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 ملخص :

في  -عمى حد عمـ الباحثة –تحددت مشكمة البحث الحالي ندرة البحوث والدراسات العربية 
إعداد برمجيات الكترونية في مسابقات الميداف والمضمار لطالب الجامعات المصرية وتوظيفيا 
في صورة ىيبرجرافيؾ لتنمية المفاىيـ الرياضية  لمسابقات الميداف والمضمار، وعدـ وضوح 

الحقائؽ الرياضية وتردد الطالبات في تعمـ المفاىيـ الخاصة بميارات مسابقات المفاىيـ و 
الميداف والمضمار والتي تحتاج إلي جيد واضح مما كاف لو األثر في عدـ تحقيؽ الطالبات 
المشاركات في البطوالت التي تنظـ لممستويات التي تؤىميـ لممشاركة في التصفيات عمي 

 مستوي الجميورية.
ي ىدفت الدراسة الحالية إلي إعداد برنامج تدريسي لتنمية المفاىيـ الرياضية وبالتال

لمسابقات الميداف والمضمار لطالبات الفرقة الثالثة لكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج  
،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ مرت الدراسة بمجموعة مف اإلجراءات ، تمثمت في إعداد إطار نظري 

 شمؿ ما يمي :
 الذاتي وأىميتو لمطالبة. التعمـ 

 . تكنولوجيا التعميـ 

 .الييبرجرافيؾ وأىميتو 

 . المفاىيـ الرياضية 

وتمي ذلؾ إعداد الدراسة ، حيث تـ أعداد )اختبار معرفي(، وتطبيقيا عمي عينة البحث مف 
الطالبات الفرقة الثالثة تخصص مسابقات الميداف والمضمار بكمية التربية الرياضية جامعة 

 . سوىاج
 وقد توصمت اجراءات البحث إلي مجموعة مف النتائج ،ومف أىميا :

  أف البرنامج التعميمي المقترح يتصؼ بالفاعمية فى تنمية التحصيؿ المعرفي لدى طالبات
 "  ."عينة البحث

  أف نتائج  الطالبات الكتسابيـ لممفاىيـ قيد البحث الخاصو لبعض ميارات مسابقات
 .اـ الموديوالت اإللكترونية قد تحسف بشكؿ واضح وممحوظالميداف والمضمار باستخد

ولما كانت نتائج الدراسة الحالية قد أظيرت فاعمية البرنامج المقترح باستخداـ الجرافيؾ 
عف طريؽ الموديوالت االلكترونية عمى تنمية المفاىيـ الرياضية في بعض ميارات مسابقات 
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بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج ، لذا توصى الميداف والمضمار لطالبات الفرقة الثالثة 
 الباحثة:

بتطبيؽ الموقع التعميمي اإللكتروني " البرنامج المقترح " عمى شبكة المعمومات العالمية " 
" باستخداـ الحاسب اآللي عمى طالب جامعة سوىاج  لتنمية المفاىيـ  internetاإلنترنت 

 المضمار " الخاص بكؿ مستوي".الرياضية لميارات مسابقات "الميداف و 
 مقدمة البحث:

 العاـ لمبحث االطار
 مقدمة:

شيدت األلفية الثالثة تقدمًا عمميًا سريعًا و تدفؽ معموماتي لـ يسبؽ لو مثيؿ مف قبؿ ، 
رافقو ظيور أفكار و طرؽ و استراتيجيات حديثة في التعميـ و التعمـ ، تعتمد عمي نشاط 

المواقؼ التعميمية وعمي قدرتو و سرعتو في التعمـ ، ومف المؤكد أف المتعمـ و فاعميتو في 
شأف كبير في برنامج التعمـ االلكتروني ، التي أصبحت األساس في تعمـ الجيؿ  لمتعمـ الذاتي

 الحالي و أجياؿ المستقبؿ.
لقد أصبحت لمتكنولوجيا دور ميـ في العممية التعميمية حيث إف توظيؼ  التكنولوجيا في 
شباع حاجتو لمتعمـ، كما إنيا تعمؿ عمي  تمؾ العممية ساعدت عمي استثارة اىتماـ المتعمـ وا 
التنوع في استخداـ حواس المتعمـ مما يسيـ في تعميؽ وترسيخ التعمـ لمواجو الفروؽ الفردية 

