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 باللغة العربية. مستخلص البحث

 -)التلقائية التعرف على تأثير اسلوب التعلم المتمركز حول المشكلة وفق المرونة العقليةهدف البحث في 
التعرف ،وم مهارة القفزة العربية على بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني لدى عينة البحثيالتكيفية( في تعل

على افضل المجاميع االربع في تعلم بعض المهارات الحركية في تعلم مهارة القفزة العربية على بساط الحركات 
يبي بتصميم المجاميع االربع ات االختبار ، تم استخدام المنهج التجراالرضية في الجمناستك الفني لدى عينة البحث

( تم تقسيم كل مجموعة الى 82) البالغ عددهن )ح، ط( القبلي والبعدي على عينة من طالبات الصف الثالث شعبتي
مجموعتين وفق مقياس المرونة العقلية وبها اصبح لدينا اربع مجاميع مجموعتان تجريبيتان)اصحاب المرونة العقلية 

التكيفية( وبعد جمع اليانات ومعالجتها –)اصحاب المرونة العقلية التلقائية  تكيفية( ومجموعتان ضابطتانال–التلقائية 
احصائيًا تم التوصل الى ان افضل المجاميع تعلمت مهارة القفزة العربية المجموعة التجريبية اصحاب المرونة العقلية 

لمجموعة الضابطة اصحاب المرونة العقلية التلقائيًا تلتها اصحاب التلقائيًا تلتها اصحاب المرونة العقليةالتكيفية ثم ا
 المرونة العقلية التكيفية. 

 .لم المتمركز ، المرونة العقلية ،تعلم ، القفزة العربية ،الجمناستك الفنييالتع :الكلمات المفتاحية

 

Abstract.  

The Effect Of Problem – Based Learning According to Cognitive Flexibility 

(spontaneous – adaptive) On Learning Arabian Handspring On Floor Exercises In 

Women’s Artistic Gymnastics 

   The research aimed at identifying the effect of problem – based learning 

according to cognitive flexibility (spontaneous – adaptive) on learning Arabian handspring 

on floor exercises in women’s artistic gymnastics. In addition to that, the research aimed at 

identifying the best four groups in learning some motor skills in learning Arabian handspring 

 -لم املتمركز حول املشكلة وفق املرونة العقلية )التلقائية يتأثري اسلوب التع
التكيفية( يف تعلم مهارة القفزة العربية على جهاز بساط احلركات االرضية يف 
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on floor exercises in women’s artistic gymnastics. The researcher used the experimental 

method. The subjects were (48) third year students sections (H and I) divided into two 

groups according to cognitive flexibility scale making four groups; two experimental 

(spontaneous and adaptive) and two controlling. The data was collected and treated using 

proper statistical operations. The researchers concluded that the best group in learning the 

Arabian handspring was spontaneous cognitive flexibility experimental group followed by 

adaptive cognitive flexibility experimental group, then spontaneous cognitive flexibility 

controlling group finally adaptive cognitive flexibility controlling group. 

Keywords: cognitive flexibility, spontaneous, adaptive, Arabian handspring. 

     

 .التعريف بالبحثالمبحث األول:  -1
 :مقدمة البحث واهميته 1-1

ان الوصول الى االداء الجيد في تعلم المهارات الحركية يتطلب اساليب تعلم تلبي حاجات المتعلمين 
ولكي يكون المتعلم ناجح في تحقيق اهدافه يجب ان يمتلك كم كبير من المعلومات المتجددة وان يعرف  وطموحاتهم

م المتمركز حول المشكلة احد اساليب يكيف يوظف تلك المعلومات ويستثمرها بالشكل الصحيح، يعد اسلوب التعل
وان يكون له دور في صنع القرار وخاصة ان لعبة النظرية البنائية التي تتيح للمتعلم ان يكون محور العملية التعليمية 

الجمناستك الفني من االلعاب الفردية التي تتميز مهاراتها بصعوبة وتعقيد فني اذ تحتاج من المتعلم ان يمتلك مستوى 
في تعلم جيد من القدرات البدنية والمهارية والعقلية وهذا ياتي من خالل تهيئة الظروف التعليمية المناسبة التي تساعده 

كما ان تشخيص المرونة العقلية لدى ،المهارات واتقانها واثارة تفكيره في اكتساب المعومات وخزنها واسترجاعها
المتعلم تعد من االمور المهمة التي يجب ان تكون مدرسة المادة ملمة بها اذ تعد احد جوانب االبداع التي تتميز بها 

كار دون التقيد بفكرة محددة، من خالل ما تقدم تكمن اهمية البحث في مهارات الجمناستك الفني والتنوع في االف
التكيفية( ومعرفة مدى اهميته في تعلم  –م المتمركز حول المشكلة وفق المرونة العقلية )التلقائية ياستخدام اسلوب التعل

 بعض المهارات الحركيةفي الجمناستك الفني للنساء.

