسايب للفروق ( )3.903يف حني شلغ احنراف الفروق ان وسطها
احلسايب ( )1.459وقيمة ( )Tاحملسوشة ( )8.456ومستوى داللة ( )0.000وهو ابغر من ( )0.05مما يدل الى وجود
فروق معنوية يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة التجريبية .وتبني صن قيم االوساط احلساشية الختبار مهارة التمرير من االالى
شلغ يف االختبار القبلي ( )2.281وابحنراف معياري قدره ( )1.300يف حني شلغ يف االختبار البعدي ( )6.860وابحنراف
معياري قدره ( )0.537صما الوسط احلسايب للفروق ( )4.578يف حني شلغ احنراف الفروق ان وسطها احلسايب ()1.135
وقيمة ( )Tاحملسوشة ( )12.749ومستوى الداللة  ))0.000وهو ابغرمن ( )0.05مما يدل الى وجود فروق معنوية يف
االختبار القبلي والبعدي للمجمواة التجريبية .وتبني صن قيم االوساط احلساشية الختبار مهارة التمرير من االسفل شلغ يف
االختبار القبلي ( )2.766وابحنراف معياري قدره ( )0.824يف حني شلغ يف االختبار البعدي ( )6.370وابحنراف معياري
قدره ( )0.598صما الوسط احلسايب للفروق ( )3.603يف حني شلغ احنراف الفروق ان وسطها احلسايب ( )1.089وقيمة ()T
احملسوشة ( )10.460ومستوى داللة  )0.000وهو ابغرمن ( )0.05مما يدل الى وجود فروق معنوية يف االختبار القبلي
والبعدي للمجمواة التجريبية .ونلتظ من اجلدول ( )6إىل وجود فروق معنوية االية شني االختبارات القبلية والبعدية للمجمواة
التجريبية ويعزو الباحثون الفروق املعنوية اليت ظهرت يف اجملمواة التجريبية إىل استخدام التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلّم
املستند للدماغ كان فعاالً ألحداث التعلم ومن مث سااد الى اظهار تقدم واضح يف مستوى االداء املهاري للمجمواة التجريبية.
ويرى الباحثون صن املية التعلّم شوبفها جممواة من العمليات مرتبطة ابملمارسة واخلربة واليت تؤدي إىل تغري اثش يف السلوك إذ
فعاال يف املية التعلّم والتعليم فلالمها انصران صساسيان يف تعلّم الفرد وهلا ما صكدته (الدليمي
صن للمعلم صو املدر
أتثريا ً
ً
 )2015من صن املية التعلّم هي سلوك يتغري ابخلربة والتجرشة وهو ُك ّل ما يلتسبه من الوم وميول وقدرات واجتاهات
ومهارات حركية سواء متعمدة صم غري متعمدة .ويرى (هللا  )2015الى صن املية تعلم مهارة ما ال ميلن حتقيقها مبجرد الدافع
لتعلمها فقط وللن جيب ممارستها وتلرارها صدائها للي يسيطر املتعلم الى حركاته حبيث يؤديها شكلل بتيح وسليم فالابة
اللرة الطائرة ال تتعلم كيف تؤدي مهارة االرسال مبجرد صن تكاهد النموذج وامنا تتعلم الالابة كل مهارات اللعبة شعد الكرح
اللفظي والنموذج األول مث متار املهارة ادة مرات حت اشراف وتوجيه املدرشة اللي توضح دائما الفرق شني االداء اخلاطئ
والصتيح .ويتفق الباحثون مع ما صشار إليه (حمجوب  )1989املية التعليم أب ََّهنا" :سلسلة من املتغريات حتدث خالل خربة
معينة لتعديل سلوك اإلنسان وهي املية تليف االستجاابت لتناسب املواقف اليت تعرب ان خرباته وتالئمه مع احمليط" .صن التعلّم
املستند للدماغ طريقة تعلّم وتعليم يف صن و ٍ
احد يكرتك فيها الطلبة أبنكطة متنواة تسمح هلم ابإلبغاء اإلجيايب اليت جتعل املتعلمني
صكثر فاالية وتنمي لديهم املهارات اجلديدة اليت تساادهم الى التليف مع املستجدات ومن خالهلا يتتولون من احلالة السلبية
إىل احلركة والنكاط (سعادة  .)2006وص َّ
َن سبب النتائج املعنوية للعينة كون التمرينات اخلابة املستخدمة يف الوحدات التعليمية
مت من خالل الكرح والعرض مث التطبيق ويرى (يعرب خيون " )2010إِ َّن رؤية املتعلم للتركة املراد تعلمها من العوامل اليت
يستطيع املتعلم من خالهلا إدراك تصور صويل ملظهر احلركة اجلديدة يف شللها العام كلل إدراك األجزاء املهمة من احلركة
اجلديدة كما صن حيتفظ ابنطباع تل احلركة صو املهارة وإذا ما قمنا شعمل النموذج مرة صخرى وشطريقة شطيئة فإِ َّن املتعلم يستطيع صن
إيضاحا من الصورة األول ى للتركة" (خيون  2-3 )2010ارض وحتليل نتائج االختبارات
يلون بورة مرة صخرى صكثر
ً
القبلية والبعدية للمجمواة الضاشطة للمهارات األساسية (قيد البتث) ابللرة الطائرة ومناقكتها
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المعالجات
االحصائية
المتغيرات