 &,.Benntt, L)خبرات المتعمـ مما يجعمو أكثر استعدادًا وتشويقًا لمتعمـ .  و زيادة
Seholes , R. 2001:77)  

المؤتمر العممي الثاني لوزارة التربية و التعميـ العرب الذي عقد بالمممكة  األردنية عاـ  -
ـ( بعنواف مدرسو المستقبؿ " وكاف مف أىـ توصياتو ضرورة التوسع في استخداـ 0222)

 الكمبيوتر و تطبيقات المعموماتية في العممية التعميمية . 
ـ( الذي أكد 0220المؤتمر العممي التاسع لنظـ المعمومات و تكنولوجيا الحاسبات عاـ ) -

عمي ضرورة تحسيف صورة التعميـ في داخؿ العمميات التعميمية المختمفة عف طريؽ 
يف بما يتناسب مع التغيرات السريعة استخداـ أساليب تعميـ جديدة تسيـ في إعداد المتعمم

المالحظة التي يمر بيا المجتمع، و التي تضمف المشاركة الفاعمة النشطة لممتعمـ لتحقيؽ 
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األىداؼ التربوية و تنمية مياراتو مف خالؿ تدعيـ ممفات اإلبداع التي ينبغي اف يتسموا 
 بيا.

فسو مطمبًا حيويًا في عممية ولقد أصبحت عممية تنمية قدرة الفرد عمى أف يعمـ نفسو بن
التعميـ والتعمـ بمفيوميا المعاصر، وقد وضعت أساليب التعمـ الذاتي، وسعت إلى وضع 
القواعد واألسس التي تعيف المتعمـ، ليعمـ نفسو بنفسو، فيصبح بذلؾ إيجابيًا واثقًا مف نفسو، 

فؽ مع قدراتو ورغباتو متحماًل المسؤولية، مختارًا مف المواد واألدوات واألساليب ما يتوا
 (012ـ، 0222واىتماماتو. )أحمد النجدي وآخروف، 

ـ( وكاف مف أىـ 0222المؤتمر الدولي الثاني لمتعميـ باألنترنت الذي عقد بالقاىرة عاـ )
توصياتو ضرورة إنشاء بوابة الكترونية لمتعمـ عف بعد، وأف يتـ تدريب طالب كمية التربية 

 عمي التكنولوجيا التعميـ.
( عمي أف الخبراء قد أجمعوا عمى أف التعمـ الذاتي مف 76ـ، 1221ويؤكد محمد صديؽ )

أنجح األساليب التعميمية في معالجة الفروؽ الفردية بيف الطالب لما يتميز بو مف مزايا 
وخصائص تساعد في الكشؼ عف مواىبيـ وقدراتيـ ، وكذلؾ قدرتو عمى صياغة المنيج 

مكانيات كؿ بمفرده . الدراسي بما يتناسب مع قد  رات وا 
ـ: 1222ويتفؽ كاًل مف احمد حسيف المقاني و فارعة حسف محمد وبرنس احمد رضواف )

( وسماح السيد 102ـ :0221( و حمدي محمد البيطار )72ـ: 0221( وسعد الخميفة )51
( عمي أف التعمـ الذاتي يعتمد 62ـ: 0221( وطارؽ عبد الرؤوؼ عامر )6ـ: 0221احمد )
جيد المتعمـ واعتماده عمى نفسو في تحصيؿ المعرفة واكتساب الميارات واالتجاىات عمى 

 نحو تحقيؽ األىداؼ التعميمية تحت إشراؼ وتوجيو المعمـ.
التربوية  االتجاىات تأكيد خالؿ مف التعميـ مجاؿ في الحاسوب استخداـ أىمية وتظير
تاحة الذاتي، لمتعمـ الطمبو إتقاف  ضرورة عمى الحديثة  الكتساب معارفيـ أماميـ الفرصة وا 

 فيميـ التعمـ لزيادة عممية تسييؿ في وتوظيفو الحاسوب أستخداـ خالؿ مف وذلؾ بأنفسيـ،
 متعة التعمـ عممية في الحاسوب استخداـ إذ يوفر عاـ ، بشكؿ المعرفة مياديف في لممفاىيـ
 منيـ، كؿ قدرات مع يتناسب بما التعمـ فرص يتيح ليـ فيو لممعرفة، اكتسابيـ أثناء لمطمبو