 مشكلة البحث: 1-2
ان  اوجدت مع مدرسات الجمناستك الفني للنساء انالباحث اهاالشخصية التي اجرومن خالل المقابالت 

مننتائج اداء طالبات المرحلة  مهارة القفزة العربية على بساط الحركات االرضية وهذا واضحهناك صعوبة في اداء 
مركز حول المشكلة من االساليب الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة بغداد وان اسلوب التعليم المت

التعليمية التي تعطي للطالبة حرية التفكير والتعلم وتراعي الفروق الفردية بين الطالبات من ناحية طريقة التفكير، 
وان االهتمام  ويجعل دور الطالبة فعاال في الدرس من خالل توفير انشطة تدفعها الى االنخراط في عملية التفكير،

                                       
  د بان عدنان.م.ا  / د سوزان سليم.ا 
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ة التي تعمل على توسيع دائرة التفكير لديها والخروج عن االفكار المالوفةمن االمور المهمة اذ يجب ان بالمرونة العقلي
تمتلك الطالبة درجة عالية من التنوع في الرؤى واالبتعاد عن اطار النمط التقليدي في حل المشكالت، لذا ارتات 

ي تعلم الطالبات المهارات الحركية بعد تصنيفهن حسب م المتمركز حول المشكلة فيالى اختيار اسلوب التعل تانالباحث
 التكيفية( لديهن لغرض الوصول بهن نحو االداء االفضل. -)التلقائية المرونة العقلية

 اهداف البحث: 1-3
 الثالث في كلية التربية البدنية وعلوم  التكيفية( لطالبات الصف -التعرف على المرونة العقلية )التلقائية

 .بغدادجامعة  –الرياضة 
 المرونة العقلية)التلقائية كل من وفق على م المتمركز حول المشكلةيالتعرف على تأثير اسلوب التعل- 

 التكيفية( في تعلم مهارة القفزة العربية على بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني لدى عينة البحث.
 بية على بساط الحركات االرضية في التعرف على افضل المجاميع االربع في تعلم مهارة القفزة العر

 الجمناستك الفني لدى عينة البحث.
 

 فرضا البحث: 1-4
  هناك فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية لمجاميع البحث االربع في تعلم مهارة

 القفزة العربية على بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني لدى عينة البحث.
 ك فروق ذات داللة احصائية في نتائج االختبارات البعدية بين مجاميع البحث االربع في تعلم مهارة القفزة هنا

 العربية على بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني لدى عينة البحث.
 

 مجاالت البحث: 1-5
 .جامعة بغداد –وم الرياضة عينة من طالبات الصف الثالث في كلية التربية البدنية وعلالمجال البشري:  0-5-0
 .(م05/3/0202(ولغاية)02/0/0202الفصل الدراسي الثاني في المدة من) المجال الزماني: 0-5-0
  -جامعة بغداد–قاعة الجمناستك المغلقة للبنات في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  :المجال المكاني 0-5-3

 الجادرية.                           
 
 .الدراسات النظريةالمبحث الثاني:  -2
 م المتمركز حول المشكلة:يمفهوم التعل 0-0

م المتمركز حول المشكلة احد اساليب النظرية البنائية الذي يرى ان المتعلم هو نفسه من ييعد اسلوب التعل
ة التي تقدم له ومن يبني معاني لما يتعلمه ويتمكن من تحقيق فهم ذي معنى عنده من خالل تفاعله مع المشكالت الحقيقي

ثم يقوم المعلم بتقسيم المتعلمين الى مجموعات صغيرة ينشطون للبحث عنها وأخيرامشاركة المجموعات كلها في 



 

033 
 

 

 0202لسنة  ✽ الثالثالعدد  ✽اجمللد الثالثون ✽جامعة بغداد  –جملة كلية الرتبية الرياضية 
 

