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توظيؼ بعض الموضوعات الدالكروزية مف خالؿ بعض 
ت كمية التربية التمرينات المقترحة لتحسيف أداء طالبا

جامعة اسيوط-الرياضية  

 سماح محمد صالح د.
 جامعة اسيكط –كمية التربية النكعية قسـ التربية المكسيقية مدرس ب
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توظيؼ بعض الموضوعات الدالكروزية مف خالؿ بعض التمرينات المقترحة لتحسيف 
 جامعة اسيوط-لتربية الرياضيةأداء طالبات كمية ا

  د/سماح محمد صالح                                                  
 :مقدمة

(ىـ االغريؽ القدماء تحت Rhythmاكؿ مف استخدـ مفيكـ كمصطمح االيقاع )
خذ ىذا المفيـك مف الحركات أه ( الذم يعني االنسياب المقنف كقد (Rhytmosمصطمح 

الذم اظير اىمية  كيرجع الفضؿ الى)إميؿ جاؾ دالكركز( كاج البحر،المنتظمة ألم
االيقاع في المجاؿ الحركي بصفة عامة كالمكسيقي بصفة خاصة كما لمتأثير اإليجابي 

ىك عمكد منيج  اإليفاعف ، عمى االيقاع الحركي في مجاالت التعمـ كالتدريب الرياضي
يقاعات عمى الصمة القا عتمدي كالذم دالكركز التربكم ئمة بيف حركات الجسد الطبيعية كا 

يقاعاتيا المتنكعة، كشدة كخفكت كحدة  المكسيقى المختمفة المتمثمة بالجمؿ المحنية كا 
 ،عمى التخّيؿ كردَّة الفعؿ مؤدمكغمظة العالمات المكسيقية كسرعتيا، كبيف قدرة ال

 كتشاؼ عكالـا مف مؤدمكالتمرينات المتنكعة التي اعتمدىا منيج دالكركز تمكف ال
فعؿ السريعة الكردة الحس يك منيج يعتمد عمى تربية ف ،المكسيقى كالتمكف مف أدكاتيا
ككمما زادت التدريبات زادت مفردات الجسد كتنكعت  ،جسدالفي ترجمة ما يسمع بإيقاع 
كقد أخذ اإليقاع أبعادان أخرل في مجاؿ الحركة عندما ،  مع تنكع النغـ كتنكع مفرداتو

عد ذلؾ تحت مصطمح الكزف الحركي حيث كاف في مجاؿ المكسيقى كفي استخداـ ب
عندما ارتبط بالحياة ارتباطان كثيقان في جميع مجاالتيا ، كالفمسفية مجاؿ العمـك التربكية 

" اإليقاع ىك الحياة كالحياة مممكءة باإليقاعات Maty lotsحيث عرفو ماتي لكتس "
 (1).فة متباينةكبذلؾ فالحياة ما ىي إال إيقاعات مختم

المكسيقي يصحبو اداء لكحدات بأنو تكرار دكرم متعاقب الحركي كيعرؼ االيقاع 
كىك النظاـ  مجمكعة مف الحركات بصكرة انسيابية بيدؼ الكصكؿ الى األداء الناجح ،

فضال عف انو صفة مكتسبة مف خالؿ  ،ة الديناميكي الزمني لمجيد المبذكؿ في الحرك

                                                
  جامعػة  –كميػة التربيػة النكعيػة قسػـ التربيػة المكسػيقية  –التعميمػي المكسػيقي مدرس الصكلفيج كاإليقػاع الحركػي كاالرتجػاؿ

https://www.facebook.com/permalink.php 
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كيعرؼ بأنو التكازف بيف الشد كاالرتخاء بما يتناسب  لمحيطة،التفاعؿ مع البيئة ا
كالكاجب الحركي اذ يظير اإليقاع الحركي عندما يعمؿ كؿ مف الجياز العصبي 

االيقاع الحركي في التربية  كمف فكائد،  تقتصد الكقت كالجيدكالجياز الحركي بطريقة 
يـ يافضمية في امكانية تق منحوالحركي جيدان ي لإليقاعاف معرفة المدرب  الرياضية

ثـ القكه كالضعؼ بذلؾ االداء اط مكضكعيان كالكقكؼ عمي نق يمان مستكم االداء تق
لتدريب بما يخدـ مستكم اتقاف تكنيؾ در ا، كبذلؾ يسيؿ عميو تكجيو كتعديؿ مصاتقكيمو

الميارة الرياضية عف طريؽ  الخاصة بتمؾ الفاعمية اك البدنيةالحركة كتحسيف القدرات 
يتناسب مع اىمية كؿ  كبما الحركةعمي كؿ جزء مف اجزاء  بالقكة الخاصةتكزيع النسب 

 (1). لمحركةجزء منو ، كالذم يمثؿ البعد الديناميكي الفعاؿ 

 مشكمة البحث:
 -مف خالؿ تدريس الباحثة لمادة اساسيات االيقاع الحرکي بکمية التربية الرياضية

بعض المفردات الحرکية كحصيمتيا مف جامعة اسيكط الحظت الباحثة قصكر في 
الجمؿ االيقاعية التعبيرية ، لذا رأت الباحثة اف دراسة بعض المكضكعات الدالکركزية 
يمکف اف تتيح الفرصة لمطالبات اف يکكف لدييا نماذج ايقاعية جديدة تؤدييا حرکيا 

 .لکي تثرم بيا الجمؿ التعبيرية في مادة االيقاع الحرکي

 :اىداؼ البحث
مف خالؿ تكظيؼ بعض الحركي تحسيف األداء في مادة اساسيات اإليقاع  .1

 في الكميات الرياضية المكضكعات الدالکركزية لمتعبير الحرکى
 :  البحث أىميػة
 الحركي اساسيات اإليقاع مادة في األداء ميارات إكساب إلى البحثىذا  أىمية ترجع

 - الرياضية التربية كمية باتطالمف خالؿ دراسة بعض المكضكعات الدالكركزية ل
 . كذلؾ مف اجؿ الكصكؿ الى اداء افضؿ كمتميز  اسيكط امعةج

 :  البحث فروض
                                                
1. https://lakhasly.com 
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 : أف الباحثة تفترض
  التجريبية المجمكعة درجات متكسط بيف احصائية داللة ذات فركؽ تكجد .1

 اإليقاع الحركي. اداء في البعدم االختبار لصالح
 : البحث اجراءات

 :البحث منيج(أ
 البحث ىذا لطبيعة المالئمة الكاحدة المجمكعة ذك التجريبي المنيج البحث ىذا يتبع
يتـ مالحظة أداء المفحكصيف قبؿ كبعد تطبيؽ متغير تجريبي ثـ قياس مقدار  حيث

 (1)التغير الذم حدث اذا كجد تغير في أدائيـ . 
 :البحث عينة(ب

 - بكمية التربية الرياضية الكلىا الفرقةالبات ط مف طالبة( 20)قكاميا عشكائية عينة
 .اسيكط جامعة

 :البحث ادوات(ج
 .الباحثة قبؿ مف المعد( بعدل/ القبمي) اإليقاع الحركي اختبار.1
 التماريف اإليقاعية مف مجمكعة عف عبارة كىي الجمسات المعدة مف قبؿ الباحثة.2

 .التجريبية المجمكعة عمى اتطبيقي المبتكرة يتـ
 :البحث حدود

 .جامعة اسيكط–بكمية التربية الرياضية  االكلى الفرقة طالبات :بشرية حدود
 .2019-2018 الدراسي العاـ :زمنية حدود
 .اسيكط جامعة - الرياضية التربية كمية :مكانية حدود

 
 
 

 :  البحث مصطمحات
                                                

التربية كعمـ النفس، ترجمة محمد نبيؿ نكفؿ كآخريف، الطبعة الخامسة،  في: مناىج البحث ديوبولد ب. فانداليف .1
 .363، ص 1994القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية، 
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      Skills:   الميػارات .1
 التدريب مف رةفت يتطمب الذم المعقد النشاط خصائص منيا معاني عدة ليا كىي

 كصؼ أيضا معانييا كمف مالئمة بطريقة يؤدم بحيث المنظمة كالممارسة دالمقصك 
 مستكل عمى ىنا كالتركيز األداء في كالجكدة الكفاءة مف درجة عمى بأنو الشخص
 (1) .األداء

  Motor Skills: حركية ميارات .2
 التي ىيك ( Rsycho – Motor Skills) حركية نفس ميارات أحيانان  كتسمى

  (2)( .العضمي) الحركي األداء عمييا يغمب
  Eurhythmic:  الحركي اإليقاع ػ3
 بمككنات كالفيـ اإلحساس عمى القدرة الدارس إعطاء إلى ييدؼ الذم العمـ ىك

 يخمؽ كاألداء كاإلدراؾ اإلحساس عمى مبنى كىك الجسمية الحركة طريؽ عف المكسيقى
 (3).  الجسـ أعضاءك  كالسمع الذىف بيف تاما اندماجا