 وما التعمـ، تقنيات مف الكثير بيف تجمع إمكانات بو مف ويتمتع بو يتميز ما إلى باإلضافة
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 منطقياً  ومتتابعة متسمسمة بصورة لمطمبة وتقديمو المحتوى التعميمي برمجة خاللو مف يمكف
 Kirschner & Huisman, 1998, 666)التعمـ. ) عممية عمييـ يسيؿ مما

أحد المستحدثات التكنولوجية في مجاؿ تعمـ األنشطة الرياضية المختمفة  وتعد الييبرميديا
ويحتوي عمى أكثر مف لغة لمتعامؿ مع المتعمميف سواء )صورة ، وصوت ، ونص ، وحركة( 
باإلضافة إلى قدرة المتعمـ عمى التعمـ بمفرده حسب قدرتو الذاتية وميولو واحتياجاتو ورغباتو 

كوسيط تعميمي األىداؼ التعميمية المرتبطة بمفاىيـ والمعارؼ في  ، وبذلؾ تحقؽ الييبرميديا
التربية الرياضية سواء كانت )نفس حركية ، عقمية ، انفعالية( باإلضافة إلى حسف توظيفو 

)فاطمة محمد لموسائط المختمفة في مكانيا المناسب وقدرتو عمى خمؽ بناء تعميمي متكامؿ. 
 (1ـ : 0222محمد ، 

مسابقات الميداف والمضمار عممية تربوية يتـ خالليا تكامؿ المعارؼ  إف التدريس في
والمعمومات والخبرات واإلمكانيات الضرورية لمتعمـ ،ويجب أف تقدـ بطريقة منظمة وموجية 
بشكؿ خاص ، وتقاد مف قبؿ معمـ مؤىؿ ومدرب وتقوـ عمى النشاط المتبادؿ بيف المعمـ 

ركة االيجابية والفعالة الواعية مف قبؿ المتعمميف أنفسيـ والمتعمـ ، كما يجب أف تتسـ بالمشا
 حتى يتـ الحصوؿ عمى نتائج ايجابية مف عممية التدريس.

( إلي أف السنوات األخيرة قد شيدت 02ـ،1222ويشير أميف الخولي ،محمود عناف  )
حركة المجددة اىتمامًا كبيرًا بتنمية المفاىيـ وال ينبغي لمتربية الرياضية أف تتخمؼ عف ىذه ال

ف التربية الرياضية كنظاـ تربوي متكامؿ يجب أف ينتظـ جسـ المعارؼ فيو حوؿ بنية  ، وا 
متميزة مف المفاىيـ تتيح لمطالب أف يتعمـ بشكؿ ىرمي ، وذلؾ بعد أف ثبت أنيا أكثر الطرؽ 
تأثيرًا في الجياز العصبي المركزي لإلنساف مف حيث االستقباؿ والتخزيف واالستدعاء 

 االستفادة .و 
وتعد المفاىيـ مكونًا مف مكونات الجانب المعرفي الذي يعد جزءًا مف مكونات أي ميارة 
حركية وألف عمى اإلنساف أف يعرؼ قبؿ أف يمارس فإف دور المفاىيـ والمعرفة ال يمكف 
اعتباره دورًا ىامشيًا وخاصة بيف أوساط المتعمميف حيث يشكؿ مطمبًا ميمًا ليـ، فالمعرفة 

نما تكتسب بالتثقيؼ والتعميـ والتربية حيث يقترف نجاح األداء في وا لمفاىيـ ال تورث وا 
األلعاب الرياضية بالبناء النظري والعممي لالعبييا ، إذ أف تزويد الالعب بالمفاىيـ والمعارؼ 
سابقًا يحقؽ الوصوؿ إلى تعمـ الميارات المطموبة التي تنعكس عمى تحسيف األداء فيتعيف 
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فرد المتعمـ ممارسًا أو مشاىدًا أف يتفيـ ويستوعب قدرًا مالئمًا مف المعرفة الرياضية عمى ال
 (05ـ ،0222)أحمد أميف  .عف نوع النشاط الرياضي الممارس