من خالل العديد من التجارب والبحوث التربوية ودوره  سلوبالمناقشة وتقويم ما توصلوا اليه وقداثبت فعاليته هذا اال
 (302:8.)اتي الن المتعلم هو المسؤواللحقيقي عن تعليم ذاته(في تنمية القدرة على التعلم الذ

 :م المتمركز حول المشكلةيخصائص اسلوب التعل 0-0
المميزات يمكن تلخيصها بما يتميز اسلوب التعليم المتمركز حول المشكلة بمجموعة من الخصائص و

 (006:0)ياتي: 

التي تواجههم، ويستخدمون المصادر المتنوعة  تحمل المسؤولية اثناء التعليم كونهم يضعون حلواًل للمشكالت .0
 للمعلومات التي يتوقعون ان تساعدهم.

 محور التدريس وفق هذا االسلوب يعتمد على مهارة تصميم المشكلة بطريقة تسمح بالبحث الحر والمفتوح. .0
مع االخرين  يساعد على تنمية مفهوم التعلم الذاتي كما تنمي الكثير من المهارات االجتماعية مثل االتصال .3

 واحترام ارائهم واالستماع لهم.
التعاون مبدا اساسي في هذا االسلوب كون المتعلمين يناقشون ويتعلمون سويًا ويساعد بعضهم بعضًا في  .8

 الحصول على فهم لما يتعلمونه وتطبيق ما تم تعلمه من خالل هذا االسلوب.
 ة في التفكير دون تسلط من المعلم.اليشعر المتعلم بتقييد في تفكيره او ارائه بل يشعر بحري .5
 يقتصر دور المعلم في هذا االسلوب على التوجيه واالرشاد لعملية التعلم. .6
 يتم تقويم المتعلم عن طريق قياس ادائه. .7
ان من شان هذا االسلوب ان يعدل من االتجاهات السلبية للمتعلم نحو التعلم نتيجة تعودهم على العمل بشوق  .2

  وحماس.
 

 المرونة العقلية:  0-3
قدرة العقل على التكيف مع المتغيرات والمواقف الجديدة واالنتقال من زاوية جامدة الى زوايا متحررة 

 (332:6)تقتضيها عملية المواجه وهي قدرة الفرد على سرعة انتاج االفكار المتنوعة في اقل وقت ممكن

 (03:3)للطالباتمهارة القفزة العربية على بساط الحركات االرضية  0-8
تجري الطالبة خطوتين او ثالث ثم تحجل على القدم الحرة مع ارجحة الذراعين اماما  القسم التحضيري: .0

 .عاليا
اوال وثنني مفصلي الفخذين بسرعة ثم تضع اليد )اليمنى(  (تضع الطالبة قدم النهوض )اليمنى القسم الرئيسي: .0

ثم تليها اليد اليسرى بلفها لتواجه اصابعها اصابع اليد اليمنى ، بعدها تؤدي الطالبة ربع لفة مع ارجحة الرجل 
الحرة ،عند مرور الجسم بوضع الوقوف على اليدين بعد ذلك تثني مفصلي الفخذين بسرعة وتدفع االرض 

 .قوة وتبقى الرجلين مضمومتان مع لف الجذعباليدين ب
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تهبط الرجالن معا وهما مضمومتان على االرض وتصل الطالبة الى وضع الوقوف مواجهة :القسم النهائي .3

 .لالتجاه الذي بدأت منه الجري ثم تؤرجح الذراعين اماما عاليا مع وثبة لالعلى
 

 .منهج البحث واجراءاته الميدانيةالمبحث الثالث:  -3
 .البحث منهج 3-0

تم اختيار المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة مشكلة البحث اذ يعد المنهج التجريبي" اكثر المناهج كفاية في 
 )التجريبيتان والضابطتان( ذات االختبار القبلي والبعدي.األربع بتصميم المجموعات 1الوصول الى معرفة موثوق بها"

 مجتمع البحث وعينته: 3-0
بالطريقة العمدية والمتمثلة بطالبات الصف الثالث في كلية التربية البدنية وعلوم تم اختيار مجتمع البحث 

