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  المقدمة ومشكلة البحث :

األن إحدى  اإليقاعية  التمرينات  ممارسة  ممارسيها  يعتبر  لدى  يكون  ان  تطلب  التى  شطة 
درجة عالية من التوافق العصبي العضلي والرشاقة باإلضافة الى درجة عالية من اإلبداع واالبتكار  
العلمية  اتباع األسالب  تعٌلمها  يتطلب  لذا   , الحركى  المستوى  العقلي أو على  المستوى  سواء على 

 الحديثة بما يتوافق مع احتياجات ُمتعلميها. 

لعمليتي  ه رؤيته  في  رئيسيًا  تحواًل  الماضيين  العقدين  خالل  التربوي  البحث  شهد  وقد  ذا 
التعليم والتعلم , ونحوي ذلك في األفكار التي تستحوذ علي المتعلم لتكوين خبرات جديدة , ويحدث 

البنا  يعني أن  المتعلم أو أضافة معلومات جديدة , وهذا  التي بحوزة  تعديل األفكار  ئية  التعلم عند 
)شخصيته   المعلم  المتغيرات  مثل  المتعلم  تعلم  في  تؤثر  التي  الخارجية  العوامل  علي    –ترتكز 

 ( 17:4مخرجات التعلم .) –المنهج  –بيئة التعلم  –تعزيزه   –حماسته  

أهداف  تحقق  والتي   , التعلم  استراتيجية  في  النظر  اقتضت  قد  التعلم  تكنولوجيا  أن  كما 
ز حول المتعلم فيتنشط فيكتشف ويحصل ويمارس ويقوم دور المعلم في تعليمية محددة , والتي تترك

هذه االستراتيجية هو الموجه الذي يعاون المتعلم في تحديد األهداف ويهيأ له مصادر التعلم لذا.. 
 (  27:  14فإن معلم اليوم مدرس ورياضي وال يقف عند اسلوب معين في التدريس . ) 

تربوية تعتم بالدور النشط للمتعلم في بناء معرفته بنفسه من وتعتبر النظرية البنائية فلسفة  
خالل خبراته السابقة والتفاوض اإلجتماعي مع أصدقائه , في وجود معلم يساعد في بناء المعرفة 

 ( 189:  4من خالل النشاطات والتجارب والخبرات المباشرة وغير المباشرة )  

البنائي   التعلم  نموذج  ابرز      The Constructivism learning modalويعد  من 
االكتشاف   , الدعوة   ( االربعة  مراحل  خالل  من  وذلك  البنائي  الفكر  علي  تعتمد  التي  النماذج 
مساعدة  النموذج  هذا  في  ويتم   ) االجراءات  اتخاذ   , والحلول  التفسيرات  اقتراح   , واالستكشاف 

راتهم السابقة كما يؤدي علي ربط المتعلمين علي بناء مفاهيمهم ومعارفهم العلمية اعتمادًا علي خب
 (  8: 10العلم باإلتقان المجتمع . )

وأثُرها على بعض    ( وفقاً لنظرية التعلم البنائي5E'Sدورة التعلم خماسية المراحل )

 القدرات التوافقية ومستوى أداء الجملة الحركية في التمرينات اإليقاعية 

 مريم محمد ابراهيم عمران   

ة ياضية الرية التربيأستاذ مساعد، کل  
 جامعة طنطا. 
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السنوات       خالل  العملية  التربية  في  ابداعًا  النماذج  اكثر  من  البنائي  التعلم  ويعتبر 
     . العملية  التربية  في  البحث  في  المختلفة  للقنوات  الربط  وسائط  أكثر  سيكون  وانه   , الماضية 

التدريس علي المعلم والمتعلم ومدي قدرة كاًل منهما علي  هذا ويعتم,    (  338:5) د نجاح اسلوب 
   (56: 7تفهم اآلخر واالستجابة لهم . )

فيمكن القول بأن اسلوب التعلم البنائي يعد من أساليب التدريس المتمركزة حول المتعلم أكثر       
التعلم يتعلم    من كونها متمركزة حول المعلم , كما يجدر التنويه ان اسلوب  البنائي يسعي إلي أن 

المتعلمين المعرفة الجديدة من خالل بنائها بأنفسهم ويكون هذا التعلم ذي معني بالنسبة لهم ووثيق  
الصلة بحياتهم العملية . كما أنه يسعي إلي تنمية قدرة المتعلمين علي التعلم الذاتي من خالل تنمية  

ومنه لديهم  العلمي  البحث  أو  من  التعلم  المالحظة  عمليات  عمليات   (   –التعميم    –المقارنة    –ا 
 (  348: 4االستنتاج ( . )

فاالسلوب البنائي في التعلم يدعم خبرات مفتوحة مع أنها تقترب بعض الشيء من المعرفية 
ولقد   , الكمبيوتر  العقل وعمليات  بين عمليات  المشابهة  بينها  والتي من  المالمح  وذلك في بعض 

معالج   البائية  من  أضافت  لها  مرن  مستخدم  ولكنه  للمعلومات  منظم  مجرد  ليس  وهو  للمعلومات 
 ( 11:21خالل عملية التعليم. )  

هذا ويساعد التتعلم الحركتى المتتعلم علتى ان يحصتل علتى استتجابات مناستبة وبنتاء وترستي  
البنتتاء الظتتاهرى للحركتتة ث ومتتن ثتتم الوصتتل التتى الهتتدف المرستتوم بكتتل دقتتة متتع مالحظتتة االستتتعانة 

طلباتهتتتا التتتتى تتتتؤدى التتتى زيتتتادة وستتترعة التتتتعلم منهتتتا استتتتخدام األدوات المستتتاعدة وكتتتذلك الوستتتائل بمت
المعينتة فضتتال عتتن استتتخدام التغذيتتة الراجعتتة المالئمتة لنتتوع و طبيعتتة المهتتارة أو الفاعليتتة التتتى تعنتتى 

 ( 52:  1القيام بعملية التعزيز الجل الوصول الى األهداف . ) 
رة التعلم تطبيقًا تربويا مباشرًا , وتطبيقًا ألفكار النظرية البنائيتة , حيتث وتعتبر استراتيجية دو 

كانتت تتكتتون متتن ثالثتتة مراحتتل تعليميتتة وهتتي استكشتتاف المفهتتوم , تقتتديم المفهتتوم , تطبيتتق المفهتتوم , 
ومتتتع تطتتتور استتتتراتيجيات طتتترت التتتتدري تتتتم تعتتتديل دورة التتتتعلم لتشتتتمل أربتتتع مراحتتتل وهتتتي اإلكتشتتتاف 

 BYBEEلتوسع والتقويم , وأطلق عليها التطبيق الرباعي , ثم تطورت على يد "بايبي " والتفسير وا
م( التتتتى نمتتتتوذج تدريستتتتيا اطلتتتتق عليتتتته دورة التتتتتعلم خماستتتتية المراحتتتتل أو اليتتتتاءات الخمتتتتس 1993" )
(5E's ( إلشتتتتتتتتتتمالها علتتتتتتتتتى خمتتتتتتتتتس مراحتتتتتتتتتل وهتتتتتتتتتي ) اإلثتتتتتتتتتارةEngagement  , اإلكتشتتتتتتتتتاف ,

Exploration  ,  التفسيييييييي  ,Explanation , التوسيييييييي  ,Elaboration  ,  التقييييييييو  ,

Evaluation  ) وتعتبتتر دورة التتتعلم خماستتية المراحتتل البنائيتتةStrategy of building 5E 

نموذجُا تعليميًا يستتخدمه المعلتم متع الطلبتة بهتدف أن يبنتي الطالتب معرفتته العلميتة بنفسته متن جهتة 
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أخترى , وتعتد أحتد استتراتيجيات التتعلم الثائمتة علتى  وأن ينمي المفاهيم والعمليات المعرفيتة متن جهتة
المنهج البنائي من خالل تأسيس أفكار جديدة مع اإلعتماد على أألفكتار الستابقة للمتعلمتين , وتمثتل 

 -كل مرحلة من الياءات الخمس مرحلة من مراحل التعليم , وتبدأ كل مرحلة بحرف الياء وهي :
" : وخختتالل هتتذة المرحلتتة يقتتوم المتتتعلم بطتترح األستتئلة ومحاولتتة Engage اليتتاء األولتتى "يشتتار  •

 التعريف بالمشكلة وعرض الحلول على ذلك من أجل انخراط المتعلمين فى العملية التعليمية.

" في هذة المرحلة يكون للمتعلم فرصة لإلندماج فتي األنشتطة Exploreالياء الثانية "يستكشف   •
راتهم كفريق مما يساعدهم في عملية التواصل , ويكون دور المعلتم المختلفة , حيث يطورون خب

 هنا كميسر لسير العملية التعليمية .
" يبدأ المتعلم فتي هتذة المرحلتة بوضتع خالصتة خبراتته فتي شتكل Explainالياء الثالثة "يشرح    •

بعض من قابل لإلتصال مع معلمه أو بين أفراد المجموعة , فالمتعلمون يدعمون فهم بعضهم ال
 خالل تسجيل مالحظاتهم وأفكارهم وأسئلتهم .

" يوستتع المتعلمتتتون فتتتي هتتتذة المرحلتتة الفتتتاهيم التتتتى تعلموهتتتا Elaborateاليتتاء الرابعتتتة "يطتتتور   •
 ويربطونها بمفاهيم اخرى ذات صلة بما تم تعلمه , حيثيربطون فهمهم العام بالعالم من حولهم. 

عمليتة تشخيصتية مستتمرة تستمح للمعلتم بتحديتد متا إذا   " وهتيEvaluateالياء الخامستة "يقتيم    •
كتتان المتتتعلم قتتد حقتتق فهتتم المفتتاهيم والمعتتارف أم ال, ويمكتتن تحقيتتق التقيتتيم عنتتد كتتل مرحلتتة متتن 

 (24مراحل العلملية التعليمية.)
والتي  باألدوات  التمرينات  ضمنها  ومن  المهاري  للتعلم  والطرت  االساليب  وتعددت  هذا 

من جزء من أجزاء الجسم المختلفة في وقت واحد وفي اتجاهات مختلفة عديدة  تتطلب تحريك أكثر  
كالقدرة   الرياضي  األداء  عليها  يتعتمد  والتى  البدنية  الخطائص  بعض  تطوير  في  تساعد  كما   ,

  ( 27:   22العضلية والتوافق الحركي والسرعة والرشاقة . ) 

التعلم   التى  واألجهزة األدوات  بإستخدام التمرينات  برامج وتتيح في  هاما  دورا  تلعب  والتى 
المهاري حيث تساعد على تحسن القدرات التوافقية الحركية , والتي تعتبر من أهم مقاومات االداء 

 ( 129:  18وكذلك القوة العضلية التي توثر بمستوى األداء باألنشطة الرياضية . ) 

تشير   )  كما  خطاب  تزي  (  2006عطيات  باألدوات  التمرينات  حماس  أن  درجة  من  د 
بالحبل   فالتمرينات  لديهم  اللياقة  مستوى  وتحسن  الدافعية  وتزيد  الممارسة  على  وإقبالهم  ممارسيها 
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لقدرة   العام  بالمستوى  اإلرتفاع  وفي  الداخلية  األجهزة  تحسين عمل  كبير في  بقدر  بإسهامها  تتميز 
 ( 24:  9رات التوافقية. )الالعب ويستخدم الحبل خاصة في االنشطة الرياضية التى تتميز بالقد 

هذا وتعتبر القدرات التوافقية هى المكون األساسى للوصتول اتقتان األداء المهتاري ث فهتى تعتد 
العمتتتود الفقتتترى لتنميتتتة المهتتتارات الفنيتتتة الخاصتتتة بكتتتل رياضتتتة ث فإتقتتتان المهتتتارات الحركيتتتة بتتتالتوافق 

حيتتتث القتتتوة والستتترعة والتتتزمن  المطلتتتوب لهتتتا أمتتتر ضتتترورى ليتتتتم أداء الحركتتتة فتتتى إطارهتتتا الستتتليم متتتن
المطلتتوب لهتتا , وتلعتتب ستتالمة التتترابط بتتين الجهتتازين العصتتبي والعضتتلي ث وكفتتاءة الجهتتاز العصتتبي 
فتتتي الستتتيطرة علتتتى اإلشتتتارات العصتتتبية التتتدور الحاستتتم فتتتي كفتتتاءة هتتتذه القتتتدرات ث حيتتتث ترستتتل هتتتذه 

حتتى تتتم الحركتة بالتوقيتت اإلشارات في وقت واحد أو بتتابع سريع ألكثر من جزء من أجزاء الجسم 
   (. 136 – 131:  8  . )  المناسب وفي االتجاهات المطلوبة

هذا ومن خالل خبرة الباحثة التدريسية لمقرر التمرينات اإليقاعية , الحظت قصور واضح 
في مستوى اداء جملة التمرينات كما انه هنا  ضعف ملحوظ في الربط الحركي لجملة التمرينات  

ينقصها  تلبي    والتى  ال  المستخدمة  التعلم  طريقة  ان  من  التأكد  والتى  للمهارة  الحركية  التوافقات 
احتياجات الطالبات , حيث افتقارهم لبعض القدرات التوافقية الحركية للمهارات , وهذا ما تم التأكد 

( على عدد  استطالعية  بدراسة  الباحثة  قامت  , حيث  انخفاض  12منه  لديهم  الالتي  من  ( طالبة 
في مستوى األداء جملة التمرينات االيقاعية , وبتطبيق ثالثة اختبارات للقدرات التوافقية تبين    واضح

( ليهن قصور واضح في اختبارات %75( طالبة بنسبة )12( طالبات من أصل ) 9أن هنا  عدد )
الط مع  تتعامل  والتى  للطالبات  التقليدية  المهاري  التعلم  فطريقة  وبذلك   , التوافقية  البة  القدرات 

كامستقبل فقط دون ادنى مشاركة لديها في أن تستكشف وتطور وتشتر  مع زميالتها والمعلمة في  
بالبحث   الباحثة   دفع  الذي  األمر   , التعليمية  احتياجاتها  مع  تتوافق  تدريسية  وبدائل  وضح حلول 

رنت ( اتضح  والدراسة ,  ومن خالل االطالع على العديد من الدراسات والشبكة العنكبوتية ) االنت
" )الياءات الخمس( وفقًا لنظرية التعلم البنائي وهذا  5Eللباحثة أهمية استخدام دورة التعلم الخماسية"
مhalil Evren & Husyin Camliyer(2016  " )ما أكده "هاليل إيفرين, وكاميلر كامليار"  
  ( الخماسية  التعلم  دورة  استراتيجية  ت  5Eأن   , الخمس  بالياءات  يعرف  ما  أحدث (أو  من  عتبر 

 ( 20االستيراتيجيات المستخدمة في مجال التربية الرياضية في الوقت الحالي )

  " من  كل  وتشير  )هذا  البطل  وفاتن   , فرج  الهجرسي  2004عنايات  سامية   , م( 
(2004( قطب  إيمان   , تكسب   م(2017م(  حيث  فعال  بدور  تتميز  اإليقاعية  التمرينات  أن 

الل الشعور بالعالقة بين الزمان والمكان كما تنمي العديد من  ممارسيها االحساس الحركي من خ
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التصور   على  القدرة  اكتساب  وكذلك   , الجسمانية  والصحة  الجيد  القوام  وتنمي   , البدنية  الصفات 
 (  13: 2( , ) 79:  6( , ) 7: 11واالبداع عند استخدام األدوات ) 

التعلم خما دورة  تأثير  على  التعرف  في  الباحثة  دفع  )مما  المراحل  لنظرية  5Eسية  وفقًا   )
 التعلم البنائي وأثره على بعض القدرات التوافقية مستوى أداء الجملة الحركية في التمرينات 

 هداف البحث :
وفقًا لنظرية التعلم    (5Eيهدف البحث الى معرفة تاثير استخدام دورة التعلم خماسية المراحل )  

 -البنائي وأثره على:
 توافقية .  بعض القدرات ال  -
 مستوى أداء الجملة الحركية في التمرينات  -

 فروض البحث :

توجتتد فتتروت دالتتة إحصتتائيًا بتتين القيتتاس القبلتتي والقيتتاس البعتتدي لتتدى عينتتة البحتتث  -
 في القدرات التوافقية قيد البحث ولصالح القياس البعدي.

نتتة البحتتث, توجد فروت دالة إحصائية بين القياس القبلتتي والقيتتاس البعتتدي لتتدى عي -
 .في مستوى أداء جملة التمرينات ولصالح القياس البعدي

 مصطلحات البحث :  
 -:Strategy of building 5Eدورة التعلم خماسية المراحل البنائية  -

نموذجتتُا تعليميتتًا يستتتخدمه المعلتتم متتع الطلبتتة بهتتدف أن يبنتتي الطالتتب معرفتتته العلميتتة   هيي  
والعمليتتات المعرفيتتة متتن جهتتة أختترى , وتشتتمل علتتى خمستتة بنفستته متتن جهتتة وأن ينمتتي المفتتاهيم 

 (24مراحل جميعها تبدأ بحرف الياء وهي ) يشار  ,يستكشف ,يشرح ,يطور ,يقيم()
  القدرات التوافقية : -

مظهتتترًا خارجيتتتًا مرئيتتتًا لعمليتتتات مراقبتتتة وتنظتتتيم النشتتتاط الحركتتتي فتتتى الجهتتتاز العصتتتبي "      
القتدرة التتحكم فتى  –القتدرات المترابطتة ) القتدرة علتى التتوازن المركزي "وتشتمل على العديد متن  

القتدرة علتى التربط الحركتى ,  –القتدرة علتى تقتدير الوضتع  –القدرة على تغير االتجاه   –الحركة  
 . ) تعريف إجرائي ( القدرة اإليقاعية(

 -الدراسات المرتبطة:
( 19) مFebrianto Putra,et al (2018)فيبريانتو بوترا, وآخررون دراسة "  -1

بعنتتوان " تتتاثير استتتراتيجية اليتتاءات الخمستتة علتتى زيتتادة المفتتاهيم ودافعيتتة التتتعلم , 
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( طالبًا وكان من اهم النتاج تفوت طتالب المجموعتة 29وبلغت عينة البحث على )
التجريبية التذن درستوا وفقتا ألستتراتيجية اليتاءات الخمستة علتى المجموعتة الضتابطة 

 ة التقليدية , في زيادة المفاهيم ودافعية التعلم.التى استخدمت الطريق
( بعنتتتوان تتتتدريس متتتادة التتتتاري  االوربتتتي 16م()2017هبرررم حميرررد واد   )دراستتتة " -2

الحديث والمعاصر وفق استراتيجية الياءات الخمسة في تحصتيل طتالب اإلعتدادي 
دادية , ( طالب بالمرحلة اإلع82,وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية بلغت )

تم تقستيمهم بالتستاوي التى مجمتوعتين احتداهما تجريبيتة واالخترى ضتابطة , وكانتت 
اهتتم النتتتائج هتتو تفتتوت طتتالب المجموعتتة التجريبيتتة التتذين درستتوا وفقتتا ألستتتراتيجية 
الياءات الخمستة علتى المجموعتة الضتابطة التتى استتخدمت الطريقتة التقليديتة , فتي 

 زيادة المفاهيم ودافعية التعلم.
( 20م( )2016)"" Halil Evren , Camliyer هاليل ايفن , كامليردراستة " -3

بعنتتوان "نمتتوذج تعليمتتي جديتتدة فتتي التربيتتة البدنيتتة بإستتتخدام دورة التتتعلم الخماستتية 
(5E وهدفت هذة الدراستة التى استتخدام دورة التتعلم الخماستية وفقتا للمتنهج البنتائي )

تطبيق الدراسة على عينة تم اختيارهتا عمتديًا للتعلم في دروس التربية البدنية , وتم 
( طالتتب , وكانتتت اهتتم النتتتائج هتتو توافتتق دورة التتتعلم الخماستتية وفقتتا 250وبلغتتت )

( م  م ول واتجاهات الطالب , وتحق ق تحسن في  التحيي   5E)للمتنهج البنتائي  

 لديهم.المع ف  
اتيجية اليتاءات ( بعنوان أثر استتر 15)م(2012منى مصطفى عوض هللا )دراسة "   -4

( علتى تنميتة المفتاهيم العلميتة وعمليتات العلتم بتالعلوم لتدى طالبتات 5E'Sالخمس )
الصتف الستتابع األساستي بغتتزة " وتتم تطبيتتق الدراستتة علتى عينتتة تتم اختيارهتتا عمتتديًا 

( طالبتة , تتم تقستيمهم بالتستاوي التى 76من مدرسة بنات يونس اإلعدادية وبلغت )
ة والخرى ضابطة , وكانت اهم النتائج هتو تفتوت طتالب مجموعتين احداهما تجريبي

المجموعة التجريبية الذين درسوا وفقا ألستراتيجية الياءات الخمسة علتى المجموعتة 
 الضابطة التى استخدمت الطريقة التقليدية , في اختبار المفاهيم العلمية للعلوم.

 االستفادة من الدراسات السابقة:
 مستخدم في البحث.اختيار المنهج العلمي ال -
 طريقه تحديد واختيار عينة البحث. -
 المساهمة في تحديد أدوات ووسائل القياس الالزمة لجميع البيانات. -
 توضيح معظم الخطوات اإلجرائية التي سوف تتبع في البحث   -
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 :البحث إجراءات
 :البحث منهج

ياس القبلي والبعدى( لمجموعة تجريبية  استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بالتصميم التجريبي ذي )الق
 واحدة . 

 :البحث وعينة مجتمع
اشتمل مجتمع الدراسة على طالبات التمرينات بالفرقة األولى بكلية التربية الرياضية جامعة 

ستبعاد  ( كما قامت الباحثة بإ463م , والبالغ عددهم )2020/2021طنطا والمقيدين للعام الدراسى  
عادة والطالبات المحوالت والطالبات المشركات بالفرت الرياضية والطالبات المشاركات الطالبات الباقيات لإل
, وقامت الباحثة باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ث وقد بلغ اجمالى عددهن  في أبحاث أخرى  

(32( األساسية  البحث  عينة  كانت  ثحيث  طالبة   )20( بعدد  االستعانة  تم  كما   , طالبة   )12  )
الدراسات   طالبات  الجراء  البحث  مجتمع  وداخل  االساسية  العينة  خارج  ومن  استطالعية  كعينة 

 اإلستطالعية .  
 تجانس الطالبات )عينة البحث األساسية( في بعض المتغيرات قيد البحث :

قامت الباحثة بالتأكد من صالحية العينة المختارة قيد البحث من حيث التجانس في بعض 
لمرتبطة بالنمو ) السن , الطول , الوزن , معدل الذكاء ( , وكذلك في بعض  المتغيرات األساسية ا

 -اختبارات القدرات التوافقية ومستوى أداء جملة التمرينات , ويتضح ذلك في الجدول التالي :
 (  1جدول) 

 المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعيار  ومعامل االلتواء لمعدالت النمو 
 واختبارات القدرات التوافقية ومستوى االدء قيد البحث 

 المتغيرات
وحدة  

 القياس 

المتوسط 

 الحسابي 
 الوسيط 

االنحراف 

 المعياري 

معامل 

 االلتواء

و 
نم

 ال
ت

ال
عد

م
 

 0.665 0.627 17.90 17.93 سنة العمر

 0.214 4.747 161.0 161.70 س  الطول 

 0.475 4.402 58.50 60.30 كج  الوزن 

اء الذك  0.362 7.12 48.00 49.10 درجة  

ت 
را

قد
ال
ت 

را
با

خت
ا

ية 
فق

وا
لت

ا
 

 0.204 0.852 4.00 3.90 درجة  القدرة على تقدير األوضاع 

 0.000 0.794 3.00 3.00 دق قة القدرة على الربط الحركى 

 0.202- 1.732 19.50 19.50 درجة  القدرة على الحفاظ على التوازن 

 0.344- 2.430 44.00 43.70 درجة  القدرة اإليقاعية

 0.033 1.719 44.50 44.30 درجة  القدرة على التكيف مع األوضاع المتغيرة 

 0.248 1.005 4.00 4.20 درجة  مستوى أداء جملة التمرينات

 20ن=
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   ( جدول  من  بعض   1يتضح  في  واإللتواء  المعياري  واالنحراف  والوسيط  الحسابي  المتوسط   )
ة البحث وذلك لبيان اعتدالية البيانت , حيث تراوحت معامالت االلتواء المتغيرات االساسية لدى عين 

( أي أنها انحصرت ما بين    0.665ث    -0.344لعينة البحث في المتغيرات قيد البحث ما بين ) 
( وبهذا فإنها تقع داخل المنحنى اإلعتدالي وبذلك تكون العينة موزعة توزيعًا إعتداليًا مما  3ث +  3-)

 س أفراد العينة قيد البحث .يشير إلى تجان 

 
 ( 1شكل ) 

 ( 3، + 3-إعتدالية البيانات لدى عينة البحث داخل المنحنى االعتدالي مابين )

 اشتملت أدوات جمع البيانات على: 
 أسلوب المسح المرجعي :

السابقة العربية    قدر  الباحثةقامت   العلمية والدراسات  المؤلفات  باإلطالع على  استطاعتها 
 واألجنبية ث وذلك بهدف تحديد ما يلي : 

 تحديد اإلطار العام للبحث. 
 تحديد انسب اختبارات القدرات التوافقية ومستوى االداء .

 المقابلة الشخصية: 

 (.10اء فى المجال والبالغ عددهم )قامت الباحثة بإجراء المقابالت الشخصية مع السادة الخبر 
قام   أن  العلمية   الباحثةبعد  والبحوث  والدراسات  المراجع  من  للعديد  بإجراء مسح مرجعي 

للتعرف    , المقابالت الشخصية  العديد من  البحث وكذلك اجراء  لها عالقة بموضوع  السابقة والتي 
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الباحثة الى القياسات واالختبارات على أهم القياسات واالختبارات المناسبة لطبيعة البحث توصلت  
 -التالية:

 -األختبارات والقياسات المستخدمة بالبحث :

 -اوالً قياسات واختبارات تجانس عينة البحث :

 تم التحقق من سن طالبات عينة البحث من خالل بطاقات الهوية الشخصية لديهم . السن :  -
 ر داخل الكلية.تم قياس الطول بإستخدام جهاز الريستامي الطول : -
 تم قياس وزن الطالبات بإستخدام ميزان طبي رقمي داخل الكلية. الوزن : -
جابر عبد الحميد قامت الباحثة بتطبيق اختبار الذكاء اللفظي الذي قام بإعداده " اختبار الذكاء: -

والذي يتكون من خمسة أقسام مختلفة كل قسم بمجموع  (3)م( 2007، محمود عمر   ) 
 ( درجة . 80( درجة ومجموع كلي للمقياس ) 16) درجات 

 

 -ثانياً  اختبارات القدرات التوافقية قيد البحث :

 -وفي ضوء الدراسات والمراجع المتخصصة تم اختيار االختبارات اآلتية :
بعتتتتد اإلطتتتتالع علتتتتتى المراجتتتتع والدراستتتتتات الستتتتابقة , توصتتتتتلت الباحثتتتتة التتتتتي مجموعتتتتة متتتتتن  

( اختبتتتتتتارات لقيتتتتتتاس القتتتتتتدرات التوافقيتتتتتتة ث 7والتتتتتتتي اشتتتتتتتملت علتتتتتتى ) اختبتتتتتتارات القتتتتتتدرات التوافقيتتتتتتة
( 5وبعتتتتتتتتد أن قامتتتتتتتتت الباحثتتتتتتتتة بعتتتتتتتترض هتتتتتتتتذة االختبتتتتتتتتارات علتتتتتتتتى الستتتتتتتتادة الخبتتتتتتتتراء تتتتتتتتتم اختيتتتتتتتتار )

اختبتتتتتارات متتتتتنهم تقتتتتتيس القتتتتتدرات التوافقيتتتتتة وهتتتتتم األكثتتتتتر ارتباطتتتتتا بموضتتتتتوع البحتتتتتث , وذلتتتتتك بعتتتتتد 
متتتتن أراء الخبتتتتراء  %80نستتتتبة موافقتتتتة  عرضتتتتهم علتتتتى الخبتتتتراء فتتتتى مجتتتتال التمرينتتتتات وحتتتتازو علتتتتى
 -ث وتتمثل اختبارات القدرات التوافقية قيد البحث فيما يلي: 

 القدرة على تقدير األوضاع .  -1
 القدرة على الربط الحركى .   -2
 القدرة على الحفاظ على التوازن .  -3
 القدرة اإليقاعية .   -4
 القدرة على التكيف مع األوضاع المتغيرة .   -5

 -األجهزة واألدوات المستخدمة بالبحث:

 أطوات. -ميزان طبي لقياس الوزن )كجم(    -جهاز ريستاميتر لقياس الطول )سم(     -
 أقماع. -شريط لقياس األطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوال )سم(    -ساعة إيقاف لحستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب الزمن )ث(     -
 كرات  -طناديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق خطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو      -تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال وثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب      حبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -
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   ثالثاً قياس مستوى أداء الجملة الحرة للتمرينات االيقاعية :
ا  -أ تطبيق  :  لتكوينية  االختبارات  فترة  خالل  المهارية  التكوينية  االختبارات  بإجراء  الباحثة  قامت 

مستوى   في  القصور  جوانب  لتحديد  وذلك  التجريبية  العينة  على  المحاضرات  أثناء  وذلك  البحث 
للطالبات   تدريسها  تم  التي  للمهارات  الطالبات آالتي  األداء  والعمل علي معالجتها ومعرفة وتحديد 

مرحلة اإلتقان والعمل علي أثرائهن بالمزيد و كذلك آالتي ما زلن يعانون من بعض القصور  وصلن ل
 . ومساعدتهن علي أجتياز ذلك القصور وذلك وتحديد الوسائل المعينة التي يمكن أستخدامها

تم قياس درجة مستوي األداء الحركي للجملة الحرة للتمرينات االيقاعية  االختبار النهائي :   -ب
( محكمين ث قمن بتدريس مادة 3قياس القبلي والقياس البعدي( من قبل لجنة من المحكمين ) )ال

وتم األخذ  ( أعوام وجميعهن حاصالت على درجة أستاذ ث 10التمرينات اإليقاعية لمدة التقل عن ) 
 بمتوسطات درجات المحكمات 

   -خطوات تطبيق الدراسة :

 -المرحلة التمهيدية :  

 ستطالعية : إجراء الدراسة اال 

( على  االستطالعية  الدراسة  وقد  12أجريت  االصلية  العينة  وخارج  البحث  مجتمع  من  طالبة   )
 -إستهدفت الدراسة ما يلى : 

 معرفة الطرت الصحيحة إلجراء القياسات تطبيقيًا .  •
 التاكد من صالحية األجهزة واالدوات المستخدمة فى إجراءات البحث   •
 التى قد تواجة الباحث أثناء التطبيق  التعرف على المشكالت  •
 اإلطمئنان على دقة القياسات لكل متغير . •
 التأكد من الفترة الزمنية المحددة لكل وحدة تعليمية .  •
 التأكد من المعامالت العلمية لإلختبارات المستخدمة قيد البحث. •
 المعامالت العلمية لالختبارات:  -

 : Validityصدق اإلختبارات 
العينة  لنتائج  واألدني  األعلى  الربيع  بين  الطرفية  المقارنة  بإستخدام صدت  الباحثة  قامت 

( طالبة من نفس مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية وذلك  12األستطالعية والبالغ عددها )
 (. 2للتعرف على مدى صدت األختبارات كما يتضح من جدول ) 
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 (  2جدول ) 
 وق بين الربيع األعلى والربيع األدنىداللة الفر 

 لالختبارات البدنية قيد البحث

 االختبارات 
وحدة 

 القياس

 الربيع االعلي  الربيع االدني 
 Tقيمة 

 2ع 2م 1ع 1م

 7.34 1.25 2.21 1.63 5.31 درجة القدرة على تقدير األوضاع 

 8.42 1.88 3.65 2.12 1.75 دق قة  القدرة على الربط الحركى

 9.51 2.95 16.99 1.94 24.43 درجة القدرة على الحفاظ على التوازن

 6.35 0.55 34.52 1.27 55.78 درجة القدرة اإليقاعية 

 10.42 1.51 34.27 1.86 53.68 درجة التكيف مع األوضاع المتغيرة

 (   0.05( لداللة الطرفين عند مستوي )   Tقيمة )
( أنه توجد فروت دالة إحصائيًا بين الربيع األعلى والربيع األدنى    2)    ويتضح من جدول

معنوية   داللة  عند  األعلى  الربيع  ولصالح  البحث  قيد  التوافقية  القدرات  اختبارات  مما     0.05في 
 يعطي داللة مباشرة على صدت هذة االختبارات. 

 

 :  Reliabilityثبات اإلختبار  
ال معامل  بإيجاد  الباحثة  تلك قامت  تطبيق  طريق  عن  البحث  قيد  االختبارات  في  ثبات 

اإلختبارات ثم إعاد تطبيق اإلختبارات على نفس العينة بعد خمسة أيام كفاصل زمني بين التطبيقين  
)األول   التطبيقين  بين  اإلرتباط  معامل  إليجاد  لبيرسون  البسيط  اإلرتباط  معامل  إستخدام  وتم   ,

 ح ذلك .( يوض 3والثاني( , والجدول رقم ) 

 (  3جدول ) 
 معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني 
 إلختبارات القدرات التوافقية قيد البحث 

 االختبارات 
وحدة 

 القياس 

 التطبيق الثاني  التطبيق األول
 قيمة ر

 2ع 2م  1ع 1م 

 0.89 1.77 3.97 1.44 3.76 درجة  القدرة على تقدير األوضاع 

 0.81 2.42 2.84 1.89 2.70 دق قة  درة على الربط الحركى الق

 0.90 1.78 20.22 2.445 20.71 درجة  القدرة على الحفاظ على التوازن 

 0.81 1.65 45.24 0.91 45.15 درجة  القدرة اإليقاعية 

 0.89 1.02 44.02 1.685 43.975 درجة  التكيف مع األوضاع المتغيرة 

 (  0.05توي ) قيمة ) ر ( الجدولية عند مس

 12ن=

 12ن=
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  ( جدول  من  القدرات   3ويتضح  إلختبارات  والثاني  األول  التطبيقين  بين  االرتباط  معامالت   )
( وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا  0.90:    0.81التوافقية قيد البحث والتى تراوحت ما بين )
 مما يشير إلى ثبات نتائج هذة االختبارات.

 -القياس القبلي :
بإ الباحثة  الموافق  قامت  واالثنين  األحد  يومي  البحث  عينة  على  القبلي  القياس   5,    4جراء 

األحد  2020/ 10/ يوم  التوافقية  القدرات  واختبارات  والوزن  الطول  قياسات  تطبيق  تم  حيث   , م 
 م(.5/10/2020م(, واختبار مستوى األداء يوم اإلثنين الموافق )4/10/2020الموافق )

  -المرحلة األساسية :
 لبرنامج التدريبي:  تطبيق ا
تتتتتتتمق تطبيتتتتتتق البرنتتتتتتامج التعليمتتتتتتي المقتتتتتتترح باستتتتتتتخدام دورة التتتتتتتعلم خماستتتتتتية المراحتتتتتتل )اليتتتتتتاءات     

م ث والتذى إستتمر 10/2020/  11الخمس(باالسلوب البنائي المقتترح بدايتة متن يتوم االحتد الموافتق  
ت( ث  60دة فتى االستبوع  )( وحدات تعليمية ُأسبوعيًا ث متوسط زمن الوح4( اسابيع بواقع )8لمدة )

ختتتالل األيتتتام التاليتتتة ) االحتتتد ,االثنتتتين ,األربعتتتاء , الخمتتتيس ( متتتن كتتتل ُأستتتبوع إنتهتتتاءً بيتتتوم الخمتتتيس 
 م.2020/ 12/  10الموافق  

 تخطيط البرنامج التعليمي :  
يتم   التى  األسس  على  والتعرف  منه  الهدف  تحديد  من  البد  التعليمي  البرنامج  وضع  قبل 

وضع البرنامج وهو التعرف على عناصر األسلوب البنائي والذي يعتمد على مشاركة    إتباعها عند 
الطالب فى العملية التعليمة وجعله محور العملية التعليمية ومشاركته فى الهدف األساسي للبحث ,  
وتطوير مستوى القدرات التوافقية وتحسين مستوى االداء المهاري لجمة التمرينات قيد البحث , من 

( أسابيع فاعتمدت الباحثة فى االسبوع األول والثاني على المرحلة األولى لدورة التعلم أو 8ل )خال
ما يعرف بالياء األولى )يشار ( فسمحت للطالبات بالمشاركة فى العملية التعليمية واالبتكار لتطوير  

تطبيق الياء الثانية    بعض القدرات التوافقية باستخدام ادوات مختلفة , ثم األسبوع الثالث والرابع تم
قدراتهم   لتطوير  المختلفة  النشطة  في  االندماج  فى  للطالبات  الفرصة  اتاحة  حيث  )يستكشف( 
السماح   تم  وفيها  )يشرح(  ياء  على  الباحثة  فاعتمدت  والسادس  الخامس  االسبوع  اما   . التوافقية 

من  البعض  بعضهم  دعم  أجل  من  العينة  وافراد  المعلمة  مع  بالتواصل  خبراتهم    للطالبات  خالل 
الياء  على  هنا  الباحثة  فاعتمد  واالخير  الثامن  االسبوع  أما  )يطور(  ياء  السابع  االسبوع  وكذلك 
تعتبر عملية   والتى  )يقيم(  ياء  وهي  للتعلم  البنائي  للسلوب  وفقا  الخماسية  التعلم  دورة  من  االخيرة 
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بة من تحقيق األهداف المجوة تشخيص مستمرة للمعلمة والتى من خاللها يقوم بتحديد اذا قام الطال
 أم ال وهذا ما يقوم به الطالبة مع ذاتها والجماعة أيضا أو ما يعف بالتقييم الذاتي. 

 الهدف من البرنامج التدريبي :
هدف البرنامج التعليمي بدورة التعلم الخماسية باألسلوب البنائي إلى تحسين القدرات التوافقية  

 ة البحث(ومستوى أداء جملة التمرينات )عين
 -التخطيط الزمنى للبرنامج التعليمي المقترح :  

م  الى  2020/    10/    11( أسابيع في الفترة من االحد  8فترة البرنامج التدريبى: لمدة )  -
 م , بواقع أربع وحدات تدريبية أسبوعيا .2020/ 12/  10الخميس 

 -عدد الوحدات التعليمية األسبوعية: -
الخميس(  ,  زمن   -األربعاء    -االثنين    -فى األسبوع أيام )االحد  ( وحدات تدريبية  4)  -

بالدراسة :) الخاصة  التعليمية   الساعة  60الوحدة  الدراسي في تمام  اليوم  بدء  دقيقة قبل   )
 الثامنة صباحًا.

 :  عدد الوحدات خالل مدة التنفيذ للبرنامج -
 وحدة تعليمية .  32أسابيع =   8وحدات ×   4 -

 فى األسبوع :  اجمالي الزمن
 ساعات. 4دقيقة = 240دقيقة =   60وحدات ×  4 -
 الزمن الكلى للبرنامج قيد البحث :  -
 ساعة  32=   4أسابيع ×  8 -

 :  (5E'Sأسس وضع الوحدات التعليمية بإستخدام )
التعليمية   الوحدات  عليها  تبنى  التي  األسس  التعليمية  الوحدات  اعداد  قبل  الباحثة  راعت 

ة السنية ث حتي يمكن بناء الوحدات التعليمية المناسبة لدورة التعلم الخماسية وخصائص المرحل
(5E'S)    تحسين بهدف   , واألقماع  واألطوات  والصناديق  كالحبال  مختلفة  أداوات  بإستخدام 

 -القدرات التوافقية للعينة قيد البحث . وقد حدت األسس التاليه كمعايير للوحدات التعليمية :
 لتنوع في باستخدام التمرينات المختلفة . اتباع مبدأ ا -
الي   - البسيط  ومن  الصعب  الي  السهل  من  التمرينات  اختيار  في  التدرج  مبدأ  اتباع 

 المركبث وكذلك بالنسبه لشده الحمل التدريبي.
 تطبيق مبدأ الراحة االيجابية .  -
 االنتظام في حضور جميع الوحدات التعليمية دون انقطاع.  -
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 ل االمن والسالمه علي مدار فترة التنفيذ.مراعاه عوام -
 اتباع مبدأ الفروت الفردية في البرنامج  لكل طالبة .  -

 -المرحلة النهائية :
 -القياس البعد  :

تم إجراء القياس البعدي على عينة البحث بنفس شروط تطبيق القياس القبلي , وذلك في يومي  
 . 2018/  12/  17,  16االحد واالثنين الموافق 
 -المعالجات اإلحصائية:

 -قام الباحث بإستخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث والتى اشتملت على :
للفروت , معامل اإلرتباط البسيط   T) المتوسط الحسابي , األنحراف المعياري , األلتواء , إختبار  

 لبيسرون , نسب التحسن المئوية ( 
 -عرض ومناقشة النتائج :

 رض النتائج :أواًل ع
 (  6جدول ) 

 داللة الفروق القياس القبلي والقياس البعد  لدى عينة البحث 
 في اختبارات القدرات التوافقية قيد البحث  

 المتغييرات  م
وحدة 

 القياس 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
 Tقيمة 

 ±ع س ±ع س

* 10.32 0.96 4.925 0.84 4.12 درجة القدرة على تقدير األوضاع  1  

 * 11.12 0.84 1.52 0.49 2.25 دقيقة  القدرة على الربط الحركى  2

 * 9.25 3.51 24.91 2.93 19.24 درجة القدرة على التوازن  3

 * 5.95 5.24 50.88 1.16 46.17 درجة القدرة اإليقاعية 4

 * 7.45 2.04 51.51 2.17 45.53 درجة متغيرة التكيف مع األوضاع ال 5

   0.05الجدولية عند مستوى معنوية   T مستوي الداللة 
( انه توجد فروت ذات داللة احصائية بين القياس القبلي والقياس    6يتضح من جدول )          

( المحسوبة Tالبعدي لدى عينة البحث في اختبارات القدرات التوافقية قيد البحث , حيث ان قيمة )
 .( 0.05( الجدولية عند مستوي معنوية ) Tأكبر من قيمة )

 20ن=
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 ( 3شكل ) 

 الفروق القياس القبلي والقياس البعد  لدى عينة البحث
 في اختبارات القدرات التوافقية قيد البحث  

 
 (  7جدول ) 

 داللة الفروق القياس القبلي والقياس البعد  لدى عينة البحث 
 في مستوى أداء جملة التمرينات قيد البحث  

 المتغييرات  م
وحدة 

 القياس 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
 Tقيمة 

 ±ع س ±ع س

 * 12.64 1.21 7.95 1.94 5.25 درجة مستوى اداء جملة التمرينات  1

   0.05الجدولية عند مستوى معنوية   T مستوي الداللة 
( انه توجد فروت ذات داللة احصائية بين القياس القبلي والقياس    7يتضح من جدول )          

قيد   التمرينات  جملة  أداء  مستوى  في  البحث  عينة  لدى  )البعدي  قيمة  ان  حيث   , ( Tالبحث 
 . ( 0.05( الجدولية عند مستوي معنوية )Tالمحسوبة أكبر من قيمة )
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 ( 4شكل ) 

 فروق القياس القبلي والقياس البعد  لدى عينة البحث
 بحث في مستوى أداء جملة التمرينات قيد ال 

 (  8جدول) 
 نسبة التحسن المئوية بين القياسين القبلي والبعد  

  في القدرات التوافقية ومستوى جملة التمرينات قيد البحث 

 

  ( القدرات   8يتضح من جدول  والبعدي في  القبلي  القياسين  بين  المئوية  التحسن  نسبة   )
القدرات   في  المئوية  التحسن  نسبت  تراوحت  حيث  البحث   قيد  التمرينات  جملة  ومستوى  التوافقية 

  ( بين  ما  البحث  قيد  التحسن    % 32.40:    %10.20التوافقية  نسب  بلغت  بينما  بين  (  المئوية 
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القياس البعديالقياس القبلي

مستوى اداء جملة التمرينات 

 المتغييرات  م
وحدة 

 القياس 

القياس  

 القبلي 

القياس  

 البعدي 

فروق 

 القياسين 

نسبة  

 التحسن % 

 19.54% 0.81 4.925 4.12 درجة القدرة على تقدير األوضاع  1

 32.4% 0.73 1.52 2.25 دقيقة  القدرة على الربط الحركى  2

 29.47% 5.67 24.91 19.24 درجة القدرة على التوازن  3

 10.2% 4.71 50.88 46.17 درجة القدرة اإليقاعية 4

 13.13% 5.98 51.51 45.53 درجة التكيف مع األوضاع المتغيرة  5

 51.43% 2.7 7.95 5.25 درجة مستوى اداء جملة التمرينات  6

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

71 
 م2021 فبراير –( 1العدد ) –( 0054مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 ( .  %51.43القياس القبلي والبعدي فى مستوى أداء جملة التمرينات الحركية قيد البحث ) 

 
 ( 5شكل) 

 نسبة التحسن المئوية بين القياسين القبلي والبعد  
  جملة التمرينات قيد البحث في القدرات التوافقية ومستوى 

 مناقشة النتائج 

 مناقشة الفرض األول : 

( انه توجد فروت ذات داللة احصائية بين القياس القبلي والقياس    6يتضح من جدول )  
( المحسوبة Tالبعدي لدى عينة البحث في اختبارات القدرات التوافقية قيد البحث , حيث ان قيمة )

الجدولية ع Tأكبر من قيمة ) (    8( , كما يتضح أيضًا من جدول )  0.05ند مستوي معنوية )( 
نسبت   تراوحت  ,  حيث  التوافقية  القدرات  في  والبعدي  القبلي  القياسين  بين  المئوية  التحسن  نسبة 

 (  %32.40:  %10.20التحسن المئوية في القدرات التوافقية قيد البحث ما بين )

ا مستوى  في  الواضح  التحسن  هذا  الباحثة  الى وترجع  البحث  عينة  لدى  التوافقية  لقدرات 
التعلم   دورة  وهو  اال  اليهم  ومحبب  الطالبات  مع  يتوافق  تعليمي  بأسلوب  مختلفة  ادوات  استخدام 

( وهي ) يشار , يستكشف, يشرح , يطور , يقيم ( وهو اهم ما  5E'Sالخماسية  "الياءات الخمس" )
البنائي , وهذا ما توصلت إليه دراسة   التعلم  ( يعد نموذج  10)   (2001على عبد المجيد ) يميز 

من ابرز النماذج التي تعتمد علي      The Constructivism learning modalالتعلم البنائي  
العلمية  بناء مفاهيمهم ومعارفهم  المتعلمين علي  النموذج مساعدة  يتم في هذا  البنائي حيث  الفكر 

 لعلم باإلتقان المجتمع . اعتمادًا علي خبراتهم السابقة كما يؤدي علي ربط ا
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( الخمس  الياءات  استراتيجية  أن  تبدأبحرف 5E'Sكما  وكل مرحلة  تشمل خمس مراحل   )
الياء وهي ) يشار , يستكشف, يشرح , يطور , يقيم ( حيث هدف الى تمكين المتعلمين والمعلمين  

 من تجريب أنشطة متنوعة واستخدام وبناء مفاهيم جديدة تعتمد على أخرى سابقة .

  م( 2003لمياء أبو زيد )( ,  4)  م(2003حسن زيتون , كمال زيتون ) كما يشير كل من  
( إلى أن استراتيجية الياءات الخمس تعتبر استراتيجية بنائية , والتى تؤكد على الدور النشط 13)

للمتعلم في بنائة لمعرفته بنفسه من خالل خبراته السابقة والتفاوض االجتماعي مع األقران , وفي 
والتجارب وج األنشطة  خالل  من  صحيحة  بصورة  المعنى  بناء  على  والمساعد  الميسر  المعلم  ود 

 والطرت التدريسية المختلفة . 

كما ترى الباحثة أهم ما يميز البرنامج التعليمي المستخدمهو تنوع األدوات المستخدمة والتى 
مستوى القدرات التوافقية  تهدف الى تطوير التوافق الحركي مما كان له األثر الواضح فى تحسن   

 التمرينات  برامج وتتيح  م(2010يسر  محمد  )لدى عينة البحث وهذا يتفق مع ما اشار إلييه :  
تحسن   واألجهزة  األدوات  بإستخدام على  تساعد  حيث  المهاري  التعلم  في  هاما  دورا  تلعب  والتى 

و  االداء  مقاومات  أهم  تعتبر من  , والتي  الحركية  التوافقية  توثر  القدرات  التي  العضلية  القوة  كذلك 
 ( 129:  18على مستوى األداء في األنشطة الرياضية المختلفة )  

ومن خالل العرض الستابق وفتي ضتوء أهتداف البحتث فقتد تحقتق الفترض األول والتذي نتص 
 على أنه "

توجد فروت دالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي لدى عينة البحث , في 
 توافقية ولصالح القياس البعدي القدرات ال 

 مناقشة الفرض الثاني : 

( انه توجد فروت ذات داللة احصائية بين القياس القبلي والقياس    7يتضح من جدول )  
البعدي لدى عينة البحث في اختبارات مستوى أداء جملة التمرينات الحركية قيد البحث , حيث ان  

( , كما يتضح أيضًا  0.05لية عند مستوي معنوية )( الجدو T( المحسوبة أكبر من قيمة )Tقيمة )
  ( جدول  جملة   8من  أداء  مستوى  في  والبعدي  القبلي  القياسين  بين  المئوية  التحسن  نسبة   )

 ( %51.43التمرينات,  حيث بلغت نسبت التحسن المئوية )

  وتعزي الباحثة هذا التحسن الواضح في مستوى أداء جملة التمرينات قيد البحث الى تحسن 
مدى  على  األساس  في  المهاري  األداء  يعتمد  حيث  البحث  عينة  لدى  التوافقية  القدرات  مستوى 

التافقية والذي يؤثر على األداء بشكل مباشر وهذا ما أشار اليه    للقدرات  عصام  امتال  الطالبة 
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هاري أن القدرات التوافقية تعتبر المكون األساسى للوصول اتقان األداء الم  م(1992عبد الخالق )
الحركية   المهارات  فإتقان  بكل رياضة ث  الخاصة  الفنية  المهارات  لتنمية  الفقرى  العمود  تعد  ث فهى 
والسرعة  القوة  حيث  من  السليم  إطارها  فى  الحركة  أداء  ليتم  أمر ضرورى  لها  المطلوب  بالتوافق 

وكفا ث  والعضلي  العصبي  الجهازين  بين  الترابط  وتلعب سالمة   , لها  المطلوب  الجهاز والزمن  ءة 
العصبي في السيطرة على اإلشارات العصبية الدور الحاسم في كفاءة هذه القدرات ث حيث ترسل 
الحركة  تتم  الجسم حتى  أجزاء  من  بتتابع سريع ألكثر من جزء  أو  واحد  وقت  في  اإلشارات  هذه 

   (. 136 –  131:  8  . )  بالتوقيت المناسب وفي االتجاهات المطلوبة

( أن للقدرات 23)Jerzy Sadoskil  (2005)  جيرز  سادوسكل  ا أشار اليه  وهذا يتفق مع م
الحركات   من  واالقتصاد  الدقة  في  رئيسيا  دورا  تلعب  حيث  الرياضي  النشاط  في  أهميتها  التوافقية 
وغير  المتوقعة  الحركات  في  والدقة  السرعة  في  تسهم  كما  المتغيرة  الظروف  ظل  في  الرياضية 

( أن تنمية القدرات التوافقية تؤثر على إتقان  17م()2005اء عبد الحفيظ )وفالمتوقعة , كما اكدت 
  " اليه  أشار  ما  مع  ذلك  يتفق  كما  الممارس  الرياضى  للنشاط  المهارى  فريد األداء  خالد 

( الى أن القدرات التوافقية تعد واحدة من أهم العوامل الالزمة لالرتقاء بمستوى األداء 5)م(2007)
يث تنبثق من التحليل النوعى للنشاط الرياضى التخصصى ث ولذلك فإن تنميتها  الفنى لالعبين ث ح

الضبط   وسائل  أحد  تعد  التوافقية  القدرات  أن  كما  ث  كبير  بشكل  الفنى  الجانب  يخدم  وتطويرها 
والتحكم فى األداءات الحركية المختلفة ث ومن ثم فإن توافر هذه القدرات لدى الالعبين يمكنهم من  

 أفضل درجات توافق األداء المطلوب إلنجاز أى أداء حركى الوصول إلى 
( الخماسية  التعلم  دورة  ان  الباحثة   ترى  في  5E'Sكما  كبير  دور  لها  الخمس  الياءات   )

تحسن مستوى االداء لدى عينة البحث حيث أن امتال  الطالبات القدرة على المشاركة واالندماج  
تسا  الطالبات  لدى  دافعية  يشكل  االخرين  فى  مع  لديهم  ما  أفضل  إلظهار  طاقاتهم  تعبئة  في  عد 

فية   كان  والذي  التدريس  فى  التقليدي  االسلوب  عوضًاعن   , التمريات  جملة  في  المهاري  األداء 
الطالبات مستقبل فقط دون أى تفاعل أو مشاركة وهذا اهم ما يميز التعلم البنائي باسلوب الياات 

( الى أن ما يميز استخدام  12)   م(2011ية اللولو)فتح الخمسة ويتفق ذلك مع ما اشارت إليه "  
حيث   , والخبرة  الدافعية  لدية  تتوافر  إيجابيًا  نشطًا  المتعلم  تجعل  انها  الخمس  الياءات  استراتيجية 
يبني معرفته بنفسه ويحتفظ بها مدة طويلة نسبيًا , وتنمية روح التعاون والعمل كفريق , تنميه لغة  

المع ومع  الزمالء  مع  الذاتية  الحوار  المتعلم  خبرة  على  إلعتمادها  الفردية  الفروت  ومراعاة   , لم 
 وممارسته لالنشطة العملية وتوسيعها وتقويمها.

كما أن أسلوب التعلم البنائي ينصب اهتمامه وتمركزه على المتعلم من خالل محاورته مع  
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ال تعرف على انسب  المعلم للتوصل الى حلول ومقترحات , وهو اهم ما يساعد الباحث فى كيفية 
التمرينات التى تتناسب مع عينة البحث وفقا لنمط السيطرة الدماغية فاالهتمام بالمتعلم ومشاركته  

  حسن زيتون و  فى اتخاز القرارات التدريسية من العوامل االساسية فى هذة النتائج وهذا ما اكده  
در س المتم كزة حول  أن اسلوب التعل  البنائ   عد من أسال ب الت (  2003كمال زينون   )

كونها متمركزة حول المعلم , كما يجدر التنويه ان اسلوب التعلم البنائي يسعي  المتعل  أكث  من  
معني  ذي  التعلم  هذا  ويكون  بأنفسهم  بنائها  خالل  من  الجديدة  المعرفة  المتعلمين  يتعلم  أن  إلي 

تن إلي  أنه يسعي  العملية . كما  بحياتهم  التعلم  بالنسبة لهم ووثيق الصلة  المتعلمين علي  مية قدرة 
  –  الذاتي من خالل تنمية عمليات التعلم من أو البحث العلمي لديهم ومنها ) عمليات المالحظة

 (19: 4) االستنتاج ( –التعم    –المقارنة 
الربط   بقدرته على  يتميز   , الخماسية  التعلم  لدورة  التعليمي وفقًا  البرنامج  الباحثة ان  وترى 

التفكير   "  بين  من  دراسة كل  نتائج  مع  ذلك  ويتفق   , وعملي  بشكل مبسط  فتحية صبحي  واالداء 
(  م 2017هبة حميد واد  )(,15( ) م2012مني مصطفى عوض هللا )( ,  12() م2011اللولو)

(16  , وآخرون (  تفوت  (  19) (م2018) Febrianto Putra, et al .    فيبريانتوبوترا,   في 
البحث  عينة  التجريبية  المجموعة  الياءات   طالب  إلسترراتيجية  وفقًا  المختلفة  الواد  درسوا  الذين   ,

 الخمس عن المجموعة الضابطة والتى تدرس المواد نفسها بالطريقة التقليدية )العادية (.

ومن خالل العرض السابق وفي ضتوء أهتداف البحتث فقتد تحقتق الفترض الثتاني والتذي نتص 
 على أنه "

لقبلي والقياس البعدي لدى عينة البحث , في توجد فروت دالة إحصائية بين القياس ا 
 مستوى آداء جملة التمرينات ولصالح القياس البعدي 

 : االستخالصات
 الباحثة توصلت النتائج ومناقشة وعرض البحث وإجراءات وفروض أهداف حدود في

 :التالية لإلستخالصات
 إيجابًيا  لوب التعلم البنائي أثرالياءات الخمس وفقًا ألس  5E'S)إستخدام دورة التعلم الخماسية ) -1

 تطوير بعض القدرات التوافقية لدى عينة البحث.  
 إيجابًيا  الياءات الخمس وفقًا ألسلوب التعلم البنائي أثر  5E'S)إستخدام دورة التعلم الخماسية ) -2

 تحسين مستوى أداء جملة التمرينات لدى عينة البحث. 
 :التوصيات
 :يلي بما الباحث يوصي البحث، ئجنتا  عنم أسفرت ما على بناء
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في تعليم   الياءات الخمس وفقًا ألسلوب التعلم البنائي 5E'S)دورة التعلم الخماسية )إستخدام  -1
 المهارات الحركية الى تتطلب قدرات توافقيية وحث الطالبات على التعلم ومشاركتهم به. 

 واضح على مستوى االداء .االهتمام بتطوير القدرات التوافقية لما لها من تاثير  -2
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