االختبار القبلي

قيمة T

االختبار البعدي

وحدة
القياس

س

ع
ف

ف

المحسوبة

مستو
الداللة

1.264

3.512

0.007

معنو
ي

10.005

0.000

معنو
ي

6.114

0.000

معنو
ي

س

ع

س

ع

3.466

1.156

4.870

0.689

1.403

التمرير من
االعلى

درجة

2.416

0.794

4.430

0.480

2.013

0.636

التمرير من
االسفل

درجة

2.799

0.901

4.140

0.564

1.340

0.693

االرسال
المواجه
من االسفل

درجة

الداللة

درجة احلرية ( )9معنوي اند مستوى داللة ≤ 0.05

يتضح من اجلدول ( )7قيم االوساط احلساشية واالحنرافات املعيارية والوسط احلسايب للفروق واحنراف الفروق ان وسطها
احلسايب وقيمة ( )Tاحملسوشة ومستوى الداللة يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة الضاشطة للمهارات األساسية ابللرة الطائرة
(االرسال من االسفل التمرير من االالى التمرير من االسفل)  .إذ تبني صن قيم االوساط احلساشية الختبار مهارة االرسال من
االسفل شلغ يف االختبار القبلي ( )3.466وابحنراف معياري قدره ( )1.156يف حني شلغ يف االختبار البعدي ()4.870
وابحنراف معياري قدره ( )0.689صما الوسط احلسايب للفروق ( )1.403يف حني شلغ احنراف الفروق ان وسطها احلسايب
( )1.264وقيمة ( )Tاحملسوشة ( )3.512ومستوى داللة ( )0.007وهو ابغر من ( )0.05مما يدل الى وجود فروق
معنوية يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة الضاشطة وإبجياشية صقل من اجملمواة التجريبية.واذ تبني صن قيم االوساط احلساشية
الختبار مهارة التمرير من االالى شلغ يف االختبار القبلي ( )2.416وابحنراف معياري قدره ( )0.794يف حني شلغ يف
االختبار البعدي ( )4.430وابحنراف معياري قدره ( )0.480صما الوسط احلسايب للفروق ( )2.013يف حني شلغ احنراف
الفروق ان وسطها احلسايب ( )0.636وقيمة ( )Tاحملسوشة ( )10.005ومستوى داللة ( )0.000وهو ابغر من ()0.05
مما يدل الى وجود فروق معنوية يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة الضاشطة وإبجياشية صقل من اجملمواة التجريبية .وتبني صن
قيم االوساط احلساشية الختبار مهارة التمرير من االسفل شلغ يف االختبار القبلي ( )2.799وابحنراف معياري قدره ()0.901
يف حني شلغ يف االختبار البعدي ( )4.140وابحنراف معياري قدره ( )0.564صما الوسط احلسايب للفروق ( )1.340يف
حني شلغ احنراف الفروق ان وسطها احلسايب ( )0.693وقيمة ( )Tاحملسوشة ( )6.114ومستوى داللة ( )0.000وهو ابغر
من ( )0.05مما يدل الى وجود فروق معنوية يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة الضاشطة وإبجياشية صقل من اجملمواة
التجريبية .ويعزو الباحثون صن املية التعلّم شوبفها جممواة من العمليات مرتبطة ابملمارسة واخلربة واليت تؤدي إىل تغري اثش نسبيا
فعاال يف املية التعلّم والتعليم فلالمها انصران صساسيان يف تعلّم الفرد وهلا ما صكدته
يف السلوك إذ صن للمعلم صو املدر
أتثريا ً
ً
(الدليمي  )2015من صن املية التعلّم هي سلوك يتغري ابخلربة والتجرشة وهو ُك ّل ما يلتسبه من الوم وميول وقدرات
واجتاهات ومهارات حركية سواء متعمدة صم غري متعمدة( .الدليمي  )2015ويرى (فرات جبار  )2015صن املية تعلم
مهارة ما ال ميلن حتقيقها مبجرد الدافع لتعلمها فقط وللن جيب ممارستها وتلرارها صدائها للي يسيطر املتعلم الى حركاته حبيث
يؤديها شكلل بتيح وسليم (هللا  .)2015وان ااتماد اجملمواة الضاشطة الى صسلوب املدر واىل التلرارات املناسبة اليت
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جدول ( )7يبني قيمة  Tاحملسوشة للمقارنة شني االختبارات القبلية والبعدية للمجمواة الضاشطة للمهارات األساسية (قيد البتث)
ابللرة الطائرة.