( طالبة موزعات على ثالث 78) والبالغ عددهن (0202/ 0207) الرياضة /جامعة بغداد /الجادرية للعام الدراسي
مثلت المجموعة شعبة ط لتمثل المجموعة التجريبية وشعبةح شعب )ح ،ط، ي(، وعن طريق القرعة تم اختيار 

الضابطة وتم توزيع مقياس المرونة العقلية على المجموعتين التجريبية والضابطة ليتم تصنيفهن على وفق المقياس الى 
( تعلمت المهارة وفق التعلم المتمركز ومجموعتين 08طالبة وتكيفية  03) )مرونة عقلية تلقائية مجموعتين تجريبيتين

تعلمت المهارة وفق االسلوب المتبع ولغرض البدء بخط  طالبة( 02 طالبة وتكيفية00)مرونة عقلية تلقائية ضابطتين
 ( يبين لك.0) شروع واحد تم اجراء اختبار قبلي لمجاميع البحث في مهارة القفزة العربية والجدول رقم

 (0جدول )
 يبين اختبار التكافؤ لعينة البحث

 
 (.88،3عند درجة حرية) (2.25) ≥معنوي عند

 
 

                                       
 23ص (،0992مطبعة التعليم العالي، : )بغداد،التحليل الفيزياوي والفسلجي للحركات الرياضيةوجيه محجوب،  -0
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 وسائل جمع المعلومات: 3-3
  واألجنبية.المصادر والمراجع العربية 
 )شبكة المعلومات )االنترنت. 
 مقياس المرونة العقلية. 
 استمارة تسجيل البيانات وتفريغها. 

 

  االجهزة واالدوات المستعملة: 3-8
  األرضية.جهاز بساط الحركات 
 كاميرا تصوير فيديوية. 
 جهاز حاسوب محمول. 
 اقراص(DVD). 
 قيت لقياس الزمنساعة تو. 

 

 مقياس المرونة العقلية: 3-5
على البيئة العربية على  (3) م0200 )صالح شريف عبد الوهاب( تم االعتماد على المقياس الذي اعده

عينة من اعضاء هيئة التدريس.يتكون المقياس من بعدين احدهما مرونة عقلية تلقائية والثانية ومرونة عقلية تكيفية 
 (0) غيرمتأكد( كما موضح في ملحق رقم -موافق  -)موافق جدا  ويقابل كل بعد ثالث عبارات ( فقرة،05) ولكل بعد

 التجربة االستطالعية: 3-6
( لمعرفة 08/0/0202تم اجراء تجربة استطالعية لمقياس المرونة العقلية ولمهارة القفزة العربية بتاريخ)

( 5جربة الرئيسة، وقد تم اجراءها على عينة بالغ عددها)المعوقات التي تواجه الباحثان اثناء اجراء االختبارات والت
 طالبة من مجتمع البحث االصلي.

 االختبارات القبلية: 3-7
البحث في  لمهارة القفزة العربية لمجاميعتم اجراء االختبار القبلي لعينة البحث بعد اعطاء وحدة تعريفية 

وتم عرض  (02/0/0202) بتاريخوعلوم الرياضة/ بغداد قاعة الجمناستك المغلقة للطالبات في كلية التربية البدنية 
لحساب الدرجة النهائية لكل طالبة اذ تم حساب الدرحة بحذف  **على اربع مدرسات اختصاص جمناسك فني التصوير

                                       
*

 جمناستك /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد/الجادرية  –زهرة شهاب/اختبارات وقياس  د..أ – 1
 جمناستك /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد/الجادرية –د. خلود اليذ / تعلم .ا -2 
 جمناستك /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد/الجادرية –د. سوزان سليم / تعلم .أ -3 
 أ.م.د. بان عدنان / تعلم جمناستك /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد/الجادرية -4 
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( 02اعلى درجة واقل درجة واخذ متوسط الدرجتين حسب القانون الدولي للجمناستك علمًا ان درجة تقييم كل مهارة)
 درجة.

 التجربة الرئيسة: 3-2
ابتداءًا من  ( وحدة تعليمية8وبواقع ) 0202تم تطبيق الوحدات التعليمية في الفصل الدراسي الثاني للعام 

وحدتان تعليميتان في كل اسبوع وللمجاميع االربع، اذ بلغ زمن الوجدة  (00/3/0202لغاية  03/3/0202)
( دقيقة وفيه تم شرح 02الجانب التعليمي: مدته )لوحدةوتضمنوتم التدخل في القسم الرئيس ل( دقيقة 62التعليمية)

( دقيقة وفيه تم تطبيق المهارة الحركية 32المهارة الحركية وعرضها من قبل مدرسة المادة.الجانب التطبيقي: مدته )
عة وعلى النحو االتي وتم تطبيق اسلوب المتبع في الدرس مع المجموعة الضابطة اما المجمو من قبل الطالبات

 التجريبية فتم تطبيق اسلوب التعلم المتمركز حول المشكلة وعلى النحو االتي:

بعد شرح المهارة الحركية بكل تفاصيلها واقسامها وعرضها من قبل مدرسة المادة تم / المشكالت:  المهام .0
لى طرح مجموعة من االسئلة حول المهارة الحركية على الطالبات وذلك لجمع المعلومات باالعتماد ع

 .خبراتهن الذاتية
( طالبات 5-3في هذ المرحلة تم تقسيم الطالبات الى مجاميع كل مجموعة تتالف من )المجموعات المتعاونة:  .0

وتوزيع المهام على كل مجموعة اذ ستبدأ كل مجموعة بتطبيق المهارة واثناء االداء ستتولد لدى كل طالبة في 
الوصل الى االجابة الصحيحة بمساعدة زميالتها من نفس  مجموعتها عدد من االسئلة حول المهارة تحاول

المجموعة، اما دور المدرسة فيقتصر على التجوال بين المجاميع لمراقبة اداء الطالبات والتدخل عندما 
 .التستطيع المجموعة تكملة المهمة

لطالبات في كل عرض اداء ا وفيها تموهي المرحلة االخيرة من مراحل التعليم بهذا االسلوب  :المشاركة .3
مدرسة لتحديد افضل المجاميع واذا كان هناك اختالف بين المجاميع في مستوى االداء ستدور المجموعة امام 

 .مناقشة بين الطالبات بشكل جماعي وستتولى المدرسة ادارة النقاش وصواًل للحل او االداء الصحيح
 

 االختبار البعدي: 3-9
على عينة البحث بعد االنتهاء من تنفيذ الوحدات التعليمية لمهارة القفزة العربية اجراء االختبار البعدي  تم

 م(.05/3/0202) بتاريخ

 الوسائل االحصلئية: 3-02
 .لمعالجة البيانات والتوصل للنتائج spssباستخدام برنامج ال تم
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 : عرض وتحليل النتائج ومناقشتها.الرابع المبحث -4
 والبعدية للمجموعة التجريبية االولى)اصحاب المرونة العقليةعرض نتائج االختبارات القبلية  8-0

 :التكيفية( وتحليلها -التلقائية 
 (0) الجدول

 -يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار)ت( للمجموعة التجريبية )اصحاب المرونة العقلية التلقائية 
 التكيفية( في االختبارين القبلي والبعدي

 (.2.25) ≥معنوي عند
 

 )اصحاب المرونة العقليةاألولى عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية  8-0
 :التكيفية( وتحليلها -التلقائية 

 (3) الجدول
 -يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار)ت( للمجموعة الضابطة )اصحاب المرونة العقلية التلقائية 

 القبلي والبعديالتكيفية( في االختبارين 

 المهارات
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 هـف  ف
)ت( 

 المحسموبة
المعنوية 
 الحقيقية

 الداللة
 ع س ع س

 معنوي 000. -18.013- 24730. -4.45455- 53936. 5.0909 5045. 6364. التلقائية

 معنوي 000. -18.974- 20000. -4.00000- 51640. 4.6000 6364. 6000. التكيفية 

 (.2.25) >معنوي عند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المهارات
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 هـف  ف
)ت( 

 المحسموبة
المعنوية 
 الداللة الحقيقية

 ع س ع س
 معنوي 000. -31.282- 22149. -6.92857- 74495. 7.6429 468. 714. التلقائية
 معنوي 000. -29.976- 16013. 6.0000 5067. 6.614 506. 615. التكيفية 
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ا عرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية لمجاميع البحث التجريبية والضابطة وتحليله 8-3
 ومناقشتها:

 (8) الجدول
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومتوسط مربع االنحرافات وقيمة)ف( المحسوبة بين المجاميع االربع 