وأثناء سير عممية التدريس يقـو المعمـ بتزويد طالبو بمعارؼ خاصة بالسباقات ويوضح 
ريس عمى الخبرات واإلمكانات السابقة لدي ليـ طرؽ أدائيا ، ولكف يعتمد نجاح عممية التد

المتعمميف ، فانو كمما كانت الخبرة الحركية لممتعمـ أغنى كمما كاف نشاطو أكثر فعالية خالؿ 
دراستو لمسابقات الميداف والمضمار، كما تستيدؼ طرؽ التدريس في مسابقات الميداف 

األداء وتحميؿ الحركات.  والمضمار عمى مساعدة المتعمـ في أف يكوف مفاىيـ صحيحة عف
 (5-2ـ، 0215)زينب عبد الجميؿ  
 مشكلة البحث:

في  -عمى حد عمـ الباحثة –تحددت مشكمة البحث الحالي ندرة البحوث والدراسات العربية 
إعداد برمجيات الكترونية في مسابقات الميداف والمضمار لطالب الجامعات المصرية وتوظيفيا 

المفاىيـ والمعارؼ لمسابقات الميداف والمضمار، وعدـ وضوح  في صورة ىيبرجرافيؾ لتنمية
المفاىيـ والحقائؽ الرياضية والتي تحتاج إلي جيد واضح مما كاف لو األثر في عدـ تحقيؽ 
الطالبات المشاركات في البطوالت التي تنظـ لممستويات في منتخب الجامعة  التي تؤىميـ 

 رية.لممشاركة في التصفيات عمي مستوي الجميو 
وقد قامت الباحثة بدراسة استكشافية لموقوؼ عمي مستويات تحصيؿ طالبات كمية التربية    

( طالبة خارج عينو البحث ،لمفاىيـ مسابقات 02الرياضية تخصص العاب قوي طبقت عمي )
 الميداف والمضمار وذلؾ مف خالؿ عمؿ اختبار وكانت النتائج كالتالي : 

 نًفاهٍى يساتماخ انًٍذاٌ وانًضًاردراسح استطالعٍح  (1جذول )

لممفاىيـ الخاصة بمسابقات ( اف ىناؾ قصور في معرفة الطالبات 1ويتضح مف الجدوؿ )
 % .11الميداف والمضمار لمعينو استكشافية بنسبو 

 انُسثح% انًفاهٍى يسهسم

 %24 انعاب لوي 1

 %05 يساتماخ انًٍذاٌ 4

 %01 و255يساتماخ انعذو 3

 %24 و155يساتماخ دواجش  2

 %00 يساتماخ انوثة انثالثً 0

 %20 يساتماخ ريً انزيخ 6
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ومما سبؽ تحددت مشكمة البحث الحالي في وجود ضعؼ في المفاىيـ الخاصة بمسابقات 
 الميداف والمضمار لدي ىؤالء طالبات والذي يعد ىدفًا رئيسيًا لمبحث الحالي .

 هدف البحث:

المفاىيـ الرياضية لبعض مف ميارات مسابقات الميداف ىدؼ البحث الحالي إلى تنمية 
 والمضمار.

 أهمية البحث :

 تمثمت أىمية البحث في اآلتي :
قد يسيـ البحث في تحقيؽ بعض أىداؼ التربية الرياضية مف خالؿ توظيؼ بيئة التعمـ  -1

 االلكتروني لتعميـ المفاىيـ لبعض ميارات مسابقات الميداف والمضمار.
ة مف أداة البحث " اختبار لتنمية المفاىيـ الرياضية "، في تقويـ تعمـ يمكف االستفاد -0

 الطالبات لممفاىيـ الرياضية ، ومدي اكتسابيف لمسابقات الميداف والمضمار.
تطوير تعميـ مقررات التربية الرياضية بكميات التربية وذلؾ مف خالؿ توظيؼ تكنولوجيا  -2

 الييبرجرافيؾ في تدريس تمؾ المقررات .
 فرض البحث:

 حاوؿ ىذا البحث اختبار صحة الفرض التالي: 
( بيف متوسطي درجات الطالبات عينة 2.21يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي )  -1

البحث قبؿ دراسة البرنامج وبعده في اختبار المفاىيـ في بعض ميارات مسابقات الميداف 
 والمضمار.