 :كيقسـ ىذا البحث إلى جانبيف
 :أوال :الجانب النظري 
 دراسات سابقة مرتبطة بمكضكع البحث.-1
 اإليقاع الحركي كأىدافو.مفيـك  -2
 .المكضكعات الدالكركزية في اإليقاع الحركي-3

 ثانيا :الجانب التطبيقي:
مف خالؿ رة مبتك الجمسات مبنية عمى تمرينات حركيةاعداد مجمكعة مف 

 كالتي تعمؿ بدكرىا عمى رفع مستكل اآلداء . بعض المكضكعات الدالكركزية
 أوال :الجانب النظري:

 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث:-1
                                                

،  1994القاىرة ، مكتبة األنجمك المصرية  : عمـ النفس التربكم ، الطبعة الرابعة ، آماؿ صادؽ ػ فؤاد أبو حطب. 1
 . 657ص

 . 657، صالمرجع السابؽ : عمـ النفس التربكم  آماؿ صادؽ ػ فؤاد أبو حطب .2

: المكضكعات الدالكركزية بيف النظرية كالتطبيؽ في اإليقاع الحركي ، مكتبة األنجمك  أميمة أميف ، عائشة سميـ .3
 .5صػ 2002المصرية ، القاىرة ، 
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" توظيؼ بعض االساليب الفنية لمرقص اليندي في التعبير الدراسة األولى بعنواف:
 (1)الحركي "

داء التعبيرم في مادة التعبير الحركي مف خالؿ الدراسة إلى تحسيف األتمؾ  ىدفت
تكظيؼ بعض األساليب الفنية لمرقص اليندم مف أجؿ الكصكؿ إلى أداء أفضؿ 

العينة  واشتممتذك المجمكعة الكاحدة  تمؾ الدراسة المنيج التجريبى  ، واتبعتكمتميز
عف النتائج  توأسفر ، الرابعة بكمية التربية النكعية_ جامعة دمياطعمى طالب الفرقة 

كجكد فركؽ كاضحة في مستكل اتقاف افراد عينة الدراسة الستخداـ بعض اساليب 
  . الرقص اليندم في التعبير الحركي بعد مركرىـ بالبرنامج المقترح

معو في  واختمفت، تمؾ الدراسة مع البحث الراىف في اليدؼ كالمنيج المتبع اتفقت  
 .اآلداء في مادة اإليقاع الحركي  العينة كالطريقة المستخدمة في تحسيف

 " برنامج مقترح لمتغمب عمى صعوبة آداء إيقاع بعنواف: الثانيةالدراسة 
 (2)حركيا لدى المبتدئيف بكمية التربية النوعية بقنا "

 حركيان ، تمؾ الدراسة إلى التغمب عمى صعكبة آداء الشكؿ اإليقاعي  ىدفت
العينة عمى  واشتممتالمجمكعتيف المتكافئتيف، الدراسة المنيج التجريبي ذك  واتبعت

جامعة -كمية التربية النكعية -مجمكعة مف طالب الفرقة األكلى بقسـ التربية المكسيقية 
جنكب الكادم، كمجمكعة مف التدريبات مف ابتكار الباحثة لمتغمب عمى صعكبة آداء 

ائية بيف النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة احصواسفرت ،الشكؿ اإليقاعي 
 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية.

معو في المنيج المتبع  واختمفتتمؾ الدراسة مع البحث الراىف في اليدؼ ،  اتفقت
 كالعينة .

 
 "  East Meets West  Dolcroze Techniques" الدراسة الثالثة بعنواف:

 (1).لدالكروز الحركي اإليقاع في الغربي مع الشرقي األسموب اتفاؽ
                                                

 2015، جامعة دمياط القاىرة ، كمية التربية النكعية ، غير منشكرة  ،  رسالة ماجستير:  حمد محمود العجميمنى أ. 1

 27: بحث منشكر، مجمة عمـك كفنكف المكسيقى ،كمية التربية المكسيقية ، جامعة حمكاف ،مجمد  نسريف مبارؾ كماؿ. 2
 ـ.2013يكنيك 
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 تكنيؾ باستخداـ معا كالعزؼ بالحركة االىتماـ عمى التركيز إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عمى كذلؾ التجريبي المنيج الدراسة ىذه اتبعت كقد كتطبيقو دالكركزعند  اإليقاعات

 سالسة لدييـ تكجد ال كلكف مكسيقيا عاؿ مستكل عمى المعديف الصيف طالب مف عينة
 شديديف كحماسان  ترحيبان  حركيا اإليقاعات ألداء دالكركز تكنيؾ القى كقد تيـتحركا في
 األداء تحسف ىك أىميا مف كاف نتائج إلى الباحث تكصؿ كقد الطالب قبؿ مف

 في الدراسة ىذه مف الباحثة استفادت كقد لدييـ، الحركية كالمركنة لمطالب التكنيكي
 .طالباتال لدل الميارات أداء تحسف إلى الدراسة أدت حيث التطبيقية الناحية
نيما كالعزؼ بالحركة االىتماـ في الراىف البحثمع  الدراسة ىذه اتفقت  عمى يعمالف كا 
 معو وتختمؼكالتشكيالت الحركية،  اإليقاعات أداء في طالباتلم التكنيكي األداء تحسيف

  اك رياضيا. العينة حيث اف طالبات كمية التربية الرياضية غير مؤىميف مكسيقيا في
الدراسة الرابعة بعنواف: "االستفادة مف دراسة بعض مؤلفات كارؿ اورؼ في تنمية 

 (2)الجانب االبتكاري في مادة اإليقاع الحركي".
تمؾ الدراسة إلى تكظيؼ بعض نماذج مف الحاف كارؿ اكرؼ في تحسيف مستكل  ىدفت

الدراسة المنيج تحميمي  تبعتوااألداء التعبيرم كاالبتكارم في مادة التعبير الحركي، 
العينة عمى بعض  واشتممتتجريبي ذك المجمكعة الكاحدة )قائـ عمى تحميؿ محتكل(،

طالب الفرقة الرابعة بكمية التربية النكعية جامعة دمياط ،كبعض مف مؤلفات كارؿ 
النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية لصالح االختبار البعدم  واسفرتاكرؼ، 
 جمكعة التجريبية.لدل الم
معو في المنيج كالعينة  واختمفتتمؾ الدراسة مع البحث الراىف في اليدؼ ،  اتفقت

 المستخدمة.
 مفيـو اإليقاع الحركي: -2

(ىـ اإلغريؽ القدماء كالذم يعني Rhythmاكؿ مف استخدـ مفيكـ االيقاع) اف 
مكاج البحر ،كيرجع ىذا المفيـك مف الحركات المنتظمة أل كقد أخذ المقنف،االنسياب 

                                                                                                                         

1. William Anderson, East Meets West   Dalcroze  Techniques Position paper Music 
Educators Journal. Vo.. 70 No.4 1983.   

القاىرة -جامعة حمكاف–كمية التربية المكسيقية  -غير منشكرة رسالة ماجستير:  ىالة حسني عبد العزيز عثماف. 2
2017. 
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جاؾ دالكركز(الذم اظير اىمية اإليقاع في المجاؿ الحركي بصفة  الفضؿ الى )اميؿ
عامة كالمكسيقى بصفة خاصة كما لمتأثير االيجابي عمى اإليقاع الحركي في مجاالت 
التعمـ كالتدريب الرياضي كيعرؼ االيقاع بأنو )النظاـ الديناميكي الزمني لمجيد المبذكؿ 

 (1)ركة( ، فضال انو صفة مكتسبة مف خالؿ التفاعؿ مع البيئة المحيطة .في الح
تعتبر دراسة اإليقاع الحركي اساس مف األسس التي تبنى عمييا تحميؿ كتقكيـ الحركات 
الرياضية ،ىذا باإلضافة إلى إسيامو اإليجابي في العممية التعميمية كلما لو مف تأثير 

بالميارات الرياضية المختمفة كخصكصا اذا ما عمى تحسيف كتطكير التكنيؾ الخاص 
اقترف باإليقاع المكسيقى  عند تعمـ الميارات فعند التعامؿ مع المكسيقى يتطمب ذلؾ 
االحساس باإليقاع كالذم بدكره يعتبر مف العكامؿ األساسية إلتقاف الميارات الحركية 

بالدارس إلى مستكل ،كما يساعد ايضا عمى ايجاد القدرة عمى التعبير الحركي ليصؿ 
 (2)عالي عند آداء الحركة.

ذا أردنا أف نحدد تعريفا لعمـ اإليقاع الحركي فيمكف أف نقكؿ أنو عمـ كفف في آف  كا 
كاحد مبني عمى اإلحساس كاإلدراؾ كاألداء ، يخمؽ اندماجا تاما بيف الذىف كالسمع 

عدد مف األفعاؿ كأعضاء الجسـ . كممارسة الفرد لإليقاع الحركي تقـك عمى تكرار 
النفسية كالعضمية المتناىية في البساطة . كأداء ىذه األفعاؿ يتطمب إدراكان كاستجابة 
سريعة بيف أعضاء الجسـ كاألكامر الصادرة إلييا مف المراكز الحسية كالعصبية في 

يككف  ىارمكنيةفإذا تمكنا مف األداء الجيد لإليقاع الحركي حصمنا عمى صكرة ، المخ 
يقاع فييا بمثابة تيار مستمر بيف المخ كجميع أطراؼ  الجسـ فيك يستثير عنصر اإل

الذكاء كالقدرة عمى التركيز كينمي الناحية المكسيقية كالسمعية كما ينمي ممكة تذكؽ 
 (1).الجماؿ المكسيقي كاإلحساس بالتناسب كالتناسؽ

 أىداؼ اإليقاع الحركي: -
 تنمية التآزر الحركي العضمي الدقيؽ . -1

                                                

1- http://m.facebook.com  كالحركات الرياضيةدراسات مكسيقية كتربكية االيقاع كالمكسيقى  

، مدخالن لإلبداع المكسيقى لممرأة العربية،  بحث منشكر، مؤتمر الحركي: اإليقاع كالتعبير جيالف أحمد عبد القادر .2
 .   9،  ص2004تكنس،  المبدعات العربيات،

1. Mayers, Rubert: Effect of Rhythm accompainement upon learning of fundamental Motor 
Skills. 1964. p. 12. 
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 ػ تنمية التآزر الحس حركي بيف المخ كمختمؼ أعضاء الجسـ . 2
 ػ تحسيف االستجابات اإليقاعية . 3
 ػ إكساب القدرة عمى التعبير . 4
 ػ  إكساب القدرة عمى التخيؿ كاالبتكار في الحركات اإليقاعية . 5
 إيجاد تيار مستمر كمتجانس بيف الشخصية كالمزاج كالذكاء . ػ 6
 عمى التركيز ، بزيادة عدد المثيرات التي تقدـ في كقت كاحد .  ػ تقكية القدرة7
ػ الدمج بيف المكسيقى كالحركة كالشخصية كالمزاج ، لمكصكؿ إلى حؿ كثير مف 8

 المشكالت الفنية لدل الطالب . 
 (2)ػ تنمية قدرة اإلدراؾ كاالستجابة الفكرية .9
 الموضوعات الدالكروزية في اإليقاع الحركي-3

 األوؿ: اإلقداـ واإلحجاـ الموضوع
ليا أثر فعاؿ عمى يمكف اف يككف   مف أىـ المكضكعات الدالكركزية التي 

مف الناحية التربكية يمكف عف ف ،اإلقداـ كاإلحجاـ  طالبة التربية الرياضية ىك مكضكع
سرعة التفكير كمف الناحية التعميمية  انو يساعدىا عمى  ،الطاعة ياأف يكسب وطريق

ثارة ال يعتبر بمثابة  كالذم ىذا المكضكعفي خياؿ نتيجة لصيغ األمر التي تستخدـ كا 
  العمكد الفقرم لطريقة دالكركز حيث يمكف استخدامو تبعان لميدؼ المطمكب لمتمريف.

 كيمكف تعريؼ اإلقداـ كاإلحجاـ في اإليقاع الحركي بما يمي:
 ما كاالستمرار فيو ءشي (: معناه التأىؿ كالتصرؼ لمبدء في فعؿIncitation) اإلقداـ

ذاتو،  ءالشي(: معناه التكقؼ المفاجئ عف االستمرار في فعؿ Inhibitation) اإلحجاـ
مف حيث  اكلذا يجب أف يككف تركيز عقمي مسمط عمى الناحية العضمية لمتحكـ فيي

 (1) كاالرتخاء ككذلؾ مف الناحية البصرية كالحسية كالسمعية. االنقباض
 قسيم الوحدة في الزمان والمكان: تع الثاني الموضو

                                                

 .5صمرجع سابؽ المكضكعات الدالكركزية بيف النظرية كالتطبيؽ في اإليقاع الحركي ،  أميمة أميف ،وعائشة سميـ :. 2

،مرجع سابؽ : المكضكعات الدالكركزية بيف النظرية كالتطبيؽ في اإليقاع الحركي  أميمة أميف ،وعائشة سميـ. 1
 .92ص
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ال كجكد لمحياة بدكف الحركة فيي ىبة مف اهلل منحيا لكؿ مخمكقاتو مف الكائنات الحية، 
كمف ىذا المنطمؽ اىتـ دالكركز بيذا المكضكع ألف الحركة فيو أساسية كألنو يرتبط 

الفراغ، ارتباط كثيؽ بمادة اإليقاع الحركي كىك يشتمؿ عمى ثالث عناصر ىي: الزمف، 
  :كستقـك الباحثة بشرح نبذة مختصرة عف الثالث عناصر، الكزف

ىك المدة أك الفترة الزمنية التي يستغرقيا اإليقاع في مساحة مصحكبان  الزمف:. 1
نفس اإليقاع في  ةؤدم الطالبتبالسرعة المطمكبة فالسرعة دائمان نسبية إذ يمكف أف 

 . Andanteأك  Allegroسرعة 
لبة االط اؤدم فييت تيال القاعةيقصد بو المساحة كلتكف مساحة الحجرة أك ك  . الفراغ:2

 الحركة كيراعى في الفراغ ما يأتي:
 : كيعني أف الحركات ىؿ ىي عالية أك متكسطة أك منخفضة.المستوى. أ
كيجب أف يككف كاضح عند تحرؾ الجسـ في اتجاه معيف في الفراغ  االتجاه:. ب

 المحيط بو.
 عني االنتباه لمنقطة التي يتـ تكجيو العيف إلييا.كي التركيز:. ج
كيتضمف حجـ الحركة المستخدمة سرعتيا سكاء كانت كبيرة أك صغيرة كمدل  البعد:. د

 ارتباطيا بسعة المساحة المستخدمة في األرض.
مف  طالبةكؿ  تىك التغيير الذم يحدث مف شكؿ ألخر إذا ما تحرك الشكؿ:. ق

 كأيضان عند تغيير االتجاىات كالمستكل. اجسميالمجمكعة بجزء مف أجزاء 
في  الطالبةبذليا تكيقصد بو ثقؿ الجسـ مف حيث المجيكد أك الطاقة التي  . الوزف:3

 (2)المريح.الجسمي لمكصكؿ إلى األداء السميـ أك  ااالقتصاد أك الزيادة في نشاطي
 

 ثانيا االطار التطبيقي:

التطبيقية التي قامت بيا لتحقيؽ أىداؼ  ستقكـ الباحثة بعرض الخطكات اإلجرائية
 البحث كىي كاآلتي:

                                                

 .65ـ ص1989القاىرة ة كالتجييزات ،عالفنكف لمطبا ر الفنية لمتعبير الحركي ،: العناص فاطمة عمي العزب. 2
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شارات الميزاف كذلؾ مف  تحديد الصعكبات التي قد تكاجو الطالبات في آداء اإليقاعات كا 
جامعة  -خالؿ تدريس الباحثة لمادة اساسيات اإليقاع الحركي بكمية التربية الرياضية 

 أسيكط .
 ساسيات اإليقاع الحركي.بناء اختبار قبمي / بعدم في مادة ا

 اختيار عينة البحث التي سيجرم عمييا التجريب الميداني.
 بعدم عمي العينة )المجمكعة التجريبية(. -تطبيؽ االختبار القبمي

بعدم عمي العينة )  -تطبيؽ البرنامج المعد مف قبؿ الباحثة . ثـ تطبيؽ االختبار القبمي
 كاف البرنامج المعد لو تأثير عمي العينة أـ ال. المجمكعة التجريبية( لمتعرؼ عمي ما إذا

 عينة البحث 
 جامعة اسيكط–بكمية التربية الرياضية  االكلى الفرقة طالباتينة البحث مف ع تتككن

 .0202-0202طالبة لمعاـ الدراسي  02كعددىـ 
 أدوات البحث 

  تتككف أدكات البحث مف: 
ات اإليقاع الحركي الذم يدرس بكمية ايقاعات مادة اساسيفي  بعدم -. اختبار قبمي0

 معد مف قبؿ الباحثة.جامعة اسيكط –التربية الرياضية 
. استمارة استطالع رأل الخبراء في مدل صالحية االختبار القبمي/البعدم في 0

 تمرينات اإليقاع الحركي
لجمسات التي تضمنت البرنامج المقترح مف إعداد الباحثة كىك عبارة عف مجمكعة ا. 3
 المبتكرة  تمرينات اإليقاعيةال

 ،سيتـ عرض اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة إلعداد ىذه األدكات ،كإلعداد ىذه األدكات
 بحت صالحة لالستخداـ كإلعداد االختبار قامت الباحثة بما يمي:حتى أص

 ( تحديد اليدؼ مف االختبار.0
 ( تحديد الجكانب التي يقيسيا االختبار المحتكل.0
 تقدير الدرجات كطريقة التصحيح. ( نظاـ3
(عرض الصكرة األكلية لالختبار عمى مجمكعة المحكميف كالخبراء في كمية التربية 4

 النكعية جامعة جنكب الكادم مف خالؿ االستبياف .
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 ( التجربة االستطالعية لحساب صدؽ كثبات االختبار.5
 ( الصكرة النيائية لالختبار.6

 وفيما يمي تفسير الخطوات:
 تحديد اليدؼ مف االختبار: -1

ييدؼ ىذا االختبار التطبيقي لقياس مستكل أداء الطالبات في مادة اساسيات اإليقاع 
جامعة أسيكط )عينة –الحركي لدل طالبات الفرقة األكلى بكمية التربية الرياضية 

 البحث(.
 تحديد الجوانب التي يقيسيا االختبار )المحتوى(: -2

 األدائي لإليقاعات المدركسة عينة البحث:تضمف االختبار الجانب 

 ’تمريف يحتكم عمى ايقاعات  -

 تمريف يحتكم عمى ايقاع الركند   -

  ،،تمريف يحتكم عمى ايقاعات  -

 ،،،تمريف يحتكم عمى ايقاعات المدركسة   -

 مكشح يا بيجة الركح مع الضرب . -
 التقدير الكمي ألسئمة االختبار:-3

(1جدوؿ رقـ )  

بعدي في اإليقاع الحركي–لدرجات االختبار القبمي قدير الكمي الت يوضح  

 

شػػػارات الميػػػزاف السػػػؤاؿ األوؿ :  تمرينػػػات فػػػي اإليقاعػػػات المدروسػػػة واا
 :وتشمؿ

درجة 20  

درجات 5        تمػػػػريف يحتػػػػكم عمػػػػى ايقاعػػػػاتأ ػ   .الميزافكأدائة بإشارة   

ب. تمريف يحتكم عمى ايقاعات  ، ميزافكادائو بإشارات ال  ، درجات 5   
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 المدركسة                             تمريف يحتكم عمى ايقاعات ج ػ 
 كادائو بإشارات الميزاف   

درجات 5  

                           تمػػػػػػػػريف يحتػػػػػػػػكم عمػػػػػػػػى ايقاعػػػػػػػػات د.  المدركسة  
 كادائو بإشارات الميزاف   

درجات 5  

درجات 10 ح مع الضرب.أداء موشح يا بيجة الرو :  السؤاؿ الثاني  
 ج ػ صدؽ االختبار )القبمي / البعدي( : 

تأكد مف صدؽ االختبار فقد تـ عرضو لمك  يقصد بو قدرتو عمي قياس ما كضع لقياسو،ك 
كطمب مف  (0)ممحؽ رقـ  األساتذة الخبراء في مجاؿ اإليقاع الحركي ، عمي السادة

حيتو ليدؼ البحث كتـ التعديؿ إبداء الرأم حكؿ مدم مالئمة االختبار كصال دتيـسيا
كالحذؼ في ضكء مقترحاتيـ ثـ أعيد عرضو مرة أخرل بعد تنفيذ تكجيياتيـ مف تعديؿ 

فة كحذؼ حتى أقر الجميع صالحيتو كبذلؾ تـ التأكد مف صدقو.في التماريف مف إضا  
 د ػ تصحيح االختبار : 

 ( درجة كزعت كالتالي : 32كانت النياية العظمي لالختبار )
 .مف االختبار )أ( لمسؤاؿ األكؿ درجات( 5ػ ) 0
 مف االختبار. األكؿ )ب(درجات لمسؤاؿ  (5ػ ) 0
 مف االختبار. األكؿ )ج(( درجات لمسؤاؿ 5)-3
 مف االختبار. األكؿ )د(( درجات لمسؤاؿ 5)-4
 ( درجات لمسؤاؿ الثاني مف اإلختبار.02)-5

  (:البعدي -القبمي)ىػ ػ تطبيؽ االختبار 
 رياضيةبكمية التربية ال 2018 /1/10 المكافؽ بار فرديان كذلؾ يكـ اإلثنيفاء االختتـ إجر 

 درجة عشركفػ جامعة أسيكط . مف خالؿ استخداـ بطاقة المالحظة كقد خصص 
درجات  (5،) )ب(( درجات لمسؤاؿ 5،) )أ(( درجات لمسؤاؿ 5مكزعة ) لمسؤاؿ األكؿ

تبعان ( درجات لمسؤاؿ الثاني 10) كخصص،  )د(( درجات لمسؤاؿ 5،) )ج(لمسؤاؿ 
كقد قاـ بمشاركة الباحثة في كضع (، 1االختبار القبمي / بعدم ممحؽ رقـ ) لبنكد

درجات االختبار القبمي/بعدم أ.د/ ىدية محمد دندراكم ) أستاذ الصكلفيج كاإليقاع 
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جامعة  -الحركي كاالرتجاؿ كرئيس قسـ التربية المكسيقية بكمية التربية النكعية بقنا 
أ.د/ كريمة رمضاف أبك زيد )أستاذ الصكلفيج كاإليقاع الحركي  جنكب الكادم ( ،

أ.ـ.د/ عاصـ ميدم  النكعية جامعة جنكب الكادم( ، كاالرتجاؿ المساعد بكمية التربية
النكعية  أستاذ الصكلفيج كاإليقاع الحركي كاالرتجاؿ المساعد بكمية التربية) عبد العزيز
كمية ب 12/2018/ 10البعدم في يـك اإلثنيف المكافؽأجرم االختبار  كما ،(جامعة بنيا

  جامعة اسيكط.-التربية الرياضية
 -:البرنامج المقترح

مجمكعة مف التمرينات اإليقاعية في حدكد مقرر اساسيات  بتكارامت الباحثة بإق
ضكعات األكلى بكمية التربية الرياضية كذلؾ في ضكء بعض المك لمفرقة اإليقاع الحركي 

 الدالكركزية لالستفادة منيا في تحسيف أداء الطالبات في مادة اإليقاع الحركي .
 -:ةالمقترح والمعد مف قبؿ الباحثالتمرينات الخطوات اإلجرائية لتطبيؽ 

بعض المكضكعات قامت الباحثة بإعداد البرنامج كالتي تقكـ فكرتو عمي استخداـ 
التربية  مادة اإليقاع الحركي لدم طالبات كميةالدالكركزية لتحسيف آداء الطالبات في 

 .ايقاعية كالتدريب عمييا بشكؿ صحيحتمرينات  ابتكارك رياضية الفرقة األكلى ال
مف  متتابعة قائمة عمي االستفادة باحثة بتطبيؽ التمرينات في شكؿ جمساتكقد قامت ال

 ىذه التمرينات.
األولى جمسةال  

 .اإليقاع الحركي )دالكركز(التعرؼ عمى ُمبتكر عمـ  الموضوع :

 دقيقة  45زمف الجمسة : 
 . 8/10/2018تاريخ الجمسة : 

 .التعرؼ عمى حياة ُمبتكر عمـ اإليقاع الحركي )دالكركز( .1األىداؼ :
 التعرؼ عمى المكحة االيقاعية كتقسيميا مف عالمة     إلى عالمة  .2
 البسيط                 التعرؼ عمى إشارة الميزاف .3

 (التعمـ التعاكني–المناقشة  – المحاضرة : (التدريس  طرؽ
 ()السبكرةالوسائؿ التعميمية : 

 تقـو الباحثة باآلتي :        خطوات سير الدرس :
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حيػاة كأعمػاؿ )اميػؿ جػاؾ دالكػركز( مبتكػر عمػـ ذة مختصػرة عػف نبػ الباتإعطاء الط  -
 اإليقاع الحركي.

 ي :شرح المكحة اإليقاعية كتقسيميا كالتال -
 
 
 
 
 
 

التأكػػد مػػف اتقػػاف الطالبػػات ألسػػماء العالمػػات كازمنتيػػا مػػف خػػالؿ التصػػفيؽ كالمقػػاطع  -
 أليمي بارم   المفظية

شػػرح الميػػزاف البسػػيط     ككيفيػػة أدائػػو بإشػػارات اليػػد الدالػػة عمػػى الميػػزاف مػػف كضػػع  -
 االستعداد.

آزر بيػػنيـ مػػف خػػالؿ التػػدريب عمػػى المشػػي الصػػحيح مػػع أداء إشػػارات اليػػد لتحقيػػؽ التػػ -
 .   تمريف بسيط يحتكم عمى عالمة  

 كتابة التمريف اإليقاعي عمى السبكرة كالتدريب عمى أدائو بطريقة صحيحة.  -
     
 .عمى حدل فظيةملمقاطع الباقراءة كال مريفتبتصفيؽ التقـك كؿ طالبة  -
 . (شرح كيفية آداء اشارات اليد الدالة عمى الميزاف الثنائي )     -
 .الثنائي الميزاف شاراتإ آداء المقاطع المفظية معببقراءة التمريف كؿ طالبة قـك تثـ  -
 .ؽ التمريف مع بعضيا البعض في آف كاحديتقـك المجمكعة التجريبية بتصف -
فػي آف  تقكـ المجمكعة التجريبية بقراءة التمريف بالمقاطع المفظية مػع بعضػيا الػبعض -

 .ميزافشارات الإكاحد مع أداء 
لمتأكػد  شػارات الميػزافإمػع أداء تقكـ كؿ طالبػة بػأداء التمػريف المقتػرح كػؿ عمػى حػدل  -

 مف إتقاف الطالبات لمتمريف كتحقيؽ التآزر المطمكب بيف المشي كاشارات الميزاف.



 

1795 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

فػػي آف كاحػػد مػػع أداء  التمػػريف مػػع بعضػػيا الػػبعضبػػأداء تقػػـك المجمكعػػة التجريبيػػة   -
د مف اتقاف التآزر بيف المشي كاشارات ايد الدالة عمى الميزاف كلكػف لمتأك شارات الميزافإ

 في صكرة جماعية.
 كاف تصفيؽ الطالبات لمتمريف جيدا .-التعميؽ والتقويـ :

كجدت الباحثة تعثر عند بعض الطالبات عند مشي التمػريف كآداء اشػارات الميػزاف فػي -
 داء التمريف عدة مرات حتى اتقنكه. آف كاحد لذلؾ قامت الباحثة بجعؿ الطالبات يكررف آ

ثانيةال جمسةال  
 ،    .    التعرؼ عمى إيقاعات  - الموضوع :

 التعرؼ عمى مكضكع األقداـ كاالحجاـ لدالكركز. -           
 دقيقة  45زمف الجمسة : 

 . 15/10/2018تاريخ الجمسة : 
  .،         التعرؼ عمى عمى إيقاعات  .1األىداؼ :
 ؼ عمى مكضكع األقداـ كاالحجاـ لدالكركز.التعر  .2
 التعرؼ عمى إشارة الميزاف البسيط    .        .3

 (التعمـ التعاكني–المناقشة  – المحاضرة : (طرؽ التدريس 
 ()السبكرةالوسائؿ التعميمية : 

طػػرح بعػػض األسػػئمة عمػػى الطالبػػات لمعرفػػة مػػا لػػدييـ مػػف   -خطػػوات سػػير الػػدرس : 
 .     ايقاعات    ،معمكمات سابقة عف 

التأكػػد مػػف اتقػػاف الطالبػػات ألسػػماء العالمػػات كازمنتيػػا مػػف خػػالؿ التصػػفيؽ كالمقػػاطع  -
 المفظية.

شرح االقداـ كالذم يعني التأىب كالبدء في أداء التمريف كاالحجاـ الذم يعني التكقػؼ  -
 المفاجيء عف أداء التمريف.

كاالحجػػػػاـ كالػػػػذم يتطمػػػػب ألدائػػػػو أف  التػػػػدريب عمػػػػى  أداء التمػػػػريف باسػػػػتخداـ االقػػػػداـ -
يصػػاحب بتركيػػز عقمػػي مسػػمط عمػػى الناحيػػة العضػػمية لمػػتحكـ فييػػا مػػف حيػػث االنقبػػاض 

 كاالرتخاء.
 شرح الميزاف البسيط     ككيفية أدائو بإشارات اليد مف كضع االستعداد. -
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خػػالؿ التػػدريب عمػػى المشػػي الصػػحيح مػػع أداء إشػػارات اليػػد لتحقيػػؽ التػػآزر بيػػنيـ مػػف  -
 ،     .    تمريف بسيط يحتكم عمى عالمات  

 كتابة التمريف اإليقاعي عمى السبكرة كالتدريب عمى أدائو بطريقة صحيحة.  -
   

 .ةعمى حد فظيةملمقاطع الباقراءة كال مريفتبتصفيؽ التقكـ كؿ طالبة  -
 امراـ أك تقـك الباحثة بتقسيـ الطالبات إلى مجمكعات صغيرة ألداء التمريف باستخد -

 . (Hop-Hip)االقداـ كاالحجاـ
 . شرح كيفية أداء اشارات اليد الدالة عمى الميزاف الثالثي )    ( -
 .الثالثي الميزاف شاراتإ أداء المقاطع المفظية معببقراءة التمريف كؿ طالبة قـك تثـ  -
 .ؽ التمريف مع بعضيا البعض في آف كاحديتقـك المجمكعة التجريبية بتصف -
فػي آف  تقكـ المجمكعة التجريبية بقراءة التمريف بالمقاطع المفظية مػع بعضػيا الػبعض -

 .شارات الميزافإكاحد مع أداء 
لمتأكػد  شػارات الميػزافإمػع أداء تقكـ كؿ طالبػة بػأداء التمػريف المقتػرح كػؿ عمػى حػدل  -

 اف.مف إتقاف الطالبات لمتمريف كتحقيؽ التآزر المطمكب بيف المشي كاشارات الميز 
فػػي آف كاحػػد مػػع أداء  التمػػريف مػػع بعضػػيا الػػبعضبػػأداء تقػػـك المجمكعػػة التجريبيػػة   -
لمتأكد مف اتقاف التآزر بيف المشي كاشارات ايد الدالة عمى الميزاف كلكػف  شارات الميزافإ

 في صكرة جماعية.
 كاف تصفيؽ الطالبات لمتمريف جيدا .-التعميؽ والتقويـ :

عض الطالبات عند مشي التمػريف كأداء اشػارات الميػزاف فػي كجدت الباحثة تعثر عند ب-
مػريف عػدة مػرات حتػى اتقنػكه آف كاحد لذلؾ قامت الباحثة بجعؿ الطالبات يكررف أداء الت

كمػػا قامػػت باسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ التعػػاكني مػػف خػػالؿ جعػػؿ الطالبػػات الالتػػي اتقػػف 
 التمريف بتعميـ باقي الطالبات اداء اإلشارات كالعالمات حتى اتقنكا جميعيف التمريف . 

ثالثةال جمسةال  
 .التعرؼ عمى ايقاع الركند   - الموضوع :

 تأكيد عمى أداء االقداـ كاالحجاـ.ال -            

 دقيقة  45زمف الجمسة : 
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 . 22/10/2018تاريخ الجمسة : 
 .التعرؼ عمى ايقاع الركند   .1األىداؼ :
 التعرؼ عمى إشارة الميزاف البسيط      .        .2

 .(التعمـ التعاكني–المناقشة  – المحاضرة : (طرؽ التدريس 
 .(لكحات استرشادية لمعالمات– )السبكرةالوسائؿ التعميمية : 

 مراجعة ما تـ دراسة مف عالمات إيقاعية . -خطوات سير الدرس : 
 (.       مراجعة ما تـ دراستو مف مكازيف بسيطة )    -
كتابة ايقاع الركند عمى السبكرة مع شرح كيفية كتابتيػا كزمنيػا بالنسػبة لمنػكار كطريقػة  -

 آدائيا مشيا كتصفيقا .
 اف البسيطة     ككيفية أدائو بإشارات اليد مع الكقكؼ الصحيح .شرح الميز  -
إعطػػػاء الطالبػػػػات تمػػػػريف مجمػػػػع يحتػػػػكم عمػػػػى إيقػػػاع الركنػػػػد كمػػػػا سػػػػبؽ دراسػػػػتو مػػػػف  -

إيقاعػػػات لمتأكػػػد مػػػف اتقػػػاف الطالبػػػات ألسػػػماء العالمػػػات كازمنتيػػػا مػػػف خػػػالؿ التصػػػفيؽ 
 كالمقاطع المفظية.

إشارات اليد لتحقيؽ التآزر بينيـ مف خالؿ التدريب عمى المشي الصحيح مع أداء  -
 .تمريف بسيط يحتكم عمى إيقاع  

 كتابة التمريف اإليقاعي عمى السبكرة كالتدريب عمى أدائو بطريقة صحيحة.  -
   

 .عمى حدل فظيةملمقاطع الباقراءة كال مريفتبتصفيؽ التقكـ كؿ طالبة  -
  امرغيرة ألداء التمريف باستخداـ أك تقـك الباحثة بتقسيـ الطالبات إلى مجمكعات ص -
 . (Hop-Hip)االقداـ كاالحجاـ  
 . شرح كيفية أداء اشارات اليد الدالة عمى الميزاف الرباعي )    ( -
 .الرباعي الميزاف شاراتإ أداء المقاطع المفظية معببقراءة التمريف كؿ طالبة قـك تثـ  -
 .ع بعضيا البعض في آف كاحدؽ التمريف ميتقـك المجمكعة التجريبية بتصف -
في آف  تقكـ المجمكعة التجريبية بقراءة التمريف بالمقاطع المفظية مع بعضيا البعض -

 .شارات الميزافإكاحد مع أداء 
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لمتأكد  شارات الميزافإمع أداء تقكـ كؿ طالبة بأداء التمريف المقترح كؿ عمى حدل  -
 طمكب بيف المشي كاشارات الميزاف.مف إتقاف الطالبات لمتمريف كتحقيؽ التآزر الم

في آف كاحد مع أداء  التمريف مع بعضيا البعضبأداء تقكـ المجمكعة التجريبية   -
لمتأكد مف اتقاف التآزر بيف المشي كاشارات ايد الدالة عمى الميزاف كلكف  شارات الميزافإ

 في صكرة جماعية.
 ا .كاف تصفيؽ الطالبات لمتمريف جيد-التعميؽ والتقويـ :

كجػػػدت الباحثػػػة اداء جيػػػد جػػػدا لعالمػػػة الركنػػػد مشػػػيا مػػػع آداء اشػػػارات الميػػػزاف فػػػي آف -
 كاحد. 

رابعةال جمسةال  
 .  التعرؼ عمى ايقاع       - الموضوع :

 التعرؼ عمى مكضكع تقسيـ الكحدة في الزماف كالمكاف. -            
 دقيقة  45زمف الجمسة : 

 . 29/10/2018تاريخ الجمسة : 
 .التعرؼ عمى ايقاع        .1ألىداؼ :ا

 مراجعة إشارات المكازيف البسيطة            .        .2
 .(التعمـ التعاكني–المناقشة  – المحاضرة : (طرؽ التدريس 

 .(لكحات استرشادية لمعالمات– )السبكرةالوسائؿ التعميمية : 
 ة .مراجعة ما تـ دراستو مف عالمات إيقاعي -خطوات سير الدرس : 

 مراجعة ما تـ دراستو مف مكازيف بسيطة )           (. -
  كالذم يعتبر مف اىـ المكضكعات الدالكركزية تقسيم الوحدة في الزمان والمكانشرح  -
دائيا مف حيث التصفيؽ أزمنيا ، كيفية  ()اسميا ، طريقة رسميا،          ) إيقاعشرح  -

 كالمشي( .
 عمى السبكرة .  )       (ايقاع م عمى يحتك كتابة تمريف ايقاعي  -
إعطػاء الطالبػات تمػريف مجمػع يحتػكم عمػى مػا سػبؽ دراسػتو مػف إيقاعػات لمتأكػد مػف  -

 اتقاف الطالبات ألسماء العالمات كازمنتيا مف خالؿ التصفيؽ كالمقاطع المفظية.
 كتابة التمريف اإليقاعي عمى السبكرة كالتدريب عمى أدائو بطريقة صحيحة.  -
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 .هعمى حد فظيةملمقاطع الباقراءة كال مريفتبتصفيؽ التقكـ كؿ طالبة  -
 . شرح كيفية أداء اشارات اليد الدالة عمى الميزاف الرباعي )    ( -
 .الرباعي الميزاف شاراتإ أداء المقاطع المفظية معببقراءة التمريف كؿ طالبة قـك تثـ  -
 .ريف مع بعضيا البعض في آف كاحدؽ التميتقـك المجمكعة التجريبية بتصف -
فػي آف  تقكـ المجمكعة التجريبية بقراءة التمريف بالمقاطع المفظية مػع بعضػيا الػبعض -

 .شارات الميزافإكاحد مع أداء 
لمتأكػد  شػارات الميػزافإمػع أداء تقكـ كؿ طالبػة بػأداء التمػريف المقتػرح كػؿ عمػى حػدل  -

 ر المطمكب بيف المشي كاشارات الميزاف.مف إتقاف الطالبات لمتمريف كتحقيؽ التآز 
فػػػي آف كاحػػد مػػػع أداء  التمػػريف مػػػع بعضػػيا الػػبعضبػػأداء تقػػـك المجمكعػػة التجريبيػػػة  -
لمتأكد مف اتقاف التآزر بيف المشي كاشارات ايد الدالة عمى الميزاف كلكػف  شارات الميزافإ

 في صكرة جماعية.
جيػػدا كلكػػف كجػػد بعػػض  قػػاع )      (كػػاف تصػػفيؽ الطالبػػات إلي - التعميػػؽ والتقػػويـ :

التعثػػػر لػػػدل عػػػدد مػػػف الطالبػػػات عنػػػد آداء ايقػػػاع)     ( مشػػػيا كآداء اشػػػارات اليػػػد الدالػػػة 
كقػػد قامػػت الباحثػػة بتجزئػػة التمػػريف عمػػى جػػزئيف حتػػى تسػػتطيع الطالبػػات عمػػى الميػػزاف 

 استيعاب الحركة .
خامسةال جمسةال  

 .التعرؼ عمى ايقاع          الموضوع :

 دقيقة  45ف الجمسة : زم
 . 5/11/2018تاريخ الجمسة : 

 .التعرؼ عمى ايقاع           .1األىداؼ :
 مراجعة المكحة اإليقاعية مف عالمة     إلى عالمة         .        .2

 .(التعمـ التعاكني–المناقشة  – المحاضرة : (طرؽ التدريس 
 .(لمكحة اإليقاعيةلكحات استرشادية – )السبكرةالوسائؿ التعميمية : 

 مراجعة ما تـ دراستو مف عالمات إيقاعية . -خطوات سير الدرس : 
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كالػذم يعتبػر مػف اىػـ المكضػكعات  تقسيم الوحدة فيي الزميان والمكيانشرح مكضػكع  -
   الدالكركزية .

دائيػػػػا مػػػػف حيػػػػث أزمنيػػػػا ، كيفيػػػػة  ()اسػػػػميا ، طريقػػػػة رسػػػػميا،             ) إيقػػػػاعشػػػػرح  -
 .ي(التصفيؽ كالمش

 عمى السبكرة .  (     )     ايقاع يحتكم عمى كتابة تمريف ايقاعي  -
 شرح كيفية مشي إيقاع         بطريقة صحيحة . -
إعطػػاء الطالبػػات تمػػريف مجمػػع يحتػػكم عمػػى إيقػػاع           كمػػا سػػبؽ دراسػػتو مػػف  -

لتصػػػفيؽ إيقاعػػػات لمتأكػػػد مػػػف اتقػػػاف الطالبػػػات ألسػػػماء العالمػػػات كازمنتيػػػا مػػػف خػػػالؿ ا
 كالمقاطع المفظية.

التػػدريب عمػػى المشػػي الصػػحيح مػػع أداء إشػػارات اليػػد لتحقيػػؽ التػػآزر بيػػنيـ مػػف خػػالؿ  -
 تمريف بسيط يحتكم عمى إيقاع        .

 كتابة التمريف اإليقاعي عمى السبكرة كالتدريب عمى أدائو بطريقة صحيحة.  -
 
 .عمى حدل فظيةمطع اللمقاباقراءة كال مريفتبتصفيؽ التقكـ كؿ طالبة  -
 .الثالثي الميزاف شاراتإ أداء المقاطع المفظية معببقراءة التمريف كؿ طالبة قـك تثـ  -
 .ؽ التمريف مع بعضيا البعض في آف كاحديتقـك المجمكعة التجريبية بتصف -
فػي آف  تقكـ المجمكعة التجريبية بقراءة التمريف بالمقاطع المفظية مػع بعضػيا الػبعض -

 .شارات الميزافإع أداء كاحد م
لمتأكػد  شػارات الميػزافإمػع أداء تقكـ كؿ طالبػة بػأداء التمػريف المقتػرح كػؿ عمػى حػدل  -

 مف إتقاف الطالبات لمتمريف كتحقيؽ التآزر المطمكب بيف المشي كاشارات الميزاف.
فػػي آف كاحػػد مػػع أداء  التمػػريف مػػع بعضػػيا الػػبعضبػػأداء تقػػـك المجمكعػػة التجريبيػػة   -
لمتأكد مف اتقاف التآزر بيف المشي كاشارات ايد الدالة عمى الميزاف كلكػف  ات الميزافشار إ

 في صكرة جماعية.
جيػدا كلكػف كجػد بعػض  كاف تصفيؽ الطالبػات إليقػاع )         ( - التعميؽ والتقويـ :

ة التعثر لدل عدد مف الطالبات عند آداء ايقاع)         ( مشػيا كآداء اشػارات اليػد الدالػ
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كقػػد قامػػت الباحثػػة بتجزئػػة التمػػريف عمػػى جػػزئيف حتػػى تسػػتطيع الطالبػػات عمػػى الميػػزاف 
 .الحركةأداء استيعاب 

سادسةال جمسةال  
 .مراجعة المكحة اإليقاعية مف عالمة     إلى عالمة          الموضوع :

 دقيقة  45زمف الجمسة : 
 . 12/11/2018تاريخ الجمسة : 

 مكحة اإليقاعية مف عالمة     إلى عالمة         . مراجعة ال. 1األىداؼ :
       مراجعة إشارات المكازيف البسيطة           .        .2

 .(التعمـ التعاكني–المناقشة  – المحاضرة : (طرؽ التدريس 
 .(لكحات استرشادية لمكحة اإليقاعية– )السبكرةالوسائؿ التعميمية : 

دراسػتو مػف عالمػات إيقاعيػة مػف خػالؿ بعػض  مراجعػة مػا تػـ -خطوات سير الػدرس : 
 التماريف التي تحتكم عمى كؿ ما سبؽ دراستو مف عالمات إيقاعية.

مػف خػالؿ بعػض التمػاريف لمتأكيػد عمػى  إشارات المػكازيف البسػيطة           مراجعة  -
 إتقاف إشارات اليد الدالة عمى الميزاف.

ات لمتأكيػػد عمػػى اسػػتيعابيـ لمعالمػػات تػػـ طمػػب ابتكػػار بعػػض التمػػاريف مػػف قبػػؿ الطالبػػ -
 اإليقاعية كالمكازيف البسيطة.

طمبػػت الباحثػػة مػػف كػػؿ طالبػػة أداء التمػػريف المبتكػػر الخػػاص بيػػا لمتأكيػػد عمػػى إتقػػاف  -
  التآزر بيف المشي كأداء إشارة الميزات.

ف أداء كاف أداء الطالبات لمتماريف المبتكرة مف قبميـ جيػد كتػـ إتقػا - التعميؽ والتقويـ :
 العالمات اإليقاعية مشيان مع أداء إشارات الميزاف بصكرة جيده. 

سابعةال جمسةال  
 .التعرؼ عمى مكشح يا بيجة الركح مع ضرب سماعي دارج - :الموضوع 

 دقيقة  45زمف الجمسة : 
 . 19/11/2018تاريخ الجمسة : 

 التعرؼ عمى مكشح )يا بيجة الركح (.        .1األىداؼ :
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 .عمى ضرب سماعي دارجالتعرؼ  .2
 .(األقرافاستراتيجية تعمـ –المناقشة  – المحاضرة : (طرؽ التدريس 

 .(لكحة تحتكم عمى المكشح كالضرب  – )السبكرةالوسائؿ التعميمية : 
 كتابة كممات مكشح يا بيجة الركح عمى السبكرة. -خطوات سير الدرس : 

 شرح معاني كممات المكشح . -
 ص بالمكشح كىك ضرب سماعي دارج .كتابة الضرب الخا -
 تدريب الطالبات عمى الغناء السميـ لممكشح . -
  تػػػػػػػػػػػدريب الطالبػػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػى الغنػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػع أداء الضػػػػػػػػػػػرب بالتصػػػػػػػػػػػفيؽ. -
 .تقـك الباحثة بعزؼ المكشح كمصاحبة الطالبات ليا بالغناء مع تصفيؽ الضرب -
عضيا البعض في آف مع ب الضرب كغناء المكشحؽ يتقـك المجمكعة التجريبية بتصف -

 دكف مصاحبة العزؼ. كاحد
كاف تصفيؽ الطالبات لمضرب جيدا كلكف كجدت الباحثػة تعثػر لػدل -التعميؽ والتقويـ :

 بعض الطالبات عند الغناء بمصاحبة أداء الضرب كذلؾ في الُدـ كالتؾ.
 

ثامنةال جمسةال  
 .عند أداء المكشح )االقداـ كاإلحجاـ(استخداـ أكامر الموضوع :

 دقيقة  45مف الجمسة : ز 
 . 26/11/2018تاريخ الجمسة : 

 .)االقداـ كاإلحجاـ(التعرؼ عمى  .1األىداؼ :
 مراجعة مكشح )يا بيجة الركح(..2          

 .(استراتيجية تعمـ األقراف –المناقشة  – المحاضرة : (طرؽ التدريس 
 .(ب لكحة تحتكم عمى المكشح كالضر  – )السبكرةالوسائؿ التعميمية : 

 كتابة كممات مكشح يا بيجة الركح عمى السبكرة. -خطوات سير الدرس : 
 كتابة الضرب الخاص بالمكشح كىك ضرب سماعي دارج . -
 التدريب عمى أداء الضرب مع تكضيح أف الدهـ تعني االقداـ كالتؾ تعني اإلحجاـ. -
 تدريب الطالبات عمى غناء المكشح مع مشي الضرب. -



 

1803 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

   ات عمى غناء المكشح مع أداء الضرب مشيان مع التصفيؽ.تدريب الطالب -
 .عزؼ المكشح كمصاحبة المجمكعة التجريبية ليا بالغناء مع مشي كتصفيؽ الضرب -
إلى أربع مجمكعات لتقـك كؿ مجمكعة بأداء المجمكعة التجريبية الباحثة بتقسيـ تقـك  -

يد عمى إتقاف األداء كبصكرة المكشح غناءن كمشيان كتصفيقان بمصاحبة البيانك لمتأك
 جماعية.

كاف تصفيؽ الطالبات لمضرب جيدا كلكف كجدت الباحثػة تعثػر لػدل -التعميؽ والتقويـ :
بعض الطالبات عند الغناء بمصاحبة أداء الضرب مشيان كذلؾ في الُدـ كالتػؾ ممػا دعػى 

 الباحثة إلى تقسيـ المكشح إلتقاف األداء.
تاسعةال جمسةال  

 .جعة كؿ ما سبؽ دراستو مف المكضكعات الدالكركزية مرا الموضوع :

 دقيقة  45زمف الجمسة : 
 . 3/12/2018تاريخ الجمسة : 

 مراجعة المكحة اإليقاعية. . 1األىداؼ :
 مراجعة إشارات المكازيف البسيطة           .   .2
       مراجعة مكشح يا بيجة الركح.      .3

 .(التعمـ التعاكني–المناقشة  – المحاضرة : (طرؽ التدريس 
 .(لكحات استرشادية لمكحة اإليقاعية– )السبكرةالوسائؿ التعميمية : 

مراجعػة مػا تػـ دراسػتو مػف عالمػات إيقاعيػة مػف خػالؿ بعػض  -خطوات سير الػدرس : 
 التماريف التي تحتكم عمى كؿ ما سبؽ دراستو مف عالمات إيقاعية.

مػف خػالؿ بعػض التمػاريف لمتأكيػد عمػى   إشارات المػكازيف البسػيطة          مراجعة  -
 إتقاف إشارات اليد الدالة عمى الميزاف.

 مراجعة مكشح يا بيجة الركح مع أداء ضرب سماعي دارج. -
تمكنػػت المجمكعػة التجريبيػة مػػف األداء المػتقف لمتمػاريف اإليقاعيػػة  - التعميػؽ والتقػويـ :

 صفيقان. المختمفة كأداء المكشح كامالن بصكرة صحيحة مشيان كت
 البعدي(:  -تطبيؽ االختبار )القبمي
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بكميػػػػة التربيػػػػة  2018/ 10/12تػػػػـ إجػػػػراء االختبػػػػار فرديػػػػان كذلػػػػؾ يػػػػكـ اإلثنػػػػيف المكافػػػػؽ 
كقػد خصػص عشػركف الرياضية ػ جامعة أسيكط . مػف خػالؿ اسػتخداـ بطاقػة المالحظػة 

( 5،)( درجػػػػات لمسػػػػؤاؿ )ب( 5( درجػػػػات لمسػػػػؤاؿ )أ( ،)5درجػػػػة لمسػػػػؤاؿ األكؿ مكزعػػػػة )
( درجػات لمسػػؤاؿ الثػػاني 10( درجػات لمسػػؤاؿ )د( ، كخصػػص )5درجػات لمسػػؤاؿ )ج( ،)

 .(1االختبار القبمي / بعدم ممحؽ رقـ ) تبعان لبنكد
 

 نتائج البحث
تكجد فركؽ ذات داللة حيث مف خالؿ تطبيؽ الباحثة لمجمسات لتحقيؽ أىداؼ البحث 
الح االختبار البعدم في اداء احصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية لص

تطبيؽ االختبار القبمي بعدم مما استمـز ذلؾ تحميؿ البيانات مف خالؿ اإليقاع الحرکي
القبمي بعدم لمطالبات عينة البحث جدكؿ رقـ كالمقارنة بيف درجات االختبار التحصيمي 

 :كالتالي( كالتحقؽ مف فركض البحث كىي 1)
حصائية لدرجات الطالبات قبؿ كبعد الجمسات قامت الباحثة بحساب المعامالت اإل

 كىي:

 11,35متكسط الفركؽ  ـ ؽ =         = 
 االنحراؼ المعيارم ع ؼ =             

  
 

 2(227) –( 2623)    1       ع ؼ =
 

              
 

 2,7775ع ؼ =           
 

 1,66ع ؼ =  
 

 كعة التجريبية الكاحدة كىك كالتالي :ثـ قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار)ت( لممجم
 ـ ؼ ×  1 –ف      =  ت

 ع ؼ                  
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 11,35×  19            ت =
                 1,66 
 29,8ت = 

كفقا لمنتائج السابقة لحساب متكسط الفركؽ كاالنحراؼ المعيارم ك)ت( االختبار 
 تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية :

 مستكل الداللة ت المحسكبة االنحراؼ المعيارم متكسط الفركؽ المتكسط اراالختب
 ،01 29,8 1,66 11,35 13,1 قبمي
 24,55 بعدم

 
،( كىذا يدؿ عمى كجكد 01يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة )ت( دالو عند مستكل )

بعدم فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطالبات في االختبار القبمي 
لصالح البعدم في مستكل األداء لمقرر اإليقاع الحركي مما يدؿ عمى أف التدريب مف 
خالؿ بعض المكضكعات الدالكركزية كاف ليا آثر فعاؿ في تحسيف مستكل أداء 

 الطالبات بكمية التربية الرياضية في مقرر اإليقاع الحركي.
 

 التوصيات :
بيرية لرفع مستكل أداء المتخصصيف في االىتماـ بالتشكيالت الحركية كالجمؿ التع .1

 التعبير الحركي.
االستفادة مف المكشحات كالضركب المختمفة في تحسف أداء التشكيالت األرضية  .2

 لممتخصصيف.
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10. William Anderson, East Meets West   Dalcroze  
Techniques Position paper Music Educators Journal. Vo.. 70 
No.4 1983.  

11.https://www.facebook.com/permalink.php 

12.https://lakhasly.com 
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( 1ممحؽ رقـ )  
 بنود االختبار القبمي / بعدي

 

 السؤاؿ األوؿ :
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 موشح يا بيجة الروح . السؤاؿ الثاني :
 (2يا بيجة الروح           جد لي بالوصاؿ     )            

 (2دا الفؤاد مجروح              وال لو احتماؿ    )           
 (2ي               وأنا قمبي ييواؾ   )أزاي تيجرن            
 (2إسمح بالوصاؿ  )            بعدؾ جنني                  
 (2يا بيجة الروح               جد لي بالوصاؿ )            
 (2دا الفؤاد مجروح              وال لو احتماؿ   )            

 

 ضرب سماعي دارج     
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(2ممحؽ رقـ )  
اء السادة المحكميفأسم  

جامعة حمكاف –مف خبراء كمية التربية المكسيقية   
أ.د/ ىدية محمد دندراكم ) أستاذ الصكلفيج كاإليقاع الحركي كاالرتجػاؿ كرئػيس قسػـ . 1

 جامعة جنكب الكادم (  -التربية المكسيقية بكمية التربية النكعية بقنا 
 المسػاعد كاإليقػاع الحركػي كاالرتجػاؿ : أسػتاذ الصػكلفيج كريمة رمضاف أبك زيد. أ.د/ 2

 .جنكب الكادمالنكعية جامعة  بكمية التربية
أسػػػػتاذ الصػػػػكلفيج كاإليقػػػػاع الحركػػػػي كاالرتجػػػػاؿ  أ.ـ.د/ عاصػػػػـ ميػػػػدم عبػػػػد العزيػػػػز:. 3

  النكعية جامعة  بنيا. المساعد بكمية التربية
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(3ممحؽ رقـ )  
القبمي/ البعدم()ف حكؿ مدل مالئمة االختبار استبيا  

اإليقاع الحركيقياس صعكبات  يف  

 السيد الفاضؿ أ.د/
 تحية طيبة وبعد،،،

جامعػػػة أسػػػيكط  -بكميػػػة التربيػػػة النكعيػػػة مػػػدرسالباحثػػػة/ سػػػماح محمػػػد صػػػالح سػػػتقـك 
 كعنكانو:  تجريوبتصميـ ىذا االستبياف كجزء مف إجراءات البحث الذم 

بعض التمرينات مف خالؿ الدالكروزية  الموضوعاتتوظيؼ بعض 
جامعة اسيوط-طالبات كمية التربية الرياضيةالمقترحة لتحسيف أداء   

ييدؼ ىذا االستبياف إلى التعرؼ عمى رأم سيادتكـ فػي مػدل مالءمػة  ىدؼ االستبياف:
اإليقػػاع الحركػػي  المكضػػكعات الدالكركزيػػة بمػػادة عػػضبصػػعكبات بنػػكد االختبػػار لقيػػاس 

جامعػػة  -الرياضػػية مػػف خػػالؿ تدريسػػيا بكميػػة التربيػػة الباحثػػة تػػـ تحديػػدىا مػػف قبػػؿ يكالتػػ
 أسيكط.

 تركنو يعبر عف رأل سيادتكـ. م( أماـ البند الذكضع عالمة )المطموب مف سيادتكـ:

بنػػػكد مقترحػػػات بشػػػأف تعػػػديؿ أك إضػػػافة ليػػػذه ال مإذا كػػػاف لسػػػيادتكـ أ آراء ومقترحػػػات:
بخػػالص الشػػكر  احثػػة تتقػدـالجػػزء المخصػص لػػذلؾ، كالب يفنرجػك مػػف سػػيادتكـ كتابتيػا فػػ

 إبداء رأيكـ. يتبذلكنو ف مكالتقدير لمجيد الذ
لحسف تعاونكـ،،،،ولسيادكـ جزيؿ الشكر   

 الباحثػػة
 سماح محمد صالح

المدرس بقسـ التربية المكسيقية 
بكمية التربية النكعية جامعة 

 أسيكط
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مف خالؿ بعض التمرينات الدالكروزية  الموضوعاتتوظيؼ بعض 
جامعة اسيوط-طالبات كمية التربية الرياضيةلتحسيف أداء المقترحة   

 ممخص :
(ىـ االغريؽ القدماء تحت Rhythmاكؿ مف استخدـ مفيكـ كمصطمح االيقاع )

الذم اظير اىمية  كيرجع الفضؿ الى)إميؿ جاؾ دالكركز( ( ،(Rhytmosمصطمح 
أثير اإليجابي االيقاع في المجاؿ الحركي بصفة عامة كالمكسيقي بصفة خاصة كما لمت

ىك عمكد منيج  اإليفاعف،  عمى االيقاع الحركي في مجاالت التعمـ كالتدريب الرياضي
عمى الصمة القائمة بيف حركات الجسد الطبيعية  عتمدي كالمذم دالكركز التربكم

يقاعاتيا المتنكعة، كشدة كخفكت  يقاعات المكسيقى المختمفة المتمثمة بالجمؿ المحنية كا  كا 
 ،عمى التخّيؿ كردَّة الفعؿ مؤدمالعالمات المكسيقية كسرعتيا، كبيف قدرة ال كحدة كغمظة

 اكتشاؼ عكالـ مف مؤدمكالتمرينات المتنكعة التي اعتمدىا منيج دالكركز تمكف ال
فعؿ السريعة الكردة الحس يك منيج يعتمد عمى تربية ف ،المكسيقى كالتمكف مف أدكاتيا
االيقاع اساسيات مف خالؿ تدريس الباحثة لمادة  ،، جسدالفي ترجمة ما يسمع بإيقاع 

الحظت افتقار بعض دارسي مادة جامعة اسيكط  -الحركي بكمية التربية الرياضية
اإليقاع الحركي بالكمية  لممفردات الحركية كحصيمتيا مف الجمؿ االيقاعية التعبيرية، 

تتيح الفرصة لذلؾ رأت الباحثة اف دراسة بعض المكضكعات الدالكركزية يمكف اف 
لمطالبات اف يككف لدييا نماذج ايقاعية جديدة تؤدييا حركيا لكي تثرم بيا الجمؿ 

لتحسيف أداء الطالبات في مادة اساسيات اإليقاع  ،التعبيرية في مادة االيقاع الحركي
 الحركي في الكميات الرياضية .

 سػاؤالت البحػثت كأشتمؿ ىذا البحث عمى مشكمة البحث، أىداؼ البحث، أىمية البحػث،
عينػػػة البحػػػث كالمصػػػطمحات، كػػػذلؾ تػػػـ تقسػػػيـ البحػػػث إلػػػى إطػػػاريف ، فػػػركض البحػػػث ، 

 المراجع كممخص البحث.، كالتكصياتالنتائج النظرم كالتطبيقي، كاختتـ البحث ب
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Employing some Dalcruz topics through some suggested 

exercises to improve the performance of female students of the 

Faculty of Physical Education - Assiut University 

Abstract 
The first to use the concept and term “Rhythm” are the ancient 

Greeks under the term “Rhytmos”, thanks to (Emile Jacques 

Dalcroze), who showed the importance of rhythm in the kinetic 

field in general and music in particular, and the positive impact on 

kinetic rhythm in the fields of learning and sports training, Ifa’ is 

the pillar of Dalcroze’s educational method, which relies on the 

link between the natural movements of the body and the different 

rhythms of music represented by melodic sentences and their 

various rhythms, the intensity and faintness of the unity and the 

thickening and speed of the musical notes, And between the 

ability of the performer to imagine and reaction, and the various 

exercises adopted by the Dalcroze method, the performer was able 

to discover the worlds of music and master its tools, as it is an 

approach that depends on the education of sense and quick 

reaction in translating what is heard with the rhythm of the body, 

through the researcher’s teaching of the basics of kinetic rhythm at 

the Faculty of Physical Education - Assiut University noticed that 

some students of kinetic rhythm in the faculty lack kinetic 

vocabulary and their outcome of expressive rhythmic sentences. 

Therefore, the researcher saw that studying some dalcruis subjects 

could provide an opportunity for students to have new rhythmic 

models that they perform kinesically in order to enrich expressive 

sentences in the subject of rhythm. Kinetic, to improve the 

performance of female students in the subject of the basics of 

kinetic rhythm in sports faculties. 

This research included the research problem, research objectives, 

importance of research, research questions, research hypotheses, 

research sample and terminology. 
 