Nidal Fadel ABBAS, Esraa Fadel ABBAS & Magda Hamid KAMBASH

رافق الوحدات التعليمية شصورة مستمرة وكلل التدرج يف مستوى الصعوابت للمهارات واليت تضمن األداء من اجلميع إذ "إ ّن
املمارسة وشلل اجلهد ابلتدريب والتلرارات املستمرة ضرورية يف املية التعلم واالكتساب كما صن التدريب اامل صسا يف املية
تفاال الفرد مع املهارة والسيطرة الى حركاته وحتقيق التناسق شني احلركات امللونة للمهارة يف صداء متتاشع سليم وزمن مناسب وهو
يزيد من تعلم وتطوير املهارة وإتقاهنا (ببتي .)2000
 -2عرض وحتلجل نتائج تالختبارتت تلبعدية للميموعتني تلتيريبجة وتلضابطة للمهارتت تألتساتسجة (قجد تلبحث) ابلكرة
تلطائرة ومناقشتها
جدول ( )8يبني االوساط احلساشية واالحنرافات املعيارية وقيمة ( )Tاحملسوشة ومستوى الداللة يف االختبارات البعدية للمجمواتني
التجريبية والضاشطة للمهارات األساسية (قيد البتث) ابللرة الطائرة.
المعالجات االحصائية

المجموعة التجريبية
وحدة
القياس

ت

س

ع

المجموعة الضابطة

س

ع

قيمة t

المحسوبة

مستو
الداللة

الداللة

المتغيرات
1

االرسال المواجه من
االسفل

درجة

7.520

0.791

4.870

0.689

7.983

0.000

معنوي

2

التمرير من االعلى

درجة

6.860

0.537

4.430

0.152

10.651

0.000

معنوي

3

التمرير من االسفل

درجة

6.370

0.598

4.140

0.564

8.576

0.000

معنوي

درجة احلرية ( )18معنوي اند مستوى داللة ≤ 0.05

يتضح لنا من اجلدول ( )8قيم االوساط احلساشية واالحنرافات املعيارية وقيمة ( )Tاحملسوشة ومستوى الداللة يف االختبارات
البعدية للمجمواتني التجريبية والضاشطة للمهارات األساسية ابللرة الطائرة (قيد البتث)  .تبني صن قيمة الوسط احلسايب ملهارة
االرسال املواجه من االسفل يف االختبار البعدي وللمجمواة التجريبية قد شلغ ( )7.520واحنراف معياري ( )0.791صما
اجملمواة الضاشطة فقد شلغ الوسط احلسايب هلا يف االختبار البعدي ( )4.870واحنراف معياري ( )0.689وشلغ قيمة ()T
احملسوشة ( )7.983ومستوى داللة ( )0.000وهو ابغر من ( )0.05مما يدل الى وجود فروق ذات داللة احصائية يف
االختبار البعدي للمجمواتني التجريبية والضاشطة.اما قيمة الوسط احلسايب ملهارة التمرير من االالى يف االختبار البعدي
وللمجمواة التجريبية قد شلغ ( )6.860واحنراف معياري ( )0.537صما اجملمواة الضاشطة فقد شلغ الوسط احلسايب هلا يف
االختبار البعدي ( )4.430واحنراف معياري ( )0.152وشلغ قيمة ( )Tاحملسوشة ( )10.651ومستوى داللة ()0.000
وهو ابغر من ( )0.05مما يدل الى وجود فروق ذات داللة احصائية يف االختبار البعدي للمجمواتني التجريبية والضاشطة.
وقيمة الوسط احلسايب ملهارة التمرير من االسفل يف االختبار البعدي وللمجمواة التجريبية قد شلغ ( )6.370واحنراف معياري
( )0.598صما اجملمواة الضاشطة فقد شلغ الوسط احلسايب هلا يف االختبار البعدي ( )4.140واحنراف معياري ( )0.564وشلغ
قيمة ( )Tاحملسوشة ( )8.576ومستوى داللة ( )0.000وهو ابغر من ( )0.05مما يدل الى وجود فروق ذات داللة
احصائية يف االختبار البعدي للمجمواتني التجريبية والضاشطة ويعزو الباحثون ذل صن النتائج اإلجياشية اليت حققتها اجملمواة
التجريبية جاءت ان طريق تطبيق خطوات التعلّم املستند للدماغ أل َّ
َن التعلّم املستند للدماغ ما هو إَِّال امل إجرائي ميارسه وينفله
الطلبة داخل الصف الدراسي مبكاركة مجيع املتعاملني وييسر التعلّم شوساطة املعلم امليسر وخيتلف ان اإلبغاء السليب ملا يقوله
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خامتة تلبحث:
استناداً إىل ما صظهرته النتائج ويف ضوء االهداف والفرضيات توبل الباحثون إىل صن للتمرينات اخلابة وفقاً السرتاتيجية

التعلم املستند للدماغ صثر واضح وفعال يف تعلم شعض املهارات األساسية لطالبات الصف الثاين متوسط ابللرة الطائرة .وان شرح
وارض وتطبيق املهارات يف النكاط التعليمي والتطبيقي يف اجلزء الرئيسي من الوحدة التعليمية قد ساهم شكلل واضح يف تعلمها.

وان زايدة خربة الطالبات من خالل املمارسة والتلرار ساادهن يف تعلم املهارات األساسية ابلكلل الصتيح ويف ضوء احلقائق
العلمية اليت اسفرت انها نتائج البتث يوبي الباحثون ضرورة االاتماد الى اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف شناء املناهج
التعليمية لطالبات الصف الثاين متوسط ضرورة شناء مناهج تعليمية ابالاتماد الى اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض
املهارات الدفااية ابللرة الطائرة وضرورة تطبيق التمرينات املهارية وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ الى اينات صخرى.
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املتعلم حبيث يكمل العمل واخلربات اإلجياشية اليت تساادهم الى فهم ما يسمعونه من معارف ومعلومات وكتاشة صهم األفلار
وهلا ما تؤكده (البلري )2016من صَنَّهُ ميلن تكبيه التعامل املستند للدماغ ابلرايضة اليت تلون للممارسة وليس للمكاهدة
ويرى الباحثون صَنَّهُ من خالل ارض النموذج حتقق لدى الطالبات اامل التكويق واألاثرة وميل الطالبات حنو ال ّدر وهلا صدى
إىل اإلسهام يف التطوير احلابل يف اجملمواة التجريبية ألَنَّهُ من خالل ارض األمنوذج يف ال ّدر اقرتش املفاهيم اجملردة إىل صذهان
الطالبات صن اهلدف من هله التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض املهارات األساسية وحتسينها
مبا يتالءم مع قاشليتهم وميوهلم لغرض اكتساب التعلّم والوبول إىل مستوى جيد ألداء املهارات األساسيّة املراد تعلمها فمن
اخلطوات األساسيّة للتعلم "صَ ْن يتم تصميم الربانمج التعليمية الى ضوء قاشليات واحتياجات الطلبة" (اخرون خَ .)2005 .وِممَّا
سبق جند صمهية التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ املستخدمة مع اجملمواة التجريبية اليت جاءت نتائجها
معنواي وذل من خالل نتائج االختبارات صما اجملمواة الضاشطة
تطورا ً
مطاشقة مع فرضيات البتث إذ تطورت اجملمواة التجريبية ً
صيضا وللن ليس ابلقدر اللايف إذ تفوق اجملمواة التجريبية الى اجملمواة الضاشطة يف تعلم شعض املهارات
فقد تطورت هي ً
األساسية اليت استخدم اسرتاتيجية التعلّم املستند للدماغ واليت تكري إىل االداء الصتيح للمهارة شلافة تفصيالهتا الدقيقة وهلا
سهل صسلوب التعلّم شنجاح اهلدف وحتقيقه من الوبول ابلعينة التجريبية تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة للطالبات.
ما ّ
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