 الفرق في مهارة القفزة العربيةونوع 

 
 .(3،88ند درجة حرية) (2.25) ≥معنوي عند

 (5) الجدول
 ( لمعرفة اقل فرق معنوي لمهارة القفزة العربيةL.S.Dيبين نتائج اختبار)

 ضابطة 0م ضابطة 0م تجريبية 0م تجريبية 0م المجموعات

1.02747  تجريبية0م
*

 -2.01538-
*

 1.52448
*

 

1.02747   تجريبية0م
*

 2.55195
*

 

 -49091.-    ضابطة 0م

 

 مناقشة النتائج: 8-8
من خالل الجداول اعاله تبين ان المجموعة التجريبية االولى قد تعلمت مهارة القفزة العربية بشكل افضل 
من المجاميع االحرى تلتها المجموعة التجريبية الثانية بعدها المجموعة الضابطة االولى ثم المجموعة الضابطة 

اعطى الطالبة فرصة المناقشة والحوار مع زميالتها في  الثانيةوتعزو الباحثة الى ذلك كما ان اسلوب التعليم المتمركز
نفس المجموعة مما اتاح لها طرح االسئلة والمناقشة واثارة تفكيرها والدافعية لديها مما جعل موقفها اكثر فاعلية من 

اعلها مجرد متلقية للمعلومة يضع من خاللها تساؤالت ويخطط لالجابة عنها ويقارن بين ما توصل اليه وزاد من تف
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الصفي اذ ان" الموقف التعليمي يجب ان يتضمن احاطة المتعلم بمواقف معينة زمالئه من نتائج وياتي دور المدرس في 
 وهذا ما يتيحه اسلوب التعليم المتمركز حول المشكلة. 2مساعدة الطالب ليبني معرفته من خالل توجيه خبراته"

تعليمي قلل من الجمود الجمود الفكري لدى الطالبة ان اسلوب التعليم المتمركز وفر بيئة ذات مستوى 
وزاد من االنفتاح الذهني لديها، من خالل انشطة تهتم بتنمية التفكير واعطاء الدماغ حرية تلقائية في اعطاء اكثر عدد 

 ية التكيفية.من االستجابات عند التعلم وهذا يتالئم مع اصحاب المرونة العقلية التلقائية اكثر من اصحاب المرونة العقل

 .الستنتاجات والتوصياتالمبحث الخامس:  -5
 االستنتاجات: 5-0

 ان مجاميع البحث االربع )التجريبية والضابطة( تعلمت مهارة القفزة العربية وبنسب مختلفة. .0
ان اسلوب التعليم المتمركز حول المشكلة اسلوب فعال في تعلم مهارة القفزة العربية مقارنة باالسلوب المتبع  .0

 الدرس وهذا واضح في االوساط الحسابية التي ظهرت في االختبارات البعدية لكل مجموعة.في 
تفوق المجموعة التجريبية االولى )اصحاب المرونة العقلية التلقائية( على المجموعة التجريبية االولى  .3

 اصحاب)المرونة العقلية التكيفية( في تعلم المهارات الحركية.
 

 التوصيات: 5-0
 ليب التعليمية الحديثة ومنها اسلوب التعليم المتمركز في المنهاج التعليمي للجمناستك الفني.مراعاة االسا .0
ضرورة المام مدرس المادة بنوع المرونة العقلية عند الطالب وذلك لتالفي الفروق الفردية بينهم عند تعلم  .0

 المهارات من اجل االرتقاء بمستوى االداء.
المرونة العقلية مع اساليب اخرى من اساليب النظرية البنائية في اجراء دراسات اخرى من خالل ربط  .3

 التعلم.

 

  

                                       
 .44(،ص2001فكر العربي،القاهرة،، دار ال1اسماعيل محمد امين؛ طرق تدريس الرياضيات نظريا ت وتطبيقات: )ط -2
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 .دراالمص
القاهرة، )اتجاهات حديثة لتعليم العلوم في ضوء المعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية:  ،احمد النجدي .0

 .0225 دار الفكر العربي،
وعالقتها بمنظور كل من زمن المستقبل واهداف االنجاز لدى هيئة )المرونة العقلية  ،صالح شريف عبد الوهاب .0

 0200 مجلة بحوث التربية، جامعة المنصورة، العدد الثاني، العدد الثاني، ،اعضاء التدريس بالجامعة(

تأثير برنامج تدريبي للمقاومات المتنوعة في تطوير القدرات البدنية والحركية الخاصة  ،فريال يونس نعمان .3
 0202 ،لمستنصرية، رسالة ماجستير، كلية التربية االساسية الجامعة الحركات االرضية في الجمبازلبعض ا

 .0205. ، دار صفاء، عمانالتفكير أنواعه ومهاراته واستراتيجيات تعليمية،محسن علي .8
 (0992 بغداد، مطبعة التعليم العالي،): التحليل الفيزياوي والفسلجي للحركات الرياضيةوجيه محجوب،  .5

6. shahj.y: how representations of significant others implicitly , automatic for the 

people:affect goal pursuit jornal of personality and social psychology,m,84,v38, 

2003,  
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 (0ملحق )
 يبين مقياس المرونة العقلية
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 (0) ملحق
 تعليمية للمجموعة التجريبية االولى والثانية وفق اسلوب التعلم المتمركز حول المشكلةيبين وحدة 

 03/3/0202التاريخ:  ولاالسبوع اال

 دقيقة 62الزمن:  الصف: الثالث

 االعتماد على النفس وتحمل المسؤوليةالهدف التربوي: القفزة العربيةالهدف التعليمي: تعليم مهارة 

 المالحظات الجانب التنظيمي التنفيذطريقة  الوقت القسم

( د، ألخذ الحضور وتهيئة 3المقدمة: ) (د05) القسم اإلعدادي
 األدوات.

( د، تهيئة عامه ألعضاء الجسم 6:)إحماء عام
 جميعها.

( د، أعطاء مجموعة من 7) إحماء خاص:
 التمارين الخاصة بالمهارة الحركية.

X XXXX  التأكيد على الحضور
 والنظام

 القسم الرئيسي
 الجانب التعليمي

 
 
 
 
 
 

 الجانب التطبيقي

 ( د82)
 ( د05)
 
 
 
 
 
 
 ( د05)
 
 

 
طرح مجموعة من االسئلة  :المهام/ المشكالت

حول المهارة الحركية على الطالبات وذلك 
لجمع المعلومات باالعتماد على خبراتهن 
الذاتية والمعلومات التي تم اكتسابها عند شرح 
المهارة والتوصل الى الحلول الصحيحة من 
خالل المناقشة والحوار للتوصل الى االجابة 

 الصحيحة.
هذ المرحلة  المجموعات المتعاونة: في -0

سيتم تقسيم الطالبات الى مجاميع كل مجموعة 
( طالبات وتوزيع المهام على 5تتالف من )

كل مجموعة اذ ستبدأ كل مجموعة بتطبيق 
المهارة واثناء االداء ستتولد لدى كل طالبة 
في مجموعتها عدد من االسئلة حول المهارة 
تحاول الوصل الى االجابة الصحيحة بمساعدة 

من نفس المجموعة، اما دور  زميالتها

 
X XXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X XXX 
X XXX 

 
 

 
تعطى الحلول شفهيًا من 

 قبل الطالبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التأكيد على األداء 
الصحيح وإعطاء التغذية 
الراجعة الفورية لتصحيح 

 األخطاء.
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 المالحظات الجانب التنظيمي التنفيذطريقة  الوقت القسم

المدرسة فيقتصر على التجوال بين المجاميع 
لمراقبة اداء الطالبات والتدخل عندما 
التستطيع المجموعة تكملة المهمة وسيكون 

 (دقيقة.05وقت هذه المرحلة)
المشاركة:وهي المرحلة االخيرة من  -3

مراحل التدريس بهذا االسلوب سيتم عرض 
مجموعة امام مدرسة  اداء الطالبات في كل

المادة لتحديد افضل المجاميع واذا كان هناك 
اختالف بين المجاميع في مستوى االداء 
ستدور مناقشة بين الطالبات بشكل جماعي 
وستتولى المدرسة ادارة النقاش وصواًل للحل 
او االداء الصحيح ثم تعرض طريقة االداء 
الصحيحة في نهاية الوحدة التعليمية والثناء 

لى المجموعة االفضل وسيكون وقت هذه ع
 دقيقة. (02)المرحلة

 
 
 
 
 
 
 
 

 X XXXX تمارين تهدئه وانصراف ( د5) القسم الختامي
 
 

التأكيد على األداء األمثل 
 في الوحدات الالحقة

 