 Blake( مقاسو بمعادلة بالؾ 1.0) لمبرنامج المقترح فاعمية بنسبة كسب ال تقؿ عف -0
 لقياس الفاعمية .

 حدود البحث :

 اقتصر البحث الحالي عمي الحدود التالية :    
مجموعة مف طالبات الفرقة الثالثة بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج ويبمغ عددىف  -1

 .0216/0210طالبة(  لمعاـ الجامعي22)
ومسابقات  –ف والمضمار)مسابقات الميداف بعض مفاىيـ الرياضية لمسابقات الميدا -0

 المضمار(.
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 منهج البحث:

 . استخدمت الباحثة المنيج شبو تجريبي ويتـ تطبيؽ أدوات البحث قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده
 مجتمع البحث:

يمثؿ مجتمع ىذا البحث طالبات الفرقة الثالثة تخصص العاب قوي بكمية التربية الرياضية 
 ـ(. 0210ـ/0216( طالبة في العاـ الجامعي )102جامعة سوىاج والبالغ عددىـ )

 عينة البحث :
تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية مف طالبات الفرقة الثالثة تخصص الميداف 

طالبة ( ، واعتمد 22ة التربية الرياضية جامعة سوىاج ،وقد بمغ عددىـ )والمضمار بكمي
مجموعة واحده وباستخداـ أسموب القياس القبمي والبعدي  التصميـ التجريبي لمبحث عمي 

 ألدوات البحث.
 أىـ المفاىيـ والمصطمحات الواردة بالبحث:

  :  البرنامجProgramme 
( البرنامج بأنو المخطط العاـ الذي يوضع 02ـ،0222،وعمي الجمؿ ) يعرؼ أحمد المقاني

في وقت سابؽ عمي عمميتي التعميـ والتعمـ في أي مرحمة مف مراحؿ التعميـ ويتضمف 
اإلجراءات والموضوعات التي تنظـ خالؿ فترة زمنية معينة ، كما يتضمف الخبرات التعميمية 

 تتمشي مع خصائص نموىـ وحاجاتيـ.التي يجب أف يكتسبيا المتعمميف بطريقة 
   : التعمـ الذاتيSelf-Learning 

( ، بأنو " أسموب لمتعمـ يقوـ فيو المتعمـ 22ـ،0222ُيعرفو حسيف طو وخالد عمراف )
بتعميـ نفسو بنفسو مف خالؿ المرور بالمواقؼ التعميمية التي يكتسب مف خالليا االتجاىات 

رشاد والميارات والمعمومات ، بما يتوافؽ  لقدراتو وسرعتو الذاتية في التعميـ، مع أقؿ توجيو وا 
 مف المعمـ" .

 :الييبرجرافيؾHyper Graphic  
( ىي عبارة عف رسومات متتالية ذات تغيرات طفيفة معدة 0ـ،1222وتعرفو مني إبراىيـ )

 ومرتبة لمتصور والعرض عمي شكؿ فيمـ سينمائي.
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  :  Conceptالمفيـو
( بأنيا كممة أو تعبير تجريدي 222ـ،1226دة وعبد اهلل إبراىيـ)ويعرفو جودت أحمد سعا

 موجز يشير إلي مجموعة مف الحقائؽ أو األفكار المتقاربة. 
  : الميدافfield 

ىو المكاف الفسيح المتوسط ليذا الشكؿ والذي تقاـ عميو  كذلؾ مباريات كرة القدـ 
باإلضافة إلي مسابقات ألعاب القوي وىو المكاف الذي تتـ فيو سباقات الوثب والقفز والرمي 

 (02ـ : 1220ـ.)سعدالديف الشرنوبى، عبدالمنعـ ىريدى، 522ويبمغ محيطو 
  :المضمارtrack 

طيؿ يوجد في طرفيو نصفا دائرة قطر كؿ منيا ىو عرض ىذا المستطيؿ ىو عباره عف مست
، وبيذا يأخذ المضمار شكاًل قريبًا مف الشكؿ البيضاوي يحيط بالميداف تتـ فيو سباقات الوثب 

 (02ـ : 1220والقفز والرمي. )سعدالديف الشرنوبى، عبدالمنعـ ىريدى، 
 مواد البحث وأدوات البحث :

 ولمتحقؽ مف صحة فروضو تـ إعداد مواد وأدوات البحث التالية  : لتحقيؽ أىداؼ البحث
 أواًل: مواد البحث : 

 برنامج مقترح في التربية الرياضية باستخداـ الييبر جرافيؾ. -1
 دليؿ إرشادي لممدربة في مسابقات الميداف والمضمار الستخداـ برنامج الييبر جرافيؾ. -0
 بمسابقات المضمار.قائمة المفاىيـ الرياضية المتعمقة  -2
 قائمة المفاىيـ الرياضية المتعمقة بمسابقات الميداف . -5

 ثانيًا: أدوات البحث:
 اختبار التحصيؿ المعرفي لممفاىيـ الرياضية المرتبطة بمسابقات الميداف والمضمار. -1

 إجراءات البحث:
 :ةلمتحقؽ مف صحة فروض البحث واإلجابة عف سؤالو  تتبع الباحثة اإلجراءات التالي

دراسة تحميمية لبعض األدبيات ذات الصمة بموضوع البحث مع تحميؿ نتائج البحوث أوال: 
 والدراسات السابقة لالستفادة منيا في إعداد اإلطار النظري لمبحث.

 ثانيًا:  إعداد مواد البحث وأدواتو:
 إعداد مواد البحث وتشمؿ :  -1
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 قائمة بالمفاىيـ الرياضية.  -أ 
برنامج مقترح قائـ عمي التعمـ الذاتي باستخداـ الييبرجرافيؾ في صورة موديوالت  -ب 

 الكترونيو . 
 دليؿ إرشادي لممدربة لتدريس البرنامج المقترح باستخداـ الموديوالت االلكترونية. -ج 
 إعداد أدوات البحث الحالي وتشمؿ : -0
 القوي.اختبار تحصيمي عف المفاىيـ الرياضية الخاصة برياضية العاب  (1

 عرض مواد وأدوات البحث عمي مجموعو مف المحكميف لمتأكد مف صحتيا العممية .ثالثًا: 
التطبيؽ االستطالعي لمواد البحث وأدواتو عمي مجموعة مف طالبات الفرقة الثالثة مف رابعًا: 

 خارج العينة األصمية لضبطيا احصائيًا.
 اختيار مجموعة البحث .خامسًا: 
 اءات التجربة لضبطيا احصائيًا وتشمؿ :تنفيذ إجر سادسًا: 

تطبيؽ أداة "االختبار التحصيمي لممفاىيـ الرياضية"، البحث تطبيقًا قبميًا عمي مجموعة  -1
 البحث.

 تدريس البرنامج  المقترح لمجموعة البحث . -0
 تطبيؽ أداة البحث تطبيقًا بعديًا . -2

 رصد النتائج إحصائيًا وتحميميا وتفسيرىا.سابعًا: 
 تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء ما يسفر عنو البحث مف نتائج.ثامنًا: 

 التجربة االستطالعية:
 استيدفت التجربة االستطالعية ألدوات البحث ما يمي :

 حساب ثبات "االختبار ". -1
 حساب صدؽ "االختبار ".  -0
 ثبات االختبار المعرفي: -1

(طالبة مف 22استطالعية بمغ عددىا )لحساب ثبات االختبار تـ التطبيؽ عمي مجموعة 
طالبة الفرقة الثالثة تخصص ميداف ومضمار بكمية التربية الرياضية جامعة سوىاج ، وذلؾ 

 ،1/2/0210، واعاده االختبار يـو االثنيف الموافؽ 05/0/0210في يـو السبت الموافؽ 
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عادة  إليجاد معامؿ الثبات لالختبار المعرفي استخدمت الباحثة طريقة تطبيؽ االختبار وا 
( طالبو الذيف تـ استخداميـ في الصدؽ، ىذا وقد روعي وجود 22تطبيقو عمى عينة قواميا )

فاصؿ زمني بيف التطبيقيف قدره أسