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برنامج تعميمى باستخداـ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية وتأثيره عمى 
 الميارى" ومستوى أداء جممة البار فى الباليو –التحصيؿ "المعرفى 

 (*)أ.ـ.د/ دعاء محمد عبد المنعـ محمد

 المقدمة ومشكمة البحث:
فى إكتساب المعرفة تركز االتجاىات الحديثة فى العممية التعميمية عمى ذاتية المتعمـ  

يجابية لتحقيؽ األىداؼ  والميارات التى يييئيا لو الموقؼ التعميمى، ليصبح المتعمـ أكثر نشاطًا وا 
التعميمية المطموبة، وبالتالى فمـ يعد اىتماـ العممية التعميمية مقتصر عمى إكساب الطالب لممعارؼ 

لتى تساعد عمى التعمـ، وتجعؿ الطالب والميارات بؿ تعدى ذلؾ إلى االىتماـ بالطرؽ واألساليب ا
 ىـ محور العممية التعميمية، حيث زاد اإلىتماـ فى اآلونة األخيرة بدراسة الدماغ وأساليب التعمـ.

وقد أشار الباحثوف إلى أف أنماط السيطرة الدماغية تتحدد فى ثالثة أنماط ىى السيطرة  
طرة الدماغية المتوازنة أو المتكاممة، وقد وجد أف الدماغية اليمنى، والسيطرة الدماغية اليسرى، والسي

بعض األفراد يميموف إلى اإلعتماد عمى إحدى جانبى الدماغ أكثر مف اآلخر أثناء معالجة 
المعمومات، وقد أطمؽ عميو الجانب المسيطر، وترتب عميو ظيور مصطمح السيطرة الدماغية والتى 

فراد يمكف أف يعبر عنيا الفرد عمى شكؿ أسموب مفادىا إف سيطرة إحدى جانبى الدماغ لدى األ
 (22: 2معيف يتبناه فى عممية التعمـ. )

إلى أف إتجاه السيطرة الدماغية فى تفسير  ـ(9002"عزو عفانو ويوسؼ الجيش" )وأشار  
سموؾ المتعمـ أصبح مدخاًل أساسيًا يعتمد عميو عمماء التربية وعمـ النفس والمناىج وطرؽ التدريس، 

ير العديد مف الدراسات النفسية والتربوية أف معرفة ألية عمؿ الدماغ يسيؿ مف طرؽ حيث تش
إكساب المعمميف المعرفة، وتخفيؼ القمؽ النفسى واإلجتماعى، ويساىـ فى إنجاز المياـ التربوية 
والعقمية بدقة وسيولة، ولذا يجب عمى المعمـ أف يدرس آلية عمؿ الدماغ ونظرية التعمـ بجانبى 

اغ، واالستراتيجيات التدريسية المنشطة لمجانب الغير مسيطر مف الدماغ مف أجؿ تحسيف أداء الدم
ثارة إنتباىـ. )  (41: 41المتعمميف، وتنشيط تفكيرىـ وا 

فمف الضرورى التعرؼ عمى الجانب المسيطر عند المتعمـ قبؿ البدء فى العممية التدريسية  
يدؿ عمى التوافؽ بيف الدرس وطريقة التدريس والجانب  وتحضير الدرس، فالمتعمـ الذى ييتـ بالدرس

المسيطر مف المخ، والمتعمـ الذى ال ييتـ بالدرس يدؿ عمى عدـ التوافؽ بيف الدرس وطريقة 
                                                 

(*)
 خبِؼخ اٌضلبصيك. –ٚاٌزؼجيش اٌسشوٝ ثىٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبظيخ ٌٍجٕبد  أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزّشيٕبد ٚاٌدّجبص  
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" Herman"ىيرماف التدريس والجانب المسيطر مف المخ، ويتفؽ مع ذلؾ ما أشار إليو 
دريسية تتوافؽ مع نمط السيطرة الدماغية فى أف الطمبة الذيف يتعمموف مف خالؿ طرؽ ت ـ(9009)

السائد لدييـ يحققوف نتائج عالية ومرتفعة فى عمميتى التعميـ والتعمـ والتحصيؿ الدراسى وعمى 
العكس نجد أف الطمبة الذيف يتعمموف بطرؽ غير متوافقة مع نمط السيطرة الدماغية السائد لدييـ 

 (243: 26عمـ. )يحققوف نتائج متدنية فى عمميتى التعميـ والت

عمى أىمية استخداـ جانبى الدماغ بشكؿ متكامؿ،  ـ(9009"طارؽ بدر الديف" )ويشير  
َ  إلى أف الكفاءة فى عممية األداء أثناء التعمـ ترتبط بشكؿ كبير بالجزء األيسر مف المخ، إذ  مشيرًا

اآلخر فإف عممية  أف الكفاءة فى األداء تحتاج إلى عممية تفكير متسمسمة ومتتابعة، وفى الجانب
الفاعمية والتطبيؽ واالستفادة مف ما تـ تعممو أو التدريب عميو تتركز فى معظميا فى الجانب 

 (63: 44األيمف لممخ، حيث أف ىذا الجزء مف المخ مسئوؿ عف عممية التفكير المستقبمية. )
"أبراىاـ (، 25) ـGluck, Mercado( "9002)"جموؾ ميركادو وتشير دراسة كؿ مف  
( أف الدماغ البشرى يتكوف مف جانبى إحداىما 22) ـAbraham, et al( "9009)وآخروف 

أيمف واآلخر أيسر لمعالجة المعمومات بأسموبيف مختمفيف، فالنصؼ األيمف مف الدماغ يختص 
بمعالجة المعمومات الغير لفظية ويختص أيضا بإعادة بناء وتركيب األجزاء لتكويف كؿ متكامؿ 

فؽ، كما إنو يتعرؼ عمى العالقات بيف األجزاء المنفصمة، بينما النصؼ األيسر مف الدماغ متوا
 يختص بشكؿ أساسى بمعالجة المعمومات المغوية والتحميمية والمؤقتو والمنطقية.

( أف الدراسات التى أجريت 61) ـSolso, R.L( "9002)"سولسو وفى ىذا الصدد يرى  
ضحت أف النصؼ األيمف مف الدماغ يرتبط بالفنوف والموسيقى فى مجاؿ السيطرة الدماغية أو 

دراؾ المكاف والوجوه واألشكاؿ، فى حيف يرتبط النصؼ األيسر مف الدماغ بالمغة والمفاىيـ  وا 
 والتحميؿ والتصنيؼ.

لذلؾ ترى الباحثة أنو يتعيف عمى كؿ معمـ وجوب اإللماـ والتعرؼ عمى آليات عمؿ الدماغ  
عمميف قبؿ التخطيط لمبرامج والمناىج الدراسية لدعـ نشاطات المتعمميف وتنمية بجانبيو لدى المت

قدراتيـ العقمية فى جانبى الدماغ بما يتوافؽ ويتسؽ مع بناء البرامج والمناىج الدراسية التى تعتمد 
 عمى التعمـ وفقًا ألنماط السيطرة الدماغية لممتعمميف.

لدراسية لمبرامج التعميمية لطالبات كمية التربية ويعتبر التعبير الحركى أحد المقررات ا 
الرقص الحديث(، ويعد الباليو مف أىـ  –الرقص الشعبى  –الرياضية لمبنات، حيث يتضمف )الباليو 

أنواع التعبير الحركى، وذلؾ إلعتباره أساسًا لمكثير مف البرامج واألنشطة الرياضية لتحقيؽ العديد 
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كتساب القواـ المعتدؿ مف أىداؼ التربية البدنية، حي ث يعمؿ الباليو عمى بناء وتشكيؿ الجسـ وا 
 (42: 26بجانب تطوير المياقة البدنية الشاممة. )

ُيبدأ درس الباليو بإكساب الطالبات مجموعة مف الميارات المعرفية الحركية باستخداـ بار  
آداء الميارات  السند، وىو عبارة عف قضيب يثبت عمى جدراف قاعات دروس الباليو، ويتطمب

الحركية الخاصة بالباليو عمى بار السند إستخداـ جانبى الجسـ بشكؿ متوازف مع الربط بيف تمؾ 
الميارات الحركية بشكؿ إنسيابى ومتسمساًل ومستمرًا لتكويف جممة حركية، ثـ يتـ تقييـ مستوى 

فى أداء الميارات الحركية  األداء الحركى لمطالبات بناءًا عمى مستوى أدائيف ليذه الجممة، ولمنجاح
: 6الفنية التى تعتبر مف أىـ عناصر الباليو، حيث تتميز بالصعوبة وتحتاج لمستوى أداء عاٍؿ. )

(، ومف ثـ الجممة الحركية باستخداـ بار السند وتحقيؽ مستوى إنجاز عالى فييا يجب 5، 3
ند أداء بعض الميارات إستخداـ األساليب المناسبة لمتعمـ، حيث نجد بعض الطالبات تخفؽ ع

الحركية عمى بار السند عمى إحدى الجانبيف "األيمف مثاًل" فى حيف أف أدائيف يكوف جيدًا عمى 
 الجانب اآلخر والعكس صحيح.

وقد ترجع الباحثة ىذا السبب إلى عدـ توافر األساليب التعميمية المتوافقة لعممية التعمـ،  
 لممخ لدى الطالبات بما يتوافؽ مع أساليب التعمـ.باإلضافة لعدـ مراعاة الجانب المسيطر 

(، 4) ـ(9002"أحمد عبد الرحمف، السيد الفضالى" ) ويؤيد ذلؾ ما أشار إليو كؿ مف 
"جياد سميماف، خالد عبداهلل"  (،21) ـ(9009"ميرفت محمد" )(، 6) ـ(9000"بندر عبداهلل" )

ـ أساليب التعمـ المتوافقة مع ( فى أف إستخدا4) ـ(9002"سميحة أحمد" )(، 1) ـ(9002)
المتعمميف باختالؼ تخصصاتيـ وفقًا ألنماط السيطرة الدماغية آدت إلى وضوح الواجبات التعميمية 
المطموب تنفيذىا، مما يؤدى إلى فيـ أوضح لممعمومات، وبالتالى يتمكف المتعمـ مف انجاز 

عمـ عامة والتحصيؿ الدراسى خاصة، الواجبات التعميمية بدقة والذى ينعكس بدوره عمى مخرجات الت
باإلضافة إلى أف أساليب التعمـ تحدد الطريقة التى يفضؿ المتعمـ التعمـ وفقيا، ويمثؿ النمط المعالج 
لممعمومات لنصفى السيطرة الدماغية لمخبرة التعميمية التى يواجييا، وأساليب التقاط المنبيات 

متعمميف إزاء ذلؾ، فنصفى الدماغ ال يمكف أف يكونا لمتفاعؿ معيا بيدؼ استيعابيا، حيث يختمؼ ال
 مجرد تكرار لبعضيما البعض.

ومف ىذا المنطمؽ، ومف خالؿ خبرة الباحثة فى العمؿ بمجاؿ التدريس لمقرر التعبير  
جامعة الزقازيؽ استشعرت الباحثة  –الحركى "الباليو" لطالبات كمية التربية الرياضية لمبنات 

فى المجاؿ مف أعضاء ىيئة التدريس أف مستوى أداء معظـ الطالبات يتأثرف  والقائميف بالتدريس
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بشكؿ سمبى عند أداء الميارات الحركية عمى قضباف السند فى اإلتجاه اآلخر مف الجسـ بعد أداء 
الدوراف، فعمى سبيؿ المثاؿ عند أداء بعض الطالبات لميارة فرد الرجؿ مع رفعيا عف األرض زاوية 

61 "Grand battement بالرجؿ اليمنى عمى قضباف السند ثـ الدوراف ألداء نفس الميارة "
بالرجؿ اليسرى وذلؾ لتحقيؽ مبدأ التوزاف العضمى، نجد أف بعض الطالبات ال يستطعف األداء 
بنفس الكفاءة فى مستوى األداء الميارى والعكس صحيح، وبالتالى صعوبة إستمرار األداء الحركى 

السميـ مع اإليقاع الزمنى المطموب، مما يؤثر بالسمب عمى مستوى األداء الميارى لمطالبات بالشكؿ 
لمطالبات لمجممة الحركية عمى بار السند، باإلضافة لضعؼ مستوى الطالبات فى اإللماـ 

 بالمصطمحات والنواحى الفنية المعرفية لبعض الميارات.

امت بإجراء دراسة إستطالعية أولية وعمى ىذا فمـ تكتفى الباحثة باإلحساس بالمشكمة، بؿ ق 
لتدعيـ اإلحساس بالمشكمة وذلؾ بعمؿ إستمارة معرفية تحتوى عمى مجموعة أسئمة عف النواحى 
الفنية والتعميمية والمصطمحات الخاصة ببعض الميارات المقررة فى المنيج الدراسى لمفرقة الثانية، 

حصوؿ الطالبات فى إجابتيف عمى األسئمة  (، حيث تبيف6مقرر التعبير الحركى )الباليو( مرفؽ )
% عمى الرغـ مف سيولة األسئمة، وىذه النسبة المئوية قد توضح مدى التدنى والقصور 21,64

المعرفى لمميارات لدى طالبات الفرقة الثانية، بالرغـ مف أف الطالبات قد درسف نفس المحتوى 
 العممى العاـ السابؽ.

لحالية لمعرفة نمط السيطرة الدماغية لطالبات الفرقة الثانية لذلؾ قامت الباحثة بالدراسة ا 
بالكمية، ومف ثـ استخداـ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية وتأثيرىا عمى التحصيؿ المعرفى 

خاصة وفى حدود عمـ الباحثة، ومف  –والميارى ومستوى أداء الطالبات فى جممة البار فى البالية 
اإلطالع عمى القراءات النظرية، والدراسات المرجعية، واالسترشاد بالشبكة خالؿ ما تيسر ليا مف 

الدولية لممعمومات، وجدت الباحثة أف ىذه الدراسة لـ يتطرؽ ليا أحد مف قبؿ فى مجاؿ التعميـ 
 الخاص بالتعبير الحركى "الباليو".

 أىداؼ البحث:
 ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى: 

تأثير البرنامج التعميمى باستخداـ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية وتأثيره عمى  -4
 Battementالمد )فرد( الرجؿ "التحصيؿ المعرفى والميارى لبعض ميارات الباليو 

Tendu يمينا ويسارًا، فرد الرجؿ بعد مالمستيا لمرجؿ األخرى "B. frappe  يمينًا ويسارًا فرد
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يمينًا ويسارًا، وثبة القطة  B. fondeمستيا لمرجؿ األخرى مع ثنى الركبتيف الرجؿ بعد مال
"Pas de chat ًيمينًا ويسارا " .عمى بار السند فى الباليو لطالبات الفرقة الثانية 

تأثير البرنامج التعميمى باستخداـ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية عمى مستوى  -2
 بار فى الباليو لطالبات الفرقة الثانية.األداء الميارى لجممة ال

 فروض البحث:
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسات القبمية والبعدية ألعداد المجموعات الثالثة التجريبية  -4

 ولصالح القياسات البعدية فى السيطرة الدماغية.

موعات الثالثة التجريبية توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسات القبمية والبعدية لكؿ مف المج -2
فى مستوى التحصيؿ المعرفى والميارى لمميارات قيد البحث ومستوى أداء جممة البار فى 

 البالية ولصالح القياسات البعدية.

توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف القياسات البعدية لكؿ مف المجموعات الثالثة التجريبية فى  -6
 وعة التجريبية ذات النمط المتكامؿ.المتغيرات )قيد البحث( ولصالح المجم

 مصطمحات البحث: 
 نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية: 

Learning Theory Based on Brain Dominance 

"توظيؼ استراتيجيات قائمة عمى مبادىء أو قواعد مستمدة مف فيـ عمؿ الدماغ، وىو  
وتيتـ بأمثؿ طريقة يتعمـ بيا المتعمميف بقميؿ طريقة لمتفكير فى التعمـ تراعى طبيعة عمؿ الدماغ، 

 (46، 45: 23مف اإلخفاؽ". )

"التعمـ القائـ عمى نمط السيطرة الدماغية لممتعمميف وتييئتيـ لمتعمـ، وذلؾ لربط المعرفة  
الجديدة بالمعرفة السابقة، وتقديـ المعمومات الجديدة وفقًا إلستراتيجيات تتناغـ مع آلية عمؿ الدماغ، 

د ماج المتعمميف فى أنشطة صفية، وتقديـ التغذية الراجعة، ثـ استخداـ ما تعممو المتعمـ فى وا 
ضفاء روح التشويؽ واإلثارة وعدـ التيديد لتحقيؽ األىداؼ التعميمية  مواقؼ جديدة بيدؼ تعزيزه، وا 

 (*) المرجوة".
 

                                                 
 تعريؼ إجرائى. (*)
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 Brain Dominanceالسيطرة الدماغية: 

 الوظائؼ المخية المحددة والدافعة لمسموؾ اإلنسانى"."تحكـ أحد جانبى المخ فى توجيو  
(2 :211) 

 Right Brain Dominanceالسيطرة الدماغية اليمنى:  

 "نزعة المتعمـ إلى اإلعتماد عمى وظائؼ الجانب األيمف لمدماغ أثناء معالجة المعمومات". 
(46 :23) 

 Left Brain Dominanceالسيطرة الدماغية اليسرى:  

 متعمـ إلى اإلعتماد عمى وظائؼ الجانب األيسر لمدماغ أثناء معالجة المعمومات"."نزعة ال 
(46 :24) 

 Integrated Brain Dominanceالسيطرة الدماغية المتكاممة:  

"نزعة المتعمـ إلى اإلعتماد عمى وظائؼ جانبى الدماغ األيمف واأليسر معًا، أثناء معالجة  
 (62: 41المعمومات". )

 Skill Achievementلميارى: التحصيؿ ا 

 –"مستوى األداء الميارى لمميارات قيد البحث عمى قضباف السند فى االتجاىيف )األيمف  
 (*)األيسر( لطالبات الفرقة الثانية بالكمية".

 Proceduresإجراءات البحث: 
 Method of the Researchمنيج البحث:  

التصميـ التجريبى ذو القياس القبمى البعدى استخدمت الباحثة المنيج التجريبى بإستخداـ  
لثالثة مجموعات تجريبية، المجموعة األولى "نمط السيطرة الدماغية اليمنى"، والمجموعة الثانية 
"نمط السيطرة الدماغية اليسرى"، والمجموعة الثالثة "نمط السيطرة الدماغية المتكاممة"، وذلؾ 

 لمالئمتو لطبيعة ىذا البحث.
 Sample and Social of the Researchة البحث: مجتمع وعين 

اختير مجتمع وعينة البحث بالطريقة العمدية مف طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية  
( طالبة، 316( والبالغ عددىـ )2145-2144جامعة الزقازيؽ لمعاـ الجامعى ) –الرياضية لمبنات 

                                                 
 تعريؼ إجرائى. (*)
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قيد البحث فى العاـ الدراسى السابؽ  وذلؾ ألنيف قد درسف نفس المحتوى العممى لمميارات
( سنة، وقد تـ استبعاد الطالبات المصابات 21-46(، حيث تتراوح أعمارىف )2143-2144)

( طالبة، والمشتركات فى 11( طالبات، والمشتركات فى بطوالت رياضية وعددىف )2وعددىف )
( 611الكمية وعددىف )( طالبة، والمشتركات فى العروض الرياضية ب211أبحاث عممية وعددىف )

 ( طالبة.411طالبة، وبذلؾ أصبح عدد أفراد عينة البحث الكمية )
قامت الباحثة بإيجاد اإلعتدالية بيف أفراد عينة البحث الكمية فى المتغيرات )قيد البحث(،  
 ( يوضح إعتدالية عينة البحث الكمية فى المتغيرات )قيد البحث(.4والجدوؿ )

 (0جدوؿ )
 اإلحصائى لعينة البحث الكمية فى المتغيرات قيد البحثالتوصيؼ 

 000ف = 

وحدة  المتغيرات
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

االنحراؼ 
معامؿ  الوسيط المعيارى

 االلتواء

مو
الن

 

 4,46 46,11 1,26 46,24 سنة السف
 1,16 434,11 6,56 434,22 سـ الطوؿ
 1,64 32,21 1,62 33,14 كجـ الوزف

صر 
عنا

قة 
لميا
ا

صة
لخا
ة ا
دني
الب

 

متداد الذراعيف(  1,15 5,11 2,42 5,61 سـ مرونة )إختبار الجموس وا 
 1,44 2,11 4,64 2,44 ث توافؽ )إختبار الدوائر المرقمة(

توازف )إختبار الوقوؼ عمى مشط القدـ( 
 1,43- 2,11 1,56 4,46 ث "المقمؽ"

 1,41 3,11 2,21 3,21 درجة ث"(41رشاقة )إختبار الوثبة الرباعية "
التحصيؿ 
 1,12 4,51 4,22 4,54 درجة إختبار التحصيؿ المعرفى المعرفى

رى
ميا
ؿ ال

صي
لتح
ا

 

 1,46 2,21 1,15 2,26 درجة "B. tendu simpleيمينا "
 1,62 2,31 1,61 2,31 درجة "B. tendu simpleيسارًا "

 1,64- 4,36 1,66 4,32 درجة "B. Jeteيمينًا "
 1,13- 4,42 1,21 4,41 درجة "B. Jete" يساراً 
 1,26 4,11 1,12 4,11 درجة "Grand. Bيمينًا "
 1,11 4,21 1,12 4,23 درجة "Grand. Bيسارًا "
 1,61 4,41 1,34 4,44 درجة "B. frappeيمينًا "
 1,46- 4,56 1,32 4,46 درجة "B. frappeيسارًا "
 1,26 4,51 1,32 4,52 درجة "B. fondeيمينًا "
 1,63 4,51 1,33 4,55 درجة "B. fondeيسارًا "
 1,44 4,11 1,62 4,12 درجة "Pas de chatيمينًا "
 1,16 4,11 1,66 4,12 درجة "Pas de chatيسارًا "

 1,26 4,32 4,41 4,43 درجة مستوى أداء جممة البار فى الباليو 
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اإللتواء لعينة البحث الكمية فى المتغيرات ( أف جميع قيـ معامالت 4يتضح مف الجدوؿ ) 
(، مما يشير إلى وقوع عينة البحث الكمية داخؿ المنحنى 6قيد البحث قد انحصرت بيف )

اإلعتدالى لممتغيرات قيد البحث، وىذا يشير إلى إعتدالية أفراد عينة البحث الكمية فى تمؾ 
 المتغيرات.

ى عينة البحث الكمية قامت الباحثة بتطبيؽ إختبار ولتحديد نوع السيطرة الدماغية السائدة لد 
( )إختبار السيطرة الدماغية( ثـ تقسيـ الطالبات وفقًا لنمط 23" )Daine Connill"دايف كونيؿ 

( طالبة كعينة إستطالعية أولية مف 21السيطرة الدماغية السائدة لدييف، ثـ قامت الباحثة بسحب )
ساسية والذيف قاموا بدراسة نفس المحتوى الميارى لمقرر التعبير عينة البحث الكمية وخارج العينة األ

الحركى )الباليو( لمعاـ الدراسى السابؽ، وذلؾ لتطبيؽ اإلستمارة المعرفية الخاصة ببعض الميارات 
، 25/6/2144( عمييف وذلؾ يوـ الخميس الموافؽ 6المقررة فى جدوؿ البار فى الباليو مرفؽ )

ؾ قصور وضعؼ فى المستوى المعرفى لمميارت قيد البحث، ثـ تـ سحب بيدؼ التأكد مف أف ىنا
( طالبة مف عينة البحث الكمية وخارج العينة األساسية بطريقة عمدية لضماف إحتوائيا عمى 45)

الثالثة أنماط لمسيطرة الدماغية كعينة إستطالعية ثانية، وذلؾ إليجاد المعامالت العممية والتأكد مف 
وضوح مفردات إختبار التحصيؿ المعرفى، وتحديد زمف اإلجابة المبدئية عمى صياغة ومالئمة و 

 األسئمة.

( طالبة، حيث تـ تقسيميف إلى ثالثة 32وبذلؾ أصبحت عينة البحث األساسية ) 
مجموعات تجريبية وفقًا لنمط السيطرة الدماغية، )المجموعة التجريبية األولى ذات السيطرة الدماغية 

( طالبو، )المجموعة التجريبية الثانية ذات السيطرة الدماغية اليمنى( 61ىف )اليسرى( وبمغ عدد
( طالبو، )المجموعة التجريبية الثالثة ذات السيطرة الدماغية المتكاممة( وبمغ 43وبمغ عددىف )

 ( يوضح تصنيؼ عينة البحث الكمية وعينة البحث األساسية.2( طالبة، الجدوؿ )42عددىف )
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 (9جدوؿ )

 عينة البحث الكمية وعينة البحث األساسيةتصنيؼ 
 المجموع نمط السيطرة الدماغية العدد مجتمع وعينة البحث ـ
مجموعات  4

عينة البحث 
 األساسية

 32 السيطرة الدماغية اليسرى 61 المجموعة التجريبية األولى 
 السيطرة الدماغية اليمنى 43 المجموعة التجريبية الثانية  2 طالبة

 السيطرة الدماغية المتكاممة 42 المجموعة التجريبية الثالثة  6

 21 العينة االستطالعية األولى 1
 اليدؼ

65 
 طالبة

تطبيؽ االستمارة المعرفية األولية لموقوؼ 
 عمى المستوى المعرفى الميارى لمطالبات

إختبار أليجاد المعامالت العممية، بناء  45 العينة االستطالعية الثانية 2
 التحصيؿ المعرفى

  411 المجموع
 ( تصنيؼ عينات البحث اإلستطالعية والتجريبية.2يوضح جدوؿ ) 

 وسائؿ وأدوات جمع البيانات:
 األدوات واألجيزة: -0 

   ( 61,2صندوؽ مكعب ابعاده.)سـ(، مثبت عميو مسطرة القياس )إختبار المرونة 

   ساعة إيقاؼ .   .)مسطرة كبيرة )سـ 

   .طباشير لرسـ الخطوط عمى األرض 

   .)برجؿ كبير لرسـ الدوائر عمى األرض )إختبار التوافؽ  

   .)شريط قياس )سـ 

   .)جياز الرستاميتر لقياس الطوؿ )سـ 

   .)ميزاف طبى معاير لقياس الوزف )كجـ 
 اإلستمارات والمقابالت الشخصية: -9 

المقررة عمى الطالبات فى جدوؿ البار بناًء عمى توصيؼ إستمارة معرفية عف بعض الميارات  -
 (.6المقرر فى الباليو مرفؽ )
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إستمارة إستطالع رأى السادة الخبراء لتحديد أىـ عناصر المياقة البدنية الخاصة واإلختبارات  -
 (.5الخاصة بيا مرفؽ )

 (.6إختبارات عناصر المياقة البدنية الخاصة )قيد البحث( مرفؽ ) -

 (.41إستمارة ألية تقييـ مستوى األداء الميارى )قيد البحث( مرفؽ ) -

 (.44" لقياس السيطرة الدماغية مرفؽ )Daine Connillإستمارة مقياس "دايف كونيؿ  -

إستمارة استطالع رأى السادة الخبراء لتحديد نمط / نوع األسئمة الخاص باإلختبار المعرفى  -
 (.1مرفؽ )

ى السادة الخبراء إلبداء أرائيـ حوؿ المحاور الخاصة باإلختبار المعرفى إستمارة استطالع رأ -
 (.2مرفؽ )

 (.3إستمارة استطالع رأى السادة الخبراء حوؿ اإلختبار المعرفى فى صورتو المبدئية مرفؽ ) -

إستمارة استطالع رأى السادة الخبراء لتحديد محتوى الخطة الزمنية لمبرنامج التعميمى مرفؽ  -
(42.) 

 اإلختبارات والمقاييس:

 اإلختبارات: -أ 

بعد اإلستعانة بالمراجع العممية والبحوث المرجعية ورأى السادة الخبراء، قامت الباحثة  
( المرتبطة بموضوع البحث، 5بطرح أىـ عناصر المياقة البدنية واالختبارات التى تقيسيا مرفؽ )

( 4حث، وتـ عرضيا عمى السادة الخبراء مرفؽ )والتى قد تؤثر فى نتائج قياسات المتغيرات قيد الب
% 51لتحديد أنسب عناصر المياقة البدنية واإلختبارات المناسبة لقياسيا، وقد إرتضت الباحثة نسبة 

 عمى األقؿ مف رأى السادة الخبراء وكانت عمى النحو التالى:

متداد الذراعيف )لقياس المرونة( "سـ". -4     إختبار الجموس وا 

 تبار الدوائر المرقمة )لقياس التوافؽ( "ث".إخ -2   

 إختبار الوقوؼ عمى مشط القدـ "المقمؽ" )لقياس التوازف( "ث". -6   

 ث( )لقياس الرشاقة( "درجة". 41إختبار الوثبة الرباعية ) -1  
 



 
 انًهاري" ويستىي أداء جًهت انبار فً انبانيو –برنايج تعهيًً باستخذاو نظريت انتعهى فً ضىء انسيطرة انذياغيت وتأحيره عهً انتحصيم "انًعرفً 

 و8102 -نهنصف األول نألبحاث انعهًيت  –انًجهذ األول  –انسلازيك  جايعت –كهيت انتربيت انرياضيت نهبناث  –يجهت بحىث انتربيت انشايهت 

- 953 - 

 " لتحديد نمط السيطرة الدماغية:Daine connillمقياس "دايف كونيؿ  -ب

عبد ، ترجمة ـDaine Connill( "9002)"لدايف كونيؿ مقياس السيطرة الدماغية  
(، ىذا المقياس معتمد لقياس السيطرة الدماغية فى 44( مرفؽ )46) ـ(9000الناصر القدومى )

" فى أمريكا لجميع الطمبة، وىو يقيس الجانب المسيطر College Queens Communityكمية "
محور، ويتكوف كؿ محور مف عبارتيف  24 مف الدماغ عند المتعمميف، حيث يحتوى المقياس عمى

)أ، ب(، وينبغى عمى المتعمـ أف يختار عبارة واحدة فقط مف العبارتيف الموجودتيف لكؿ محور، 
فإحدى العبارتيف تتعمؽ بأحد جانبى الدماغ واآلخرى بالجانب األخر مف الدماغ، وبعد جمع 

الجانب األيمف، يتـ إعطاء درجة واحدة فقط العبارات المتعمقة بالجانب األيسر، واآلخرى المتعمقة ب
، ثـ يتـ 24، 21، 46، 42، 41، 46، 6، 5، 4، 6، 2، 4لإلجابة عمى العبارة )أ( لممحاور رقـ 

، 43، 42، 44، 41، 3، 2، 1إعطاء درجة واحدة فقط لإلجابة عمى العبارة )ب( لممحاور رقـ: 
رجات العبارات )ب( مع بعض، فإذا ، ثـ يتـ جمع درجات العبارات )أ( مع بعض، ود45، 44

( يكوف الجانب األيسر ىو 5-كانت الدرجات التى حصؿ عمييا المتعمـ تندرج فى المدى مف )صفر
( يكوف الجانب 24-41( يكوف السيطرة الدماغية متكاممة، بينما مف )46-6المسيطر، مف )

والدرجة الكمية لممقياس ما بيف األيمف ىو المسيطر، وقد تراوح معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة 
(، 46(، )46(، )44(، )41(، )2(، )1(، )2( فى الدراسات المرجعية رقـ )1,536 – 1,345)
(21( ،)24( ،)22( ،)21.) 

 اختبار التحصيؿ المعرفى: -جػ 

مف خالؿ المسح المرجعى توصمت الباحثة إلى عدـ وجود إختبار لمتحصيؿ المعرفى  
، وليذا سوؼ تقوـ الباحثة ببناء إختبار يقيس التحصيؿ المعرفى لمميارات لمميارات )قيد البحث(

)قيد البحث( ويتناسب مع المحتوى العممى الميارى لممقرر الدراسى ولمعينة قيد البحث، وذلؾ طبقًا 
 لممراحؿ التالية:

قياس التحصيؿ المعرفى لمميارت قيد البحث  تحديد اليدؼ مف اإلختبار قيد البحث: -0
 لطالبات الفرقة الثانية بالكمية فى جدوؿ البار فى الباليو.

عداد المحاور الرئيسية لإلختبار: -9 وذلؾ فى ضوء إستطالع رأى السادة الخبراء فى  تحديد وا 
( خبراء 41عمـ النفس الرياضى وعددىـ ) –طرؽ التدريس  –مجاالت التعبير الحركى 

( عمى أف يشترط بالخبير أف يكوف عضو ىيئة تدريس بإحدى كميات التربية 4مرفؽ )
( عامًا، وذلؾ بغرض إبداء آرائيـ فى 21الرياضية وأف يكوف فى المجاؿ لمدة ال تقؿ عف )
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( محاور، والوقوؼ عمى األىمية النسبية و )الوزف النسبى( لتمؾ المحاور، 2ىذه المحاور )
يوضح النسبة المئوية ألراء السادة الخبراء حوؿ محاور إختبار ( 6(، وجدوؿ )2مرفؽ )

 التحصيؿ المعرفى، وتحديد األىمية النسبية )الوزف النسبى(.
 (2جدوؿ )

 النسبة المئوية آلراء الخبراء واألىمية النسبية فى محاور إختبار التحصيؿ المعرفي

نسبة أراء  محاور إختبار التحصيؿ المعرفى قيد البحث ـ
 راءالخب

األىمية 
 النسبية

الوزف 
 الترتيب النسبى

 4 411 %411 %411 النقاط الفنية لمميارات 4
 1 51 %51 %51 ىدؼ الميارات 2
 2 61 %61 %61 الزمف )االيقاع الحركى( الخاص بالميارات 6
 1 51 %51 %51 التنفس أثناء أداء الميارات 1
 2 61 %61 %61 بياتصنيؼ الميارات والمصطمحات العممية الخاصة  2

%( فأكثر مف أراء السادة الخبراء فى محاور 51وقد إرتضت الباحثة بنسبة مئوية قدرىا ) 
 (.6إختبار التحصيؿ المعرفى كما يوضحيا جدوؿ )

تـ صياغة أسئمة اإلختبار وفقًا لمشروط والمواصفات  تحديد وصياعة مفردات اإلختبار: -2
لمعرفة مدى صالحيتيا، عمى أف يراعى فى تمؾ  الواجب إتباعيا ووصفيا فى إستمارة

 –الشمولية  –الدقة العممية  –مناسبتيا لمستوى الطالبات  –األسئمة: )الوضوح فى التعبير 
 مدى قياس أىداؼ اإلختبار(. –االختصار 

( 1بناًء عمى إستطالع رأى السادة الخبراء، مرفؽ ) إعداد الصورة المبدئية لإلختبار: -2
استخمصت الباحثة أف طرؽ صياغة مفردات إختبار التحصيؿ المعرفى )قيد البحث( ىى: 

%( مف أراء السادة 21اإلختيار مف متعدد لحصوليا عمى أعمى نسبة ) –الصواب والخطأ 
سئمة نظرًا ألنيما مف أنواع الخبراء، باإلضافة لترجيح الباحثة ليذاف النوعاف مف نمط األ

اإلختبارات الموضوعية األكثر شيوعًا واستعمااًل فى االمتحاف النظرى النيائى لمادة التعبير 
( سؤااًل 36(: وتكونت أسئمة إختبار التحصيؿ المعرفى قيد البحث مف )46الحركى مرفؽ )

ر الحركى )باليو( وذلؾ متنوعًا فى بعض الميارات المقررة فى المنيج الدراسى لمادة التعبي
( وذلؾ لحذؼ أو إضافة أو 3فى صورتو المبدئية، تـ إستطالع رأى السادة الخبراء، مرفؽ )
 تعديؿ أو صياغة ما يرونو مناسبًا لتمؾ المفردات )العبارات(.
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 الصورة النيائية لإلختبار: -5

( سؤااًل بعد حذؼ 31)بعد إجراء التعديالت التى أشار إلييا الخبراء أصبح عدد األسئمة  
"، وبذلؾ أصبح إختبار التحصيؿ المعرفى فى صورتو أو  ( مفردات مف أسئمة اإلختبار "6)

 ( يوضح المحاور الرئيسية لإلختبار وعدد مفرداتو وأرقاميا.1النيائية وصالح لمتطبيؽ، وجدوؿ )
 (2جدوؿ )

 قاموالمحاور الرئيسية إلختبار التحصيؿ المعرفى وعدد مفرداتو وأر 

مجموع  عدد المفردات المحاور الرئيسية ـ
 إختيار مف متعدد (( أو )) األرقاـ المفردات

 (14-62(، )41-4) 21 41 41 النقاط الفنية لمميارات 4
 (13-12(، )44-44) 42 2 4 ىدؼ الميارات 2

الزمف )االيقاع الحركى( الخاص  6
 (24-14(، )22-45) 41 2 2 بالميارات

تصنيؼ الميارات والمصطمحات  1
 (31-22(، )64-23) 42 3 3 العممية الخاصة بيا

 (21-22(، )22-26) 3 6 6 التنفس أثناء أداء الميارات 2

 31 26 64  المجموع المجموع المجموع  
 

 تصحيح إختبار التحصيؿ المعرفى )قيد البحث(: - 

عطاء يتـ إعطاء نصؼ درجة لكؿ إجابة صحيحة عف أسئمة   إختبار التحصيؿ المعرفى، وا 
( 61صفر لإلجابة الخاطئة، وبالتالى يكوف الحد األقصى لدرجات إختبار التحصيؿ المعرفى )

 (.4درجة، وتـ إعداد مفتاح لتصحيح اإلختبار مرفؽ )
 تحميؿ مفردات إختبار التحصيؿ المعرفى )قيد البحث(: - 

اإلستطالعية الثانية، وىى عينة مف  تـ تطبيؽ إختبار التحصيؿ المعرفى عمى العينة 
مدى  –المجتمع األصمى لمبحث وخارج العينة األساسية، وذلؾ بيدؼ: تحديد صعوبة المفردات 

حساب معامالت السيولة والصعوبة  –مناسبة المفردات لمستويات الطالبات والمنيج المقرر 
ستطالعية الثانية لطالبات الفرقة والتميز، حيث تـ تطبيؽ إختبار التحصيؿ المعرفى عمى العينة اإل

، وبعد التطبيؽ تـ 4/41/2144( طالبة، وذلؾ يوـ األحد الموافؽ 45الثانية بالكمية وعددىـ )
 تصحيح اإلختبار ورصد الدرجات تمييدًا لحساب المعامالت العممية.
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 (5جدوؿ )
 معامالت السيولة والصعوبة والتميز لمفردات اختبار 

 سؤاؿ( 20البحث )التحصيؿ المعرفى قيد 
 02ف = 

 المحاور
 اإلختيار مف متعدد الصواب والخطأ

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 السيولة

معامؿ 
 الصعوبة

معامؿ 
 التميز

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 السيولة

معامؿ 
 الصعوبة

معامؿ 
 التميز

ت 
يارا
لمم
ية 
لفن
ط ا
نقا
ال

 
وؿ(

)األ
 

4 1,52 1,42 1,21 62 1,31 1,11 4,11 
2 1,32 1,62 4,11 66 1,32 1,62 4,11 
6 1,52 1,42 1,21 61 1,22 1,12 4,11 
1 1,51 1,21 1,33 62 1,41 1,61 4,11 
2 1,42 1,22 1,56 63 1,51 1,21 1,33 
3 1,52 1,42 1,21 64 1,31 1,11 4,11 
4 1,52 1,42 1,21 65 1,22 1,12 4,11 
5 1,62 1,32 4,11 66 1,51 1,21 1,33 
6 1,42 1,22 1,56 11 1,32 1,62 4,11 
41 1,52 1,42 1,21 14 1,42 1,22 1,56 

ت 
يارا
الم
ؼ 
ىد

 
ى(
لثان
)ا

 

44 1,41 1,61 4,11 12 1,21 1,21 4,11 
42 1,52 1,42 1,21 16 1,51 1,21 1,33 
46 1,11 1,31 4,11 11 1,52 1,42 1,21 
41 1,52 1,42 1,21 12 1,22 1,12 4,11 
42 1,42 1,22 1,56 13 1,42 1,22 1,56 
43 1,51 1,21 1,33     
44 1,11 1,31 4,11     

الزمف )االيقاع 
الحركى( الخاص 
 بالميارات )الثالث(

45 1,52 1,42 1,21 14 1,51 1,21 1,33 
46 1,51 1,21 1,33 15 1,41 1,61 4,11 
21 1,52 1,42 1,21 16 1,52 1,42 1,21 
24 1,21 1,21 4,11 21 1,22 1,12 4,11 
22 1,22 1,12 4,11 24 1,32 1,62 4,11 

التنفس أثناء أداء 
 الميارات )الرابع(

26 1,52 1,42 1,21 22 1,42 1,22 1,56 
21 1,32 1,62 4,11 26 1,32 1,62 4,11 
22 1,21 1,21 4,11 21 1,52 1,42 1,21 

ت 
يارا
الم
ؼ 
صني

ت
ت 
محا
صط

والم
بع(
الرا
ا )
 بي
صة

لخا
ا

 

23 1,42 1,22 1,56 22 1,41 1,61 4,11 
24 1,51 1,21 1,33 23 1,31 1,11 4,11 
25 1,32 1,62 4,11 24 1,51 1,21 1,33 
26 1,31 1,11 4.11 25 1,21 1,21 4,11 
61 1,42 1,22 1,56 26 1,22 1,12 4,11 
64 1,52 1,42 1,21 31 1,42 1,22 1,56 

السيولة والصعوبة والتميز ألسئمة إختبار التحصيؿ ( حساب معامالت 2يتضح مف جدوؿ ) 
 المعرفى )قيد البحث(.
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 زمف أوؿ طالبة + زمف آخر طالبة     
 دقيقة 62,6ػػػػػ = زمف اإلختبار = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تحديد زمف االختبار:

       2 
 حساب المعامالت العممية إلختبار التحصيؿ المعرفى قيد البحث:

 إختبار انتحصيم انًعرفً ليذ انبحج:)أ( حساب صدؽ 

اعزخذِذ اٌجبزثخ صذق االرغبق اٌذاخٍٝ ػٍٝ ػيٕخ اٌذساعخ االعزطالػيخ اٌثبٔيخ ٚػذد٘ب  
بعيخ ٚرٌه ثٙذف إيدبد ِؼبًِ اإلسرجبغ ( غبٌجخ ِٓ ِدزّغ اٌجسث األصٍٝ ٚخبسج اٌؼيٕخ األع33)

 ( يٛظر رٌه.6ثيٓ اٌّفشداد ٚاٌّسبٚس، ٚخذٚي )
 (6جذول )

يعايالث اإلرتباط بين كم يفردة وانًحىر انخاص بها وبين كم يحىر وانذرجت انكهيت إلختبار 

 الباليو انتحصيم انًعرفً نبعض انًهاراث انًمررة فً جذول انبار فً
 02ف = 

طرق 

 انصياغت
 انًفرداث انًحاور

انًتىسط 

 انحسابً

االنحراف 

 انًعياري

ارتباط 

 بانًحىر

ارتباط 

 بانًجًىع

ارتباط 

انًحاور 

بانًجًىع 

 انكهً

طرق 

 انصياغت
 انًفرداث انًحاور

انًتىسط 

 انحسابً

االنحراف 

 انًعياري

ارتباط 

 بانًحىر

ارتباط 

 بانًجًىع

ارتباط انًحاور 

بانًجًىع 

 انكهً

طأ
خ

ان
و
ب 

ىا
ص

ان
 

 األٚي

3 3553 3543 35336* 35393* 

35663* 

ذد
زؼ

ِ 
ٓ

ِ 
س
يب
خز

إل
ا

 

 األٚي

93 3553 3593 35336* 35333* 

35333* 

3 3539 3593 35635* 35335* 99 3535 3543 35639* 35353* 

9 3535 3549 35363* 35354* 94 3563 3543 35333* 35339* 

4 3569 3543 35354* 35699* 95 3533 3544 35353* 35344* 

5 3535 3544 35363* 35363* 96 3533 3543 35369* 35334* 

6 3563 3543 35333* 35339* 93 3569 3543 35363* 35394* 

3 3533 3543 35393* 35333* 93 3533 3543 35396* 35333* 

3 3533 3543 35633* 35339* 93 3563 3543 35366* 35354* 

3 3563 3543 35369* 35343* 43 3533 3543 35693* 35363* 

33 3554 3593 35364* 35669* 43 3533 3543 35633* 35339* 

 اٌثبٔٝ

33 3533 3593 35394* 35399* 

 اٌثبٔٝ *35335

43 3533 3594 35393* 35353* 

35393* 

33 3539 3593 35339* 35333* 49 3533 3543 35699* 35333* 

39 3533 3543 35693* 35363* 44 3569 3596 35363* 35394* 

34 3535 3596 35699* 35353* 45 3535 3543 35639* 35353* 

35 3535 3544 35363* 35354* 46 3533 3543 35369* 35334* 

36 3533 3594 35394* 35354*      

33 3539 3595 35339* 35333*      

 اٌثبٌث

33 3533 3543 35699* 35353* 

 اٌثبٌث *35393

43 3535 3543 35333* 35693* 

35366* 

33 3539 3593 35339* 35394* 43 3563 3593 35339* 35399* 

33 3533 3593 35335* 35394* 43 3533 3594 35336* 35339* 

33 3533 3594 35339* 35343* 53 3539 3595 35333* 35369* 

33 3533 3543 35334* 35333* 53 3535 3543 35639* 35353* 

 اٌشاثغ

39 3563 3543 35354* 35359* 

 اٌشاثغ *35393

53 3569 3593 35354* 35699* 

35353* 34 3569 3594 35393* 35369* 59 3533 3543 35366* 35344* 

35 3535 3543 35639* 35353* 54 3563 3596 35333* 35363* 

 اٌخبِظ

36 3533 3596 3.396* 35333* 

 اٌخبِظ *35336

55 3539 3543 35369* 35353* 

35354* 

33 3533 3543 35693* 35363* 56 3533 3544 35334* 35334* 

33 3535 3543 35699* 35353* 53 3535 3596 35334* 35359* 

33 3533 3599 35369* 35334* 53 3563 3593 35335* 35344* 

93 3533 3543 35363* 35363* 53 3533 3593 35333* 35343* 

93 3535 3543 35343* 35333* 63 3533 3593 35339* 35336* 

 )*( مستوى الداللة
 00222=  02(، د.ح 0005قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
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( وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف درجات كؿ مفردة والمحور 3يتضح مف جدوؿ ) 
الخاص بيا، وبيف كؿ محور والدرجة الكمية لإلختبار، حيث أف قيمة "ر" المحسوبة أكبر مف قيمة 

 (، مما يدؿ عمى صدؽ اختبار التحصيؿ المعرفى.1,12"ر" الجدولية عند مستوى معنوية )
 إختبار التحصيؿ المعرفى:حساب ثبات 

( 33رُ رطجيك إخزجبس اٌزسصيً اٌّؼشفٝ ػٍٝ ػيٕخ اٌذساعخ اإلعزطالػيخ اٌثبٔيخ، ٚػذد٘ب ) 

 5/33/3333غبٌجخ ِٓ ِدزّغ اٌجسث األصٍٝ ٚخبسج اٌؼيٕخ األعبعيخ ٚرٌه يَٛ اٌخّيظ اٌّٛافك 

، ثُ إػبدح رطجيك Test Retestٌسغبة ِؼبًِ اٌثجبد ثطشيمخ رطجيك اإلخزجبس ٚإػبدح رطجيمٗ 

( 3أيبَ( ٚخذٚي ) 3أٜ ثفبصً صِٕٝ إعجٛع رمشيجبً ) 33/33/3333اإلخزجبس يَٛ اٌخّيظ اٌّٛافك 

 يٛظر رٌه.

 (2جدوؿ )
 معامؿ الثبات إلختبار التحصيؿ المعرفى

 9ع 9س 0ع 0س معامؿ الثبات التطبيؽ الثانى التطبيؽ األوؿ وحدة القياس المتغيرات
 *1,562 1,16 44,34 1,42 44,12 درجة التحصيؿ المعرفىإختبار 

 * مستوى الداللة.
 .00222=  02(، د.ح 0005قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية )

الثانى  -( وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف التطبيقيف األوؿ 4يتضح مف جدوؿ ) 
 إلختبار التحصيؿ المعرفى قيد البحث.

 الدراستاف اإلستطالعيتاف قيد البحث: - 

 25/6/2144قامت الباحثة بإجرائيا يوـ الخميس الموافؽ  الدراسة اإلستطالعية األولية: -0
عمى العينة اإلستطالعية األولى مف مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية وعددىا 

ض الميارات المقررة ( طالبة بيدؼ الوقوؼ عمى المستوى المعرفى لمطالبات فى بع21)
لجدوؿ البار فى الباليو، وتطبيؽ اإلستمارة المعرفية عمييف، وخاصة أنيف قد درسوا نفس 

 (.2144-2143المحتوى العممى لتمؾ الميارات لمعاـ الدراسى السابؽ )
( غبٌجخ ِٓ ػيٕخ 33لبِذ اٌجبزثخ ثإخشائٙب ػٍٝ ػيٕخ لٛاِٙب ) انذراست اإلستطالعيت انخانيت: -8

إٌٝ  3/33/3333ث اٌىٍيخ، ٚخبسج ػيٕخ اٌجسث األعبعيخ، ٚرٌه يَٛ األزذ اٌّٛافك اٌجس

، زيث اعزٙذفذ اٌذساعخ اإلعزطالػيخ اٌثبٔيخ إٌٝ ِب 33/33/3333يَٛ اٌخّيظ اٌّٛافك 

 يٍٝ:

اٌزأوذ ِٓ صالزيخ ٚعالِخ األدٚاد ٚاألخٙضح اٌّغزخذِخ ليذ اٌجسث لجً رطجيك اٌزدشثخ  -

 األعبعيخ.
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 اٌضِٓ اٌالصَ ٌؼٍّيخ ليبط اإلخزجبساد ٚاٌّميبط.رسذيذ  -

رطجيك ثؼط ٚزذاد اٌجشٔبِح اٌزؼٍيّٝ )ليذ اٌجسث( ٌٍزأوذ ِٓ ِالئّخ ِسزٜٛ اٌجشٔبِح  -

 ٚصالزيزٗ ٌٍزطجيك.

 ِذٜ ِٕبعجخ اٌزٛصيغ اٌضِٕٝ ٌٍٛزذاد اٌزؼٍيّيخ. -

 اٌثجبد( ٌالخزجبساد ليذ اٌجسث. –إخشاء اٌّؼبِالد اٌؼٍّيخ )صذق  -

اٌزؼشف ػٍٝ اٌصؼٛثبد اٌزٝ لذ رٛاخٗ اٌجبزثخ أثٕبء رطجيك "اٌجشٔبِح اٌزؼٍيّٝ ليذ اٌجسث"،  -

 "اإلخزجبساد ليذ اٌجسث"، "ِميبط اٌغيطشح اٌذِبغيخ".

 انًعايالث انعهًيت نإلختباراث ليذ انبحج:

 انصذق: 

ثزطجيك ٌٍزسمك ِٓ صذق اإلخزجبساد )ليذ اٌجسث(، إعزخذِذ اٌجبزثخ صذق اٌزّبيض، ٚرٌه  

( غبٌجخ، إزذاّ٘ب ِٓ )ػيٕخ اٌجسث اٌىٍيخ ٚخبسج 33اإلخزجبساد ػٍٝ ِدّٛػزيٓ لٛاَ وً ِّٕٙب )

ػيٕخ اٌجسث األعبعيخ( "اٌؼيٕخ اإلعزطالػيخ اٌثبٔيخ" )ِدّٛػخ غيش ِّيضح(، ٚاٌّدّٛػخ اٌثبٔيخ ِٓ 

إعزخذاَ اٌّمبسٔخ غبٌجبد اٌفشلخ اٌثبٔيخ اٌّشزشوبد فٝ اٌفشق اٌشيبظيخ )ِدّٛػخ ِّيضح(، ٚرٌه ث

(، ٌٚسغبة ِؼبًِ صذق ِميبط اٌغيطشح اٌذِبغيخ، 3اإلزصبئيخ )د( ٚيٛظر رٌه خذٚي )

إعزخذِذ اٌجبزثخ صذق اٌّسىّيٓ، زيث لبِذ اٌجبزثخ ثؼشض اٌّميبط ػٍٝ اٌغبدح اٌخجشاء 

%( ِٓ سأٜ اٌغبدح اٌخجشاء 33(، ٚاػزجشد اٌجبزثخ ٔغجخ ارفبق )3( خجشاء، ِشفك )33ٚػذدُ٘ )

 ٍٝ ػجبساد اٌّميبط ِؼيبساً ٌصذلٗ.ػ

 (2جدوؿ )
 داللة الفروؽ بيف قياسات المجموعتيف المميزة والغير 

 مميزة لإلختبارات البدنية قيد البحث
 02=9=ف0ف

وحدة  االختبارات البدنية ـ
 القياس

المجموعة 
 المميزة

المجموعة غير 
 قيمة "ت" المميزة

 ع ـ ع ـ
متداد  4  *3,31 2,42 5,61 1,25 21,66 سـ الذراعيف )المرونة(إختبار الجموس وا 
 *1,62 4,64 2,44 1,35 2,14 ث إختبار الدوائر المرقمة )التوافؽ( 2

إختبار الوقوؼ عمى مشط القدـ "المقمؽ"  6
 *1,46 1,56 4,46 4,12 2,66 ث )التوازف(

 *4,25 2,21 3,21 1,21 45,21 درجة ث" )الرشاقة(41إختبار الوثبة الرباعية " 1
 .9002=  22(، د.ح 0005قيمة "ت" الجدولية عند مستوى )

( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعة المميزة، والمجموعة الغير 5يتضح مف جدوؿ ) 
" فى االختبارات البدنية قيد البحث ولصالح 61(، ودرجات حرية 1,12مميزة "عند مستوى معنوية )
 إلى صدؽ تمؾ االختبارات فيما وضعت لقياسو. المجموعة المميزة، مما يشير
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 الثبات: 

عادة تطبيقو   Test-Retest-قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقة تطبيؽ اإلختبار وا 
عمى طالبات العينة اإلستطالعية الثانية مف عينة البحث الكمية، وخارج العينة األساسية، وذلؾ 

 5/41/2144بفاصؿ زمنى ثالثة أياـ بيف التطبيقيف األوؿ والثانى فى الفترة مف يوـ األحد الموافؽ 
ضح ذلؾ وذلؾ لإلختبارات البدنية )قيد البحث(، ويو  44/41/2144إلى يوـ األربعاء الموافؽ 

 (.6جدوؿ )

 (2جدوؿ )
 معامؿ اإلرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثانى 

 لإلختبارات البدنية قيد البحث
 02ف = 

وحدة  االختبارات البدنية ـ
 القياس

 9ع 9ـ 9ع 0ـ قيمة "ت" التطبيؽ الثانى التطبيؽ األوؿ

متداد الذراعيف  4 إختبار الجموس وا 
 *1,524 2,43 5,54 2,41 5,23 سـ )المرونة(

 *1,562 4,56 2,14 4,62 2,15 ث إختبار الدوائر المرقمة )التوافؽ( 2
إختبار الوقوؼ عمى مشط القدـ "المقمؽ"  6

 *1,541 1,52 4,55 1,53 4,52 ث )التوازف(
 *1,564 2,11 4,11 2,21 3,21 درجة ث" )الرشاقة(41إختبار الوثبة الرباعية " 1

 * مستوى الداللة  00222=  02(، د.ح 0005مستوى )قيمة "ر" الجدولية عند 
( وجود عالقات إرتباطية دالة إحصائيًا بيف التطبيقيف األوؿ والثانى 6يتضح مف جدوؿ ) 

 فى اإلختبارات البدنية قيد البحث، مما يشير إلى ثبات تمؾ اإلختبارات فيما وضعت لقياسو.

 "Daine connillثبات مقياس السيطرة الدماغية "لدايف كونيؿ 

قامت الباحثة بإيجاد معامؿ ثبات المقياس بطريقة التطبيؽ، ثـ إعادة التطبيؽ عمى العينة  
اإلستطالعية الثانية مف عينة البحث الكمية، وخارج عينة البحث األساسية، وذلؾ بفاصؿ زمنى 

، إلى يـو 4/41/2144( يـو بيف التطبيقيف األوؿ والثانى فى الفترة مف يوـ األحد الموافؽ 44)
 (.41، ويوضح ذلؾ جدوؿ )42/41/2144الخميس الموافؽ 
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 (00جدوؿ )
 معامؿ اإلرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثاني لمقياس السيطرة الدماغية قيد البحث

 02ف = 
الطالبات ذات السيطرة الدماغية 

 طالبات( 2اليسرى )
الطالبات ذات السيطرة الدماغية 

 طالبات( 2اليمنى )
الطالبات ذات السيطرة الدماغية 

 طالبات( 2المتكاممة )
العبارات المتعمقة 
 بالجانب األيمف

العبارات المتعمقة 
 بالجانب األيسر

العبارات المتعمقة 
 بالجانب األيمف

العبارات المتعمقة 
 بالجانب األيسر

العبارات المتعمقة 
 بالجانب األيمف

العبارات المتعمقة 
 األيسربالجانب 

1,536* 1,565* 1,623* 1,633* 1,561* 1,564* 
 00222=  02(، د.ح 0005قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية )

( وجود عالقات إرتباطية دالة احصائيًا بيف التطبيقيف األوؿ والثانى 41يتضح مف جدوؿ ) 
 وضع لقياسو. لمقياس السيطرة الدماغية قيد البحث، مما يشير إلى ثبات المقياس فيما
 البرنامج التعميمى بإستخداـ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية:

تتميز نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية بتشجيع الطالبات عمى التفكير بشكؿ يتوافؽ  
مع عمؿ الدماغ، ووجود مناخ تعميمى خاٍؿ مف التيديد، وتزويد الطالبات بأكبر كـ مف المدخالت، 

تاحة الفرصة لمطالبات لمقياـ بمعالجات متعددة لممعمومة، والتأك يد عمى ميارات اإلتصاؿ الفعاؿ، وا 
 وتوجيو أنشطة التعمـ إلى التطبيؽ بداًل مف الحفظ.

 * خصائص نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية:

 يعتبر الدماغ طريقة فى التفكير تتعمؽ بتعمـ أو إنجاز عمؿ معيف. -4

 التعمـ يتـ مف خالؿ اإلعتماد عمى تركيب الدماغ ووظيفتو. فيـ عممية -2

 تعد نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية نظامًا فى حد ذاتيا، وليس تصميمًا معدًا سابقًا. -6

 (.64طريقة إيجابية مف أجؿ حدوث التعمـ ) -1

 * أسس التدريس والتعمـ وفؽ )نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية(:

يتحسف الدماغ بجانبيو األيمف واأليسر كممات تعرض المتعمـ إلى مواقؼ وخبرات تعميمية  -4
مرتبطة بالبيئة الصفية المحيطة بالمتعمـ، إذ أف الدماغ تتغير خالياه مف حيف إلى آخر فى 

 ضوء ما يتعرض لو مف خبرات.

 مع قدراتو.يجب أف تتناسب الخبرات التعميمية مع مستوى دماغ المتعمـ وتتوافؽ  -2
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 الخبرة السابقة أساس البنية المعرفية لممتعمـ. -6

 الدماغ ينمو ويتطور مف خالؿ التفاعؿ والتعاوف مع األقراف فى البيئة الصفية. -1

 يتأثر نمو الدماغ سمبيًا بالمواقؼ المحرجة والتى تيدد كياف المتعمـ. -2

 أف تكوينو معقدًا.النظاـ الدماغى لممتعمـ يتميز بالنشاط، بالرغـ مف  -3

يختمؼ كؿ متعمـ عف اآلخر فى طبيعتو وخصائصو وسعة الدماغ البشري لديو وتكوينو،  -4
وخبراتو وقدراتو فالسعة الدماغية لممتعمـ تتحسف كمما كاف أكثر إنفتاحًا، وىنا قد تمعب أساليب 

 التعمـ ومضاميف الخبرات والبيئة فى تمايز صفات الدماغ وخصائصو.

 (62، 64: 21نب مف جانبى الدماغ مياـ خاصة لممواقؼ التعميمية. )لكؿ جا -5
 * مراحؿ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية:

 المرحمة األولى: اإلعداد:  

تشتمؿ ىذه المرحمة عمى فكرة عامة عف الموضوع وتصور ذىنى، وكمما كاف لممتعمـ خمفية  
 لجة المعمومات الجديدة.كبيرة عف موضوع الدرس، كمما كاف أسرع فى معا

 المرحمة الثانية: اإلكتساب:  

تؤكد ىذه المرحمة عمى الخبرة السابقة، وتتضمف أىمية تشكيؿ ترابطات عصبية نتيجة  
الخبرات المترابطة األصمية، فكمما كانت المدخالت مترابطة ومألوفة، كانت الترابطات العصبية 

كتساب )المنافسة والمحاضرة وأدوات بصرية ومثيرات المثارة أقوى، وينتج التعمـ، ومف مصادر اإل
 بيئية ولعب الدور والمشاريع الجماعية.

 المرحمة الثالثة: التفصيؿ )اإلسياب(:  

تحتاج تمؾ المرحمة إلى إدماج الطالبات فى األنشطة الصفية مف أجؿ ترابط المواضيع  
وضمنية، والتصحيح المتواصؿ  وفيـ أعمؽ مف خالؿ التغذية الراجعة، مع إستراتيجيات صريحة

 لتدعيـ التعمـ.
 المرحمة الرابعة: تكويف الذاكرة:  

تيدؼ ىذه المرحمة إلى استرجاع المعمومات بشكؿ أفضؿ عف طريؽ السياؽ والخبرة  
السابقة والتغذية الراجعة والراحة الكافية، مما يساعد عمى عمؽ المعالجة الدماغية، والذى بدوره 

 يؤدى لتعمـ أفضؿ.
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 المرحمة الخامسة: التكامؿ الوظيفى:  

يستخدـ التعمـ الجديد فى ىذه المرحمة بيدؼ التوسع فيو وتعزيزه الحقًا، ويتـ تطوير  
 (62الشبكات العصبية الممتدة مف خالؿ تكويف ترابطات وتطوير وتقوية الترابطات الصحيحة. )

 (29مبادئ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية )
نظريت انتعهى فً يباديء 

 ضىء انسيطرة انذياغيت
 اإلستراتيجياث انتطبيماث انتربىيت نتائج األبحاث

اٌذِبؽ ٔظبَ ديٕبِيىٝ  -3

 ِؼمذ

يسزبج اٌزؼٍُ إٌٝ ػٕبصش 

 اإلثبسح

غشق رذسيظ خزاثخ 

 ِٚزٕٛػخ

أٔشطخ رؼٍُ ِزٕٛػخ رسزٜٛ 

ػٍٝ ِثيشاد عّؼيخ 

 ششة اٌّبء –ثصشيخ 

اٌذِبؽ اخزّبػٝ  -3

 ثطجيؼزٗ

يزأثش اٌذِبؽ ثؼاللبرٗ ِغ 

 اآلخشيٓ

إربزخ اٌفشصخ ٌٍطبٌجبد 

 ألرخبر اٌمشاس ٚزً اٌّشىٍخ

ِٕبلشخ  –رؼٍُ رؼبٚٔٝ 

ٚزٛاس اٌؼًّ فٝ 

 ِدّٛػبد رؼٍيُ األلشاْ

 اٌجسث ػٓ اٌّؼٕٝ -9
اٌذِبؽ يذسن األشيبء ٚيؼًّ 

 ػٍٝ رٕظيّٙب

رمذيُ خجشاد زيبريخ ززٝ 

 رىْٛ راد ِؼٕٝ ٌٍّزؼٍّيٓ
 فيذيٛ –ٌؼت األدٚاس 

 اٌّشبػش ٚاإلٔفؼبالد -4

رؼذ اٌّشبػش ٚاٌؼٛاغف 

ِمذِخ ٌسفظ اٌّؼٍِٛبد 

 ٚاعزذػبئٙب

أّ٘يخ فُٙ اٌّؼٍّيٓ ٌّشبػش 

 اٌطبٌجبد
 فيذيٛ –ٌؼت األدٚاس 

رٕظيُ اٌؼاللخ ثيٓ اٌدضء  -5

 ٚاٌىً

إدسان اٌدضء ٚاٌىً ِؼبً 

 رٍمبئيبً 

ردٕت اٌّؼٍِٛبد غيش 

 إٌّظّخ

ٝ رؼٍيُ يشاػٝ إٌّػ اٌغّؼ

 ٚاٌجصشٜ ٚاٌسشوٝ

 إدسان اٌٛػٝ ٚاٌالٚػٝ -6
إدسان اٌشؼٛس ٚاٌالشؼٛس 

 فٝ اٌزؼٍُ

اٌزشويض ػٍٝ اٌزأًِ اٌٛاػٝ 

 ٚاٌزفىيش ٚاٌزخيً
 ِثيشاد عّؼيخ ٚثصشيخ

 رٕظيُ اٌزاوشح -3
 –راوشح لصيشح اٌّذٜ 

 راوشح غٛيٍخ اٌّذٜ

غجيؼخ اٌذِبؽ رزطٍت رشاثػ 

 اٌخجشاد اٌمذيّخ ٚاٌسذيثخ

 -اٌزفىيش  –اٌزخيً 

 اٌشزالد

يؼًّ اٌذِبؽ ثبٌزسذٜ  -3

 ٚيىف ثبٌزٙذيذ

يزسفض اٌزؼٍُ ثبإلثبسح 

ٚاٌزسذٜ ٚاٌزشديغ ٚيثجػ 

 ثبٌزٙذيذ

 رٛفيش ثيئخ رؼٍُ ِٕبعجخ

ثيئخ صفيخ ِٕبعجخ 

ٚاعزشاريديبد رذسيغيخ 

ِزٕٛػخ ٌدزة ا٘زّبِبد 

 اٌطبٌجبد

 وً دِبؽ فشيذ ثزارٗ -3
رزغيش ثٕيخ اٌذِبؽ ِٓ خالي 

 اٌزؼٍُ

إعزشاريديبد رذسيظ 

 ِزٕٛػخ
 اٌزؼٍُ ثبٌٍؼت
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 (0شكؿ )
 مبادئ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية

 إستراتيجيات التدريس:

التعمـ القائـ عمى السيطرة الدماغية يستخدـ إستراتيجيات مختمفة لتدريس المنيج المقرر  
طبقًا لخصائص وأنماط السيطرة الدماغية لممتعمميف، حيث أف السيطرة الدماغية اليمنى ليا 
إستراتيجيات مغايرة عف إستراتيجيات السيطرة الدماغية اليسرى والسيطرة الدماغية المتكاممة وقد 

 كما يمى: ـ(9002"عزو عفانو ويوسؼ الجيش" )ردىا كؿ مف س

 * إستراتيجيات تدريسية لتنشيط الجانب األيسر غير المسيطر مف الدماغ: 

 إستراتيجية التعمـ البنائى. -   إستراتيجية المتناقضات. -  

 قوـ(. –خطط  –إستراتيجية )عبر  -    إستراتيجية النمذجة. -  

 إستراتيجية دورة التعمـ. -   ـ اإلنفرادى.إستراتيجية التعم -  

 إشرح(. –أعكس  –إستراتيجية )الحظ  -   إستراتيجية الكممة المفتاحية. -  

 PQ4R( .41 :434)إستراتيجية  -  

 * إستراتيجيات تدريسية لتنشيط الجانب األيمف غير المسيطر مف الدماغ: 

 المفاىيـ.إستراتيجية مخططات  -    إستراتيجية المشروع. -  

 إستراتيجية المنظـ الشكمى. -  إستراتيجية سكماف اإلستقصائية. -  

 إستراتيجية العروض العممية الجماعية. -   إستراتيجية التعمـ التعاونى. -  

 (464: 41إستراتيجية المتشابيات. ) -  
 * إستراتيجيات تدريسية لتنشيط جانبى الدماغ معًا: 

 إستراتيجية التسريع المعرفى. -نى )الدماغ(.إستراتيجية العصؼ الذى -  

 إستراتيجية بوسنر لمتغير المفيومي. -   إستراتيجية التعمـ التوالدى. -  

 إستراتيجية التدريس التبادلى. -  إستراتيجية التعمـ القائـ عمى البحث. -  

 إستراتيجية الخطوات السبع لدورة التعمـ. -  .Jigsawإستراتيجية جيجسو  -  

 (214: 41إستراتيجية الحوار والمناقشة. ) -  
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نى، إستراتيجية التدريس وقد استخدمت الباحثة فى ىذه الدراسة إستراتيجية العصؼ الذى 
ستراتيجية التعمـ القائـ عمى البحث بإعتبار أف تمؾ  –التبادلى إستراتيجية الحوار والمناقشة وا 

باإلضافة إلى عرض اإلستراتيجيات سالفة الذكر  اإلستراتيجيات تنشط جانبى الدماغ بشكؿ متكامؿ،
 ( لتحديد أنسب اإلستراتيجيات التى تتالئـ مع ىدؼ وعينة البحث.4عمى السادة الخبراء )مرفؽ 

وترى الباحثة أىمية وجوب وضع محتوى المنيج فى ضوء آليات عمؿ جانبى الدماغ،  
ذلؾ لتطويره وتحسينو أى يجب بحيث تصقؿ الجانب المسيطر، وتنشط الجانب غير المسيطر، و 

أف نعزز الجانب المسيطر وننشط الجانب غير المسيطر لكى يكوف المتعمـ )الطالبات( قادر عمى 
 إستخداـ الجانبيف األيمف واأليسر بشكؿ متكامؿ.
 * خطوات إعداد البرنامج التعميمى )قيد البحث(:

اٌّشاخغ اٌؼٍّيخ ٚاٌذساعبد ثؼذ االعزؼبٔخ ثبٌشجىخ اٌذٌٚيخ ٌٍّؼٍِٛبد ٚاإلغالع ػٍٝ  

(، ٚاإلعزششبد ثشأٜ اٌغبدح اٌخجشاء ِٓ 93(، )36(، )33(، )33(، )34(، )3اٌّشخؼيخ سلُ )

خالي اٌؼذيذ ِٓ اٌّمبثالد اٌشخصيخ، ِٚشب٘ذح اٌؼذيذ ِٓ اٌجشاِح اٌخبصخ ثٕظشيخ اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ 

ثٕبء اٌجشٔبِح اٌزؼٍيّٝ ٚفمبً ٌّٕػ  خبٔجٝ اٌذِبؽ فٝ ِخزٍف اٌزخصصبد اٌزشثٛيخ، إعزطبػذ اٌجبزثخ

اٌغيطشح اٌؼصجيخ ٌذٜ اٌطبٌجبد ٚفمبً ٌؼذح أعظ رزالئُ ِغ ِغزٜٛ لذساد اٌطبٌجبد، ٚرٌه ثؼذ رسذيذ 

 (.35أ٘ذاف ٚخذأيخ( ِشفك ) –أ٘ذاف ِٙبسيخ  –أ٘ذاف ِؼشفيخ  –اٌفشػيخ  –األ٘ذاف )اٌؼبِخ 

 أسس بناء البرنامج التعميمى )قيد البحث(:

يزٕبعت ِسزٜٛ اٌجشٔبِح اٌزؼٍيّٝ ِغ أ٘ذافٗ ِٚغ اٌّسزٜٛ اٌؼٍّٝ ٌزٛصيف ِمشس اٌزؼجيش أْ  -4

 اٌسشوٝ )ثبٌيٗ( اٌفشلخ اٌثبٔيخ.

 أْ يزٕبعت اٌجشٔبِح ِٚب يسزٛيٗ ِٓ إعزشاريديبد ِغ إٌّػ اٌّغيطش ٌٍطبٌجبد )اٌّزؼٍّيٓ(. -3

 ِشٚٔخ اٌجشٔبِح اٌزؼٍيّٝ ٚلجٌٛٗ ٌٍزطجيك اٌؼٍّٝ. -9

 ِشاػبح إشجبع زبخخ اٌطبٌجبد ِٓ إٌشبغ ٚاٌسشوخ أثٕبء رؼٍُ اٌّٙبساد. -4

اٌجؼذ ػٓ أٜ رٙذيذاد أثٕبء رؼٍُ اٌّٙبساد ليذ اٌجسث، ثً إظفبء سٚذ اٌّشذ ٚاٌزشٛيك  -5

 ٚاٌزشديغ.

 ِشاػبح رٛصيغ اٌؼًّ ثيٓ إٌشبغ ٚاٌشازخ. -6

 أْ يغزثيش اٌجشٔبِح دٚافغ اٌطبٌجبد ٔسٛ اٌزؼٍُ. -3

 ة اٌطبٌجبد اٌمذسح ػٍٝ االعزىشبف.إوغب -3

 ِخبغجخ اٌجشٔبِح ألغٍت زٛاط اٌطبٌجبد. -3

ِشاػبح اٌّشبسوخ اٌزؼبٚٔيخ ثيٓ اٌطبٌجبد اٌمبئّخ ػٍٝ اٌسٛاس ٚإٌّبلشخ اإليدبثيخ فيّب  -33

 ثيٕٙٓ.

 ِشاػبح خصبئص ِٚيٛي اٌطبٌجبد. -33
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ة بناًء عمى توصيؼ مقرر تـ تحديد محتوى البرنامج التعميمى فى ضوء السيطرة الدماغي 
 –التعبير الحركى )الباليو( لطالبات الفرقة الثانية بالكمية وفقًا لمراحؿ نظرية التعمـ وىى )اإلعداد 

 التكامؿ الوظيفى(. –تكويف الذاكرة  –التفصيؿ واالسياب  –اإلكتساب 

 اإلستراتيجيات التدريسية المستخدمة فى البحث وفقًا لنظرية التعمـ:
  تيجية التدريس التبادلى بتوجيو األقراف بإستخداـ ورقة المعيار:إسترا - 

استخدمت الباحثة إستراتيجية التدريس التبادلى بتوجيو األقراف بإستخداـ ورقة المعيار فى  
البرنامج التعميمى كإحد اإلستراتيجيات التى ترتكز عمييا نظرية التعمـ، وذلؾ مف خالؿ تنظيـ 

ؿ معًا بالتبادؿ، حيث تقـو طالبات البار "األيمف" باألداء، وطالبات البار الطالبات فى أزواج لمعم
"األيسر" تالحظ كؿ طالبة بو الطالبة المقابمة ليا فى البار اآلخر وتقدـ ليا تغذية راجعة وتصحح 
أخطائيا أثناء األداء وبعد االنتياء منو مف خالؿ ورقة المعيار، ثـ تبادؿ األدوار بعد ذلؾ تحت 

 ؼ الباحثة.إشرا
 (:02إعداد ورقة المعيار مرفؽ ) - 

فى ضوء محتوى البرنامج والمادة الخاصة بكؿ وحدة مف وحدات البرنامج تـ إعداد ورقة  
 المعيار مف قبؿ الباحثة كما يمى:

 يحتوى المقرر عمى النقاط الفنية والتعميمية لمميارات )قيد البحث(. -

 الوحدة التعميمية وفقًا لممراحؿ الخمسة لنظرية التعمـ.صياغة الميارات )قيد البحث( فى  -

 تشتمؿ ورقة المعيار عمى عدد كبير مف األنشطة، التى مف السيؿ قياـ الطالبات بيا. -

يشتمؿ الدليؿ عمى عدد مف األسئمة المتنوعة، والتى تعمؿ عمى إكتشاؼ الطالبات لمنقاط الفنية  -
 رات )قيد البحث(.والتعميمية والمعارؼ المرتبطة بالميا

 إستراتيجية العصؼ الذىني: - 

قامت الباحثة بإستخداـ إستراتيجية العصؼ الذىني فى البرنامج التعميمى إلعتبارىا إحدى  
اإلستراتيجيات التى ترتكز عمييا نظرية التعمـ، وذلؾ لتجييز بيئة صفية إثرائية، وتييئة عقوؿ 

مقة لكؿ ميارة مف الميارات قيد البحث عمى حدى الطالبات بطرح بعض األسئمة المفتوحة والمغ
ستكشاؼ المعمومات المتعمقة  ثارة دافعيتيف لمتعمـ وا  عمى السبورة، بيدؼ تركيز إنتباه الطالبات وا 
عطاء  بالميارة بأنفسيف، وقد راعت الباحثة قواعد العصؼ الذىنى المتمثمة فى اإلبتعاد عف النقد، وا 

ا بالشكؿ التى تراه مناسبًا، ثـ تحفيز الطالبات عمى طريؽ الترحيب كؿ طالبة الحرية إلبداء أفكارى
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بأفكارىف بغض النظر عف مستواىا، وذلؾ لتوليد أكبر قدر مف األفكار الخالقة، ثـ العمؿ عمى 
عدادىا لمرحمة التنفيذ.  تقييـ األفكار التى تـ عرضيا وا 

 إستراتيجية الحوار والمناقشة: - 

إستراتيحية الحوار والمناقشة فى البرنامج التعميمى كإحدى قامت الباحثة بإستخداـ  
اإلستراتيجيات التى ترتكز عمييا نظرية التعمـ، وذلؾ مف خالؿ إجراء الحوار المفظى بيف الباحثة 
والطالبات، وبيف الطالبات مع بعضيف وجعميف شريكًا مباشرًا فعااًل فى العممية التعميمية لمحصوؿ 

ات الخاصة بالميارات قيد البحث مف خالؿ اإلجابة عمى األسئمة السابؽ عمى المعارؼ والمعموم
دارتيا مع ضرورة تحفيز الطالبات والثناء  طرحيا، وتقوـ الباحثة بتنظيـ وضبط عممية المناقشة وا 

ستثارة قدراتيف العقمية. ستخداـ عبارات التعزيز اإليجابي، وا   عمييف وا 
 ث:إستراتيجية التعمـ القائـ عمى البح - 

إستخدمت الباحثة إستراتيجية التعمـ القائـ عمى البحث فى البرنامج التعميمى كإحدى  
اإلستراتيجيات التى ترتكز عمييا نظرية التعمـ، وذلؾ بجعؿ الطالبات محور العممية التعميمية بشكؿ 

مف منظـ تحت إشراؼ الباحثة، حيث تقوـ الطالبات بالبحث عف مصادر متنوعة سواء داخؿ الكمية 
خالؿ البحث واإلطالع فى مكتبة الكمية بالكتب والمراجع التى توجييا الباحثة فى كؿ درس مف 
دروس الوحدات التعميمية، أو خارج الكمية بالبحث فى الشبكة الدولية لممعمومات عف الميارات التى 

يتـ تقسيـ توضحيا الباحثة لمطالبات وفقًا لتوزيع األدوار وفى إطار مف العمؿ التعاوني، حيث 
الطالبات إلى أربع مجموعات لكؿ مجموعة قائدة ثـ تقوـ الطالبات ببناء المعارؼ والمعمومات 
الخاصة بالميارات قيد البحث، ثـ تقديـ ورقة عمؿ مف قبؿ كؿ مجموعة عمى حدى والتفاعؿ مع 

خرى تحت أفراد فريؽ العمؿ، والمصادر التى تذكرىا الباحثة ليف، ثـ التفاعؿ مع فرؽ العمؿ األ
 إشراؼ الباحثة.

 (09اإلطار العاـ لممحتوى التنفيذى لمبرنامج التعميمى قيد البحث مرفؽ )

 تـ تنفيذ البرنامج التعميمى عمى طالبات الفرقة الثانية بالكمية. -

 " أسابيع.3تطبيؽ محتوى البرنامج المقترح لمدة شير ونصؼ " -

( درس تعميمى 42مالى الدروس التعميمية )يشتمؿ االسبوع عمى درسيف، وبالتالى يكوف إج -
 ( وحدات تعميمية.3بواقع )

 ؽ( موزعة كاألتى:61زمف الدرس التعميمى التعميمية ) -
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 ؽ( ختاـ.2)  ؽ( الجزء الرئيسى.31) ؽ( الجزء التمييدى.22) 

ؽ( إعداد   بدنى 41ؽ( إحماء، )41ؽ( أعماؿ إدارية، )2* حيث يشتمؿ الجزء التمييدى عمى )
 خاص.

ؽ( تطبيؽ الميارة باالستراتيجيات المالئمة لنمط 21بينما اشتمؿ الجزء الرئيسى عمى ) *
 ؽ( تقويـ بنائى )تكوينى(.41المتعمميف وفقًا لمجموعات الدراسة الثالثة التجريبية، )

 ؽ( الختاـ: لمرجوع بالجسـ إلى حالتو الطبيعية.2* )
 :تقييـ مستوى األداء الفنى لمميارات )قيد البحث(

إستندت الباحثة بشكؿ أساسى إلى إستمارة تقييـ مستوى أداء التعبير الحركى )باليو(  
بالكمية، حيث اعتبرتيا نقطة ارتكاز عند تصميميا إلستمارة آلية تقييـ مستوى األداء قيد البحث، ثـ 
عرضيا عمى السادة الخبراء بعد إجراء بعض التعديالت التى تتواؽ مع ىدؼ البحث، ثـ قامت 

( مف 6الباحثة بتقييـ مستوى أداء الميارات )قيد البحث( مف خالؿ اإلستعانة بخبراء متخصصيف )
( لتقييـ مستوى أداء الطالبات )عينة 2أعضاء ىيئة التدريس بالكمية "لجنة محكمات" مرفؽ )

 (2البحث( أثناء أداء الميارات )قيد البحث(، تـ تحديد درجة مستوى األداء لكؿ ميارة بواقع )
( درجات لألداء يسارًا، وبذلؾ يكوف الدرجة الكمية لمتحصيؿ الميارى 2) –درجات لألداء يمينًا 

ستمارة ألية تقييـ مستوى األداء 61( درجة يمينًا، )61لمميارات )قيد البحث(، ) ( درجة يسارًا، وا 
جممة ( توضح تفاصيؿ كيفية وضع الدرجة لعينة البحث، كما قامت الباحثة بتصميـ 41مرفؽ )

ؽ( لقياس مستوى األداء الفنى لمطالبات فى الميارات )قيد البحث(، تـ 4حركية صغيرة مدتيا )
( درجة، حيث قامت كؿ محكمة مف الثالث 61تحديد درجة مستوى األداء لجممة البار فى الباليو )

تيا محكمات بوضع الدرجة عمى حدى، ثـ تـ جمع درجات المحكمات الثالثة مف قبؿ الباحثة وقسم
ستخراج درجة كؿ طالبة عمى حدى.6عمى )  ( وا 

 الخطوات التنفيذية لمبحث:

 القياسات القبمية: 

، حيث 42/41/2144، 41تـ إجراء القياسات القبمية يومى السبت، األحد الموافقاف  
شممت القياسات "إختبار السيطرة الدماغية"، "التحصيؿ الميارى"، "التحصيؿ المعرفى" )إختبار 

 المعرفى(، مستوى أداء جممة البار فى الباليو. التحصيؿ
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 تجربة البحث األساسية:

تـ تطبيؽ البرنامج التعميمى بإستخداـ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية يوـ األثنيف  
ػٍٝ ِدّٛػبد اٌجسث اٌزدشيجيخ إٌٝ يَٛ اٌخّيظ اٌّٛافك  36/33/3333اٌّٛافك 

( 2( أسابيع بواقع )3( خالؿ الوحدة اليومية، لمدة )ؽ61، بزمف تطبيؽ ثابت )39/33/3333
( وحدات تعميمية، حيث قامت الباحثة بتطبيؽ البرنامج التعميمى قيد 3درس إسبوعيًا بإجمالى )

الخميس( بعد انتياء اليوـ الدراسى،  –البحث عمى مجموعات البحث التجريبية يومى )األثنيف 
 مواقيت المحاضرة.بحيث تمر كؿ مجموعة بنفس الظروؼ، ونفس 

( طالبة مف المجموعة التجريبية ذات نمط السيطرة اليسرى لعدـ 2تـ إستبعاد عدد ) ممحوظة:
 إنتظاميف بمواقيت البرنامج.

 القياسات البعدية: 

بعد اإلنتياء مف تطبيؽ البرنامج، قامت الباحثة بإجراء القياسات البعدية عمى مجموعات  
 .23/44/2144، 22السبت، األحد الموافقاف  البحث التجريبية الثالثة يومى

 المعالجات اإلحصائية: 

معامؿ  –الوسيط  –اإلنحراؼ المعيارى  –تـ معالجة البيانات باستخداـ )المتوسط الحسابى  
داللة الفروؽ  –تحميؿ التبايف  –معامؿ اإلرتباط  – T-testداللة الفروؽ إختبار "ت"  –اإللتواء 

 .F-testإختبار "ؼ" 
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 عرض النتائج ومناقشتيا:
 أواًل: عرض النتائج:

 (00جدوؿ )
 داللة فروؽ النسب بيف قياسات البحث القبمية لمثالثة مجموعات 

 التجريبية الختبار السيطرة الدماغية
 20ف = 

 نوع السيطرة الدماغية
السيطرة الدماغية 

 اليسرى
السيطرة الدماغية 

 اليمنى
السيطرة الدماغية 

 قيمة "ح" الفروؽ المتكاممة
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 *6,621 43 - - %23,33 43 %26,66 62 اليمنى السيطرة اليسرى 
 *6,252 21 %21,11 42 - - %26,66 62 المتكاممة السيطرة اليسرى 
 4,214 1 %21,11 42 %23,33 43 - - المتكاممة السيطرة اليمنى 

 9000( = 0005قيمة )ح( الجدولية ) -   )*( مستوى الداللة
( وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف العدد فى القياسات القبمية بيف 44يتضح مف جدوؿ ) 

مجموعتى السيطرة الدماغية اليمنى واليسرى ولصالح المجموعة ذات السيطرة الدماغية اليسرى، 
المجموعة ذات السيطرة وأيضًا بيف مجموعتى السيطرة الدماغية اليسرى والمتكاممة ولصالح 

الدماغية اليسرى، بينما توجد فروؽ فى العدد بيف القياسات القبمية لممجموعتيف ذات السيطرة 
 الدماغية اليمنى والمتكاممة ولكنيا غير دالة احصائيًا.
 (09جدوؿ )

 داللة فروؽ النسب بيف قياسات البحث البعدية لمثالثة مجموعات 
 لدماغيةالتجريبية الختبار السيطرة ا

 20ف = 

 نوع السيطرة الدماغية
السيطرة الدماغية 

 اليسرى
السيطرة الدماغية 

 اليمنى
السيطرة الدماغية 

 قيمة "ح" الفروؽ المتكاممة
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 4,636 42 - - %42,11 6 %62,11 24 اليمنى السيطرة اليسرى 
 السيطرة اليسرى 
 4,213 42 %21,11 61 - - %62,11 24 المتكاممة
 *6,231 24 %21,11 61 %42,11 6 - - المتكاممة السيطرة اليمنى 

 9000( = 0005قيمة )ح( الجدولية ) -    )*( مستوى الداللة
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( وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف العدد فى القياسات البعدية بيف 42يتضح مف جدوؿ ) 
اليمنى والمتكاممة ولصالح المجموعة ذات السيطرة الدماغية المتكاممة، مجموعتى السيطرة الدماغية 

بينما توجد فروؽ بيف عدد مجموعتى السيطرة الدماغية )اليسرى واليمنى( و)اليسرى والمتوازنة( 
 ولكنيا غير دالة احصائيًا.

 (02جدوؿ )
 داللة فروؽ النسب بيف القياسيف القبمى والبعدى لمثالثة 

 يبية الختبار السيطرة الدماغيةمجموعات التجر 
 20ف = 

 النسبة العدد النسبة العدد قيمة "ح" الفروؽ القياس البعدى القياس القبمى نوع السيطرة الدماغية
 4,644 44 %62,11 24 %26,66 62 السيطرة الدماغية اليسرى
 4,164 4 %42,11 6 %23,33 43 السيطرة الدماغية اليمنى

 *6,423 45 %21,11 61 %21,11 42 المتكاممةالسيطرة الدماغية 
 - - %411 31 %411 31 المجموع

 )*( مستوى الداللة  9000( = 0005قيمة )ح( الجدولية ) -
( وجود فروؽ دالة احصائيًا فى العدد بيف نسبتى القياسيف القبمى 46يتضح مف جدوؿ ) 

القياس البعدى، كما توجد فروؽ فى والبعدى لممجموعة ذات السيطرة الدماغية المتكاممة ولصالح 
النسب العددية بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعتيف )ذات السيطرة الدماغية اليسرى واليمنى(، 

 ولكنيا غير دالة إحصائيًا.
 (02جدوؿ )

 داللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة ذات السيطرة الدماغية اليسرى 
 المعرفى والميارى ومستوى أداء جممة البار فى الباليوفى التحصيؿ 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 القياس القبمى
 29ف = 

 القياس البعدى
متوسط  90ف = 

 قيمة "ت" الفروؽ
 9ع 9ـ 0ع 0ـ

التحصيؿ المعرفى "اختبار 
 *5,14 46,22 2,21 24,21 4,26 4,62 درجة التحصيؿ المعرفى"
الباليو التحصيؿ الميارى فى 

 *3,46 41,24 6,24 21,32 2,61 41,44 درجة لجانب الجسـ األيمف
التحصيؿ الميارى فى الباليو 

 *4,56 42,46 6,16 26,53 4,65 5,46 درجة لجانب الجسـ األيسر
مستوى أداء جممة البار فى 
 *5,53 3,41 2,64 42,44 4,32 3,14 درجة الباليو لجانب الجسـ األيمف

جممة البار فى مستوى أداء 
 *5,36 3,16 2,26 44,52 4,12 2,43 درجة الباليو لجانب الجسـ األيسر

 9000=  50( ودرجات حرية 0005قيمة )ت( الجدولية عند ) -        )*( مستوى الداللة
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( وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف القياسيف القبمى والبعدى ولصالح 41يتضح مف جدوؿ ) 
 المتغيرات )قيد البحث( لممجموعة التجريبية األولى )السيطرة الدماغية اليسرى(.القياس البعدى فى 

 (05جدوؿ )
داللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة ذات السيطرة الدماغية اليمنى فى 

 التحصيؿ المعرفى والميارى ومستوى أداء جممة البار فى الباليو

وحدة  المتغيرات
 القياس

 القبمىالقياس 
 02ف = 

 القياس البعدى
متوسط  2ف = 

 الفروؽ
قيمة 
 9ع 9ـ 0ع 0ـ "ت"

 *5,64 45,22 2,36 22,44 4,11 3,32 درجة التحصيؿ المعرفى "اختبار التحصيؿ المعرفى"
 التحصيؿ الميارى فى الباليو لجانب 

 *3,56 41,16 6,56 26,45 4,12 6,26 درجة الجسـ األيمف
 التحصيؿ الميارى فى الباليو لجانب 

 *4,21 46,52 6,42 22,46 4,65 44,64 درجة الجسـ األيسر
 مستوى أداء جممة البار فى الباليو 

 *5,42 2,61 2,61 44,54 4,36 2,64 درجة لجانب الجسـ األيمف
مستوى أداء جممة البار فى الباليو لجانب 

 *5,61 3,41 2,12 42,62 4,26 3,24 درجة الجسـ األيسر

 80162=  82( ودرجاث حريت 1010ليًت )ث( انجذونيت عنذ ) -  )*( يستىي انذالنت

( ٚخٛد فشٚق داٌخ ازصبئيبً ثيٓ اٌميبعيٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ ٌٚصبٌر 35يزعر ِٓ خذٚي ) 

 اٌميبط اٌجؼذٜ فٝ اٌّزغيشاد )ليذ اٌجسث( ٌٍّدّٛػخ اٌزدشيجيخ اٌثبٔيخ )اٌغيطشح اٌذِبغيخ اٌيّٕٝ(.

 (06جذول )

 داللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة ذات السيطرة الدماغية المتكاممة 
 فى التحصيؿ المعرفى والميارى ومستوى أداء جممة البار فى الباليو

 المتغيرات
 القياس القبمى

 09ف = 
 القياس البعدى

متوسط  20ف = 
 الفروؽ

قيمة 
 9ع 9ـ 0ع 0ـ "ت"

 *5,23 21,14 2,26 25,13 4,22 4,66 المعرفى "اختبار التحصيؿ المعرفى"التحصيؿ 
 *3,63 42,16 2,46 22,26 1,54 41,2 التحصيؿ الميارى فى الباليو لجانب الجسـ األيمف
 *3,34 41,15 2,14 21,25 4,14 41,2 التحصيؿ الميارى فى الباليو لجانب الجسـ األيسر

 مستوى أداء جممة البار فى الباليو لجانب 
 *3,45 4,16 2,44 42,66 4,42 2,2 الجسـ األيمف

 مستوى أداء جممة البار فى الباليو لجانب 
 *3,26 3,66 2,26 44,56 4,26 2,2 الجسـ األيسر

 9009=  20( ودرجات حرية 0005قيمة )ت( الجدولية عند ) -  )*( مستوى الداللة
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( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف القبمى والبعدى ولصالح 43)يتضح مف جدوؿ  
 القياس البعدى فى المتغيرات )قيد البحث( لممجموعة التجريبية الثالثة )السيطرة الدماغية المتكاممة(.

 (02جدوؿ )
 فى المتغيرات قيد البحث تحميؿ التبايف بيف الثالثة مجموعات التجريبية

 اينيصذر انتب انًتغيراث
يجًىع 
 انًربعاث

درجاث 
 انحريت

يتىسط 
 انًربعاث

 ليًت "ف"

اٌزسصيً اٌّؼشفٝ "اخزجبس اٌزسصيً 
 اٌّؼشفٝ"

 4543 3 3533 ثيٓ اٌّدّٛػبد
4535* 

 3559 53 33563 داخً اٌّدّٛػبد
اٌزسصيً اٌّٙبسٜ فٝ اٌجبٌيٗ ٌدبٔت 

 اٌدغُ األيّٓ
 9555 3 3533 ثيٓ اٌّدّٛػبد

3543* 
 3593 53 99533 اٌّدّٛػبدداخً 

اٌزسصيً اٌّٙبسٜ فٝ اٌجبٌيٗ ٌدبٔت 
 اٌدغُ األيغش

 3596 3 6533 ثيٓ اٌّدّٛػبد
3533* 

 3556 53 33533 داخً اٌّدّٛػبد
ِغزٜٛ أداء خٍّخ اٌجبس فٝ اٌجبٌيٗ 

 ٌدبٔت اٌدغُ األيّٓ
 4554 3 9533 ثيٓ اٌّدّٛػبد

4559* 
 3553 53 33546 داخً اٌّدّٛػبد

ِغزٜٛ أداء خٍّخ اٌجبس فٝ اٌجبٌيٗ 
 ٌدبٔت اٌدغُ األيغش

 4594 3 6564 ثيٓ اٌّدّٛػبد
4563* 

 3543 53 33533 داخً اٌّدّٛػبد

 2005( = 0005قيمة)ؼ( الجدولية عند ) -   )*( مستوى الداللة
( ٚخٛد فشٚق داٌخ ازصبئيبً ثيٓ اٌّدّٛػبد اٌثالثخ اٌزدشيجيخ  33يزعر ِٓ خذٚي ) 

ٌٍزؼشف ػٍٝ إردبٖ اٌفشٚق ٌٍّزغيشاد  L.S.Dٌٍميبعبد اٌجؼذيخ، ٚعٛف رمَٛ اٌجبزثخ ثإخشاء إخزجبس 

 ليذ اٌجسث.

 (02جدوؿ )
 داللة الفروؽ بيف الثالثة مجموعات التجريبية فى المتغيرات قيد البحث

 20ف = 
 انًتغيراث

انًجًىعاث 
 انتجريبيت

انًتىسط 
 انحسابً

 فروق انًتىسطاث
عنذ  L.S.Dليًت 

 (1010يستىي )

اٌزسصيً اٌّؼشفٝ "اخزجبس 
 اٌزسصيً اٌّؼشفٝ"

 3593   33536 اٌّزىبٍِخ
 3533  *3556 33553 اٌيغشٜ
 3593 *3599 *3533 35533 اٌيّٕٝ

اٌزسصيً اٌّٙبسٜ فٝ اٌجبٌيٗ 
 األيٌّٓدبٔت اٌدغُ 

 3595   35553 اٌّزىبٍِخ
 3563  *3533 34563 اٌيغشٜ
 3565 *3534 *3533 39533 اٌيّٕٝ

اٌزسصيً اٌّٙبسٜ فٝ اٌجبٌيٗ 
 ٌدبٔت اٌدغُ األيغش

 3533   34553 اٌّزىبٍِخ
 3593  *3533 39536 اٌيغشٜ
 3535 *3533- *3555- 35539 اٌيّٕٝ

ِغزٜٛ أداء خٍّخ اٌجبس فٝ 
 ٌدبٔت اٌدغُ األيّٓاٌجبٌيٗ 

 3549   33533 اٌّزىبٍِخ
 3544  *3533 33533 اٌيغشٜ
 3543 *3534 *3533 33533 اٌيّٕٝ

ِغزٜٛ أداء خٍّخ اٌجبس فٝ 
 اٌجبٌيٗ ٌدبٔت اٌدغُ األيغش

 3559   33533 اٌّزىبٍِخ
 3569  *3534 33535 اٌيغشٜ
 3566 *353- *3536 33535 اٌيّٕٝ
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وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطات المجموعات الثالثة ( 45يتضح مف جدوؿ ) 
 التجريبية فى المتغيرات )قيد البحث(.

 ثانيا: مناقشة النتائج:

( إلى وجود فروؽ عددية دالة إحصائيًا بيف القياسات القبمية 44أشارت نتائج جدوؿ ) 
اغية اليسرى، وأيضًا بيف لمجموعات البحث الثالثة التجريبية ولصالح المجموعة ذات السيطرة الدم

مجموعتى السيطرة الدماغية اليسرى والمتكاممة ولصالح المجموعة ذات السيطرة الدماغية اليسرى، 
بينما توجد فروؽ فى العدد بيف القياسات القبمية لممجموعتيف ذات السيطرة الدماغية اليمنى 

( إلى وجود فروؽ دالة 42) والمتكاممة ولكنيا غير دالة إحصائيًا، وكذلؾ أشارت نتائج جدوؿ
احصائيًا بيف العدد فى القياسات البعدية بيف مجموعتى السيطرة الدماغية اليمنى والمتكاممة ولصالح 
المجموعة ذات السيطرة الدماغية المتكاممة، بينما توجد فروؽ بيف عدد مجموعتى السيطرة الدماغية 

 دالة إحصائيًا. )اليسرى واليمنى( و)اليمنى والمتكاممة( ولكنيا غير

وترجع الباحثة ىذه الفروؽ العددية نتيجة تطبيؽ مقياس السيطرة الدماغية عمى الطالبات،  
حيث يترتب عمى إجابتيف تحديد نمط السيطرة الدماغية لدييف، وترى الباحثة بناًء عمى القراءات 

ف أف يكوف ناتج النظرية والدراسات المرجعية فى ىذا المجاؿ أف النصؼ المسيطر مف المخ ممك
عف إنعكاسات وعى تكتسب بالممارسة، ولذا فيجب اإلىتماـ بمحاولة معرفة النمط المسيطر لدى 
الطالبات فى عممية التعمـ، وتحقيؽ التوازف بيف استخداـ جانبى الجسـ، ولتحقيؽ الكفاءة فى أداء 

ى الطالبات القدرات الميارات التى تؤدى باستخداـ بار السند لجانبى الجسـ يجب أف تتوافر لد
المطموبة ألداء تمؾ الميارات، كما يجب أيضًا استخداـ األساليب المناسبة لمتعمـ وفقًا لنمط السيطرة 

 الدماغية.

( إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا فى العدد بيف نسبتى القياسيف 46وأشارت نتائج جدوؿ ) 
مة ولصالح القياس البعدى، كما توجد فروؽ القبمى والبعدى لممجموعة ذات السيطرة الدماغية المتكام

فى النسب العددية بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعتيف )ذات السيطرة الدماغية اليسرى 
واليمنى( ولكنيا غير دالة احصائيًا، فقد كاف عدد طالبات المجموعة التجريبية األولى )ذات 

 24البة(، بينما فى القياس البعدى أصبح )ط 62السيطرة الدماغية اليسرى( فى القياس القبمى )
طالبة( وكاف عدد طالبات المجموعة التجريبية الثانية )ذات السيطرة الدماغية اليمنى( فى القياس 

طالبات(، وعدد طالبات المجموعة  6طالبة(، بينما فى القياس البعدى أصبح ) 43القبمى )
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طالبة(، بينما فى القياس  42مة( فى القياس القبمى )التجريبية الثالثة )ذات السيطرة الدماغية المتكام
 طالبة(. 61البعدى أصبح )

( يوضحوا أىمية تحديد الجانب المسيطر 46، 42، 44وترى الباحثة أف نتائج جداوؿ ) 
مف المخ فى العممية التعميمية، مما يؤثر بدوره عمى مستوى أداء ميارات الباليو باستخداـ بار 

ـ الطالبات لمقرر الباليو وما يحتويو مف ميارات متعددة يتـ باستخداـ جانبى السند، وبما أف تعمي
الجسـ دوف اإلىتماـ بتحديد نمط السيطرة الدماغية ليف، مما أدى إلى أف الطالبات يؤديف ميارات 
الباليو عمى بار السند بمستوى متميز أو منخفض، وفقًا لتطابؽ نمط السيطرة الدماغية مع مستوى 

 بالجانب األيسر أو األيمف مف الجسـ.األداء 
"مراد (، 5) ـ(9002"سييمة أبو السميد، ذوقاف عبيدات" )ويتفؽ مع ذلؾ كؿ مف  
( فى أف تحديد نمط 2) ـ(9005"زىرية عبد الحؽ، صباح العجيمى" )(، 46) ـ(9002ىاروف" )

لدييف وتعميميف السيطرة الدماغية لدى الطالبات يساعد فى التعرؼ عمى نمط التفكير السائد 
بطريقة تتفؽ مع نمط السيطرة الدماغية الغالب لدييف، مما يحقؽ نتائج إيجابية فى عممية التعمـ 
كسابيـ معارؼ ومعمومات بإسموب يتالئـ مع نمط  والتعميـ مف خالؿ توظيؼ قدرات الطالبات وا 

 السيطرة الدماغية ليف.

بكفاءة بالجانب األيمف مف الجسـ مرتبط وتعذى الباحثة ىذه النتائج إلى أف مستوى األداء  
 بنمط السيطرة اليسرى لمدماغ، بينما يرتبط نمط السيطرة اليمنى لمدماغ بالجانب األيسر مف الجسـ.

ومف خالؿ عمؿ الباحثة فى مجاؿ تدريس التعبير الحركى )باليو( لطالبات الكمية تبيف  
بار السند المتبايف، حيث عدـ قدرتيف عمى مالحظة الباحثة لمستوى أداء الطالبات لمميارات عمى 

أداء الميارات بنفس المستوى لجانبى الجسـ، فنجد الطالبات التى تستخدـ بار السند باليد اليسرى 
ألداء الميارات بالجانب األيمف مف الجسـ تتحكـ فى أدائيا بشكؿ أفضؿ مف الجانب اآلخر، وبذلؾ 

 السيطرة الدماغية اليسرى، والعكس صحيح.يكوف الجانب المسيطر لمدماغ لمطالبات ىو 

وبذلؾ يتحقؽ صحة الفرض األوؿ والذى ينص عمى "توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف  
 القياسات القبمية والبعدية ألعداد المجموعات الثالثة التجريبية ولصالح القياسات البعدية".

ئيًا بيف القياسيف ( إلى وجود فروؽ دالة إحصا43(، )42(، )41وتشير نتائج جداوؿ ) 
القبمى والبعدى ولصالح القياس البعدى لمجموعات البحث الثالثة التجريبية فى مستوى التحصيؿ 

 المعرفى والميارى ومستوى أداء جممة البار فى الباليو.
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وتعذى الباحثة تحسف مستوى التحصيؿ المعرفى والميارى ومستوى أداء جممة البار فى  
مسيطر والمتكامؿ لكؿ مجموعة تجريبية وفقًا لنمط السيطرة الدماغية لدييف الباليو لمجانب الغير 

إلى البرنامج التعميمى باستخداـ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية لمطالبات المصمـ والمقترح 
مف قبؿ الباحثة، وما يحتويو مف استراتيجيات تعميمية تتناغـ مع آليو عمؿ الدماغ لمطالبات وربط 

دماج الطالبات فى أنشطة صفية متعددة، مما أدى المع رفة والميارات الجديدة بالمعرفة السابقة وا 
بدوره لتييئة بيئة صفية إثرائية نشطة لمطالبات وتييئتيـ لمتعمـ مف خالؿ طرح أسئمة متعمقة 

ستكشاؼ  ثارة دافعيتيف لمتعمـ وا  المعمومات بالميارات المتعممة، بيدؼ زيادة تركيز إنتباه الطالبات وا 
ستخداـ مثيرات  المتعمقة بالميارات الحركية بأنفسيف، باإلضافة إلى المشاركة الفاعمة لمتعمـ "وا 

لمسية" والتغذية الراجعة المستمرة داخؿ البرنامج التعميمى، مما أدى إلى  –بصرية  –سمعية 
فى الباليو لجانب اإلرتقاء بمستوى التحصيؿ الميارى لمطالبات، ومف ثـ مستوى أداء جممة البار 

الجسـ الغير المسيطر لمطالبات، باإلضافة إلى التقويـ المستمر أثناء كؿ وحدة مف الوحدات 
التعميمية لمبرنامج التعميمى، باإلضافة إلى التقويـ البنائى التكوينى النيائى، وأيضًا الواجبات 

المعرفية )الويب كويست(  الحركية والمنزلية والتعمـ القائـ عمى البحث، واإلبحار فى الرحالت
ستخداـ استراتيجيات تدريسية منشطة لجانبى الدماغ مثؿ "العصؼ الذىنى  الحوار والمناقشة  –وا 

التعمـ التبادلى بتوجيو األقراف  –التعمـ التعاونى  –بيف الطالبات داخؿ المجموعات ثـ مع المعممة 
 وباستخداـ ورقة المعيار.

"نداء (، 41) ـ(9002"عاطؼ الغوطى" )إليو كؿ مف  وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشار 
 و(8100"عبذ انرحيى انطهحً" )(، 33) و(8102"يسهى انطيطً" )(، 34) و(8102عسو" )

فى أف نظرية التعمـ القائـ عمى السيطرة الدماغية تشتمؿ عمى العديد مف اإلستراتيجيات  (33)
إلىتماـ بالنواحى الخمقية والوجدانية والفسيولوجية التعميمية التى تعتمد كميًا عمى نشاط المتعمـ، مع ا

والمعرفية والسمات اإلجتماعية لكؿ طالبة، كما تيتـ جميع اإلستراتيجيات التى تعتمد عمى نظرية 
التعمـ المستند إلى الدماغ بمشاركة الطالبات والتعاوف أثناء التعمـ، وخمؽ روح الدعابة والمرح 

 ات.والتعاوف بيف المعممة والطالب
"أحمد عبد الرحمف، السيد الفضالى" كما تتفؽ نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة كؿ مف  

 ـ(9002"جياد القرعاف، خالد الحمورى" )(، 21) ـ(9009"مرفت السميمانى" )(، 4) ـ(9002)
( فى أف العمؿ فى مجموعات وتقبؿ التغذية الراجعة مف 4) ـ(9002"سميحة الغامدى" )(، 1)

الزميمة )تبادؿ األدوار( مف خالؿ ىذا التفاعؿ يواصؿ الفرد والمجموعة عممية النمو الذىنى 
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والعقمى، كما أف الدماغ ليس مجيز لكى يتحمؿ فترة إنتباه طويمة، فتغيير األنشطة ضرورى لمسماح 
 لمفاىيـ الجديدة.لمطالبات بإعادة التركيز عمى ا

كما ترجع الباحثة نتائج الدراسة اإليجابية أيضًا إلى إحتواء البرنامج التعميمى بإستخداـ  
الصور والتدرج الحركى  –نظرية التعمـ وفؽ السيطرة الدماغية عمى بدائؿ تعميمية متعددة )المعممة 

لعالى لمباليو، ثـ رؤية الطالبات الفيديوىات التعميمية مف قبؿ نموذج مثالى مف المعيد ا –لمميارات 
لنموذج مف إحدى طالبات الكمية وعمؿ مقارنات بيف الفيديوىاف مما يستثير دافعيتو الطالبات وزيادة 
ثارة دافعيتيف لمتعمـ وجذب إىتماماتيف، باإلضافة إلى التشجيع المستمر مف الباحثة  تركيزىف وا 

 لمطالبات والبعد عف التيديد.
"بندر الشريؼ" (، 46) ـ(9000"عبد الناصر القدومى" )راسة مع كؿ مف وتتفؽ نتائج الد 

( فى أف الدماغ بجانبيو يتحسف كمما تعرض إلى 3) ـ(9002"سالـ الغرابية" )(، 6) ـ(9000)
مواقؼ وخبرات تعميمية مرتبطة بالبيئة الصفية المحيطة بالمتعمـ، كما يحفز التعمـ باإلثارة والتحدى 

نظرية التعمـ وفقًا لنمط السيطرة الدماغية تتيح الفرصة لممتعمـ أف يبنى التعمـ والتشجيع، كما أف 
ثارة المتعمميف، مما يدفع  بنفسو، مما يوسع مداركو، باإلضافة لتحقيؽ التشويؽ وجذب اإلنتباه وا 

 المتعمـ لمتفكير بشكؿ أفضؿ.

رًا إيجابيًا كبيرًا عمى وىذا يدؿ عمى أف نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية كاف ليا أث 
التحصيؿ المعرفى والميارى ومف ثـ مستوى أداء جممة البار فى الباليو لطالبات مجموعات البحث 

 الثالثة التجريبية.

وبذلؾ يتحقؽ صحة الفرض الثانى والذى ينص عمى "توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف  
تجريبية فى مستوى التحصيؿ المعرفى القياسات القبمية والبعدية لكؿ مف المجموعات الثالثة ال

 والميارى لمميارات قيد البحث ومستوى أداء جممة البار فى الباليو ولصالح القياسات البعدية.

( إلى وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف المجموعات الثالثة لمقياسات 44وتشير نتائج جدوؿ ) 
( لمتعرؼ عمى إتجاه الفروؽ 45جدوؿ ) (L.S.D)البعدية، وقد قامت الباحثة بإجراء إختبار 

لممتغيرات قيد البحث والذى يوضح وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات المجموعات التجريبية 
 الثالثة فى المتغيرات قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية الثالثة )السيطرة الدماغية المتكاممة(.

ميمى باستخداـ نظرية التعمـ فى ضوء وترجع الباحثة ىذه الفروؽ إلى أف البرنامج التع 
السيطرة الدماغية المقترح مف قبؿ الباحثة كاف يركز عمى إستخداـ إستراتيجيات تدريسية لتنشيط 
جانبى الدماغ معًا بشكؿ متكامؿ مثؿ )إستراتيجية العصؼ الذىنى، التعمـ التعاونى، إستراتيجية 
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بتوجيو األقراف واستخداـ ورقة المعيار، إستراتيجية الحوار والمناقشة، إستراتيجية التدريس التبادلى 
التعمـ القائـ عمى البحث واإلبحار فى الرحالت العممية )الويب كويست(، مما أدى إلى حدوث 
تحسف فى األداء عمى حساب اآلليات المثبطة لمجانب الغير مسيطر لممخ، وحدوث التزامف بيف 

المجموعة التجريبية الثالثة )السيطرة الدماغية جانبى الدماغ، والذى بدوره أدى إلى كفاءة 
 المتكاممة(.

باإلضافة إلى توظيؼ وتفعيؿ اإلستراتيجيات التدريسية المنشطة لجانبى الدماغ معًا بشكؿ  
( بمرحمة اإلعداد: 4متكامؿ داخؿ مراحؿ نظرية التعمـ وفؽ البرنامج التعميمى المقترح والتى تبدأ )

ة إثرائية تدفع لمتحدى والمنافسة وخالية مف التيديد، باإلضافة لتييئة وفييا يتـ تجييز بيئة صفي
( مرحمة اإلكتساب: وفييا 2عقوؿ الطالبات لمموضوع الجديد وفقًا لمخمفية السابقة، ثـ بعد ذلؾ )

يظير دور اإلستراتيجيات المنشطة لجانبى الدماغ مع توفير خبرات مرتبطة ببيئة المتعمـ وتجريب 
( مرحمة التفصيؿ واالسياب: وفييا استراحة عقمية إيجابية بمشاىدة 6شياء جديدة، ثـ )المتعمميف أل

دماج الطالبات فى أنشطة  الفيديوىات والصور الخاصة بالميارات قيد البحث والتدرج الحركى ليا، وا 
ة ( مرحمة تكويف الذاكرة بتوفير راح1تعميمية متنوعة مع ضرورة التغذية الراجعة المستمرة، ثـ )

( مرحمة التكامؿ الوظيفى بإعطاء الطالبات 2كافية وعرض أسئمة تقويمية بأسموب شيؽ، وأخيرًا )
أنشطة إضافية ترتبط بالموضوع المطروح لتعزيز إكتساب الخبرات، كما يتـ الربط بيف موضوع 

 الدرس والموضوعات الالحقة.
 George, Deutsch et"جورج ديوتسش وآخروف ويتفؽ مع ذلؾ ما أشار إليو كؿ مف  

al( "9002)موفؽ بشارة، أحمد العمواف" (، 42) ـ(9000"فوزى الشربينى" )(، 24) ـ"
( أف االتجاه الحالى فى التعميـ 1) ـ(9002"جياد القرعاف، خالد الحمورى" )(، 24) ـ(9000)

يركز عمى وظائؼ الجانب األيسر مف الدماغ، وىذا يؤدى إلى ضمور وظائؼ الجانب األيمف مف 
حتياجات المتعمميف وفقا ا لدماغ إلعتماد أساليب التعمـ عمى الحفظ والتمقيف دوف مراعاة لقدرات وا 

لنوع السيطرة الدماغية لدييـ، لذلؾ ينبغى استخداـ بعض استراتيجيات التدريس التى تراعى آلية 
ًا معد سابقًا، بؿ عمؿ الدماغ وفقًا لنظرية التعمـ التى تعد نظامًا فى حد ذاتيا، إذ أنيا ليست تصميم

يجابية  ىى اتجاه حديث متعدد األنظمة، حيث رسمت ىذه النظرية طريقة طبيعية ومحفزة وداعمة وا 
ستراتيجيات تعمـ مناسبة لتركيب  لزيادة القدرة عمى التعمـ، والتعمـ منحنى يعتمد عمى طرؽ وا 

 ووظائؼ الدماغ لموصوؿ إلى التكامؿ والتوازف بيف جانبى الدماغ معًا.

وترى الباحثة أف مستوى األداء الحركى الميارى لجممة البار فى الباليو يتطمب مف  
الطالبات بذؿ أقصى ما لدييف مف جيد عقمى وبدنى وتوظيفيما ألداء ميارات الباليو فى جدوؿ 
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البار عمى جانبى الجسـ، وذلؾ يرتبط بشكؿ مباشر بعمؿ الدماغ بصورة متكاممة، وعدـ إقتصاره 
ثارة عمى جانب مس يطر دوف اآلخر، وذلؾ لرفع مستوى أداء الطالبات وتنشيط تفكيرىف، وا 

 إنتباىيف، مما يؤدى إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف عممية التعمـ.

وبذلؾ يتحقؽ صحة الفرض الثالث والذى ينص عمى "توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف  
ى المتغيرات )قيد البحث( ولصالح القياسات البعدية لكؿ مف المجموعات الثالثة التجريبية ف

 المجموعة التجريبية ذات النمط المتكامؿ.

 اإلستخالصات والتوصيات:
 أوال: اإلستخالصات:

البرنامج التعميمى باستخداـ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية كاف لو تأثيرًا إيجابيًا  -4
 القياسات البعدية. داؿ احصائيًا عمى أعداد المجموعات الثالثة التجريبية فى

البرنامج التعميمى بإستخداـ نظرية التعمـ فى ضوء السيطرة الدماغية كاف لو تأثيرًا ايجابيًا  -2
داؿ احصائيًا عمى التحصيؿ المعرفى والميارى قيد البحث ومستوى أداء جممة البار فى 

 الباليو.
الدماغية المتكاممة( فى المتغيرات قيد تفوؽ المجموعة التجريبية الثالثة )ذات نمط السيطرة  -6

 البحث.
مستوى كفاءة أداء الطالبات فى ميارات البالية )قيد البحث( يعتمد عمى اإلستراتيجيات  -1

السيطرة  –التدريسية المنشطة لمجانب الغير مسيطر مف الدماغ )السيطرة الدماغية اليسرى 
 السيطرة الدماغية المتكاممة(. -الدماغية اليمنى 

 ثانيا: التوصيات:

تطبيؽ البرنامج التعميمى بالكمية لتأثيره الفعاؿ عمى التحصيؿ المعرفى والميارى ومستوى  -4
 أداء جممة البار فى الباليو.

إعداد برامج تعميمية تستخدـ نظرية التعمـ وفؽ السيطرة الدماغية لباقى المقررات العممية  -2
 العممية التعميمية وبقاء أثر التعمـ.والمراحؿ التعميمية لتأثيرىا الفعاؿ فى 

إعادة تنظيـ محتوى المقررات الدراسية لتخاطب وتنشط وظائؼ جانبى الدماغ عوضًا عف  -6
 التركيز عمى الجانب األيسر مف الدماغ فقط.
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إضافة أنشطة وتدريبات لممقررات الدراسية عمى مختمؼ التخصصات تخاطب كال جانبى  -1
ستراتيجيات التعمـ لتعزيز عمؿ كال جانبى الدماغ بشكؿ متكامؿ مع  التنوع فى أساليب وا 
 الدماغ بشكؿ متناسؽ وفعاؿ.

ستراتيجيات التعمـ  -2 إجراء المزيد مف األبحاث والدراسات عف السيطرة الدماغية وأساليب وا 
 عمى مراحؿ دراسية مختمفة.

الدراسية إلى أىمية وظائؼ  توجيو نظر الخبراء التربوييف القائميف عمى وضع وبناء المقررات -3
النصفيف الكروييف لمدماغ معًا فى العممية التعميمية بصفة عامة وتدريس التعبير الحركى 

 )باليو( بصفة خاصة.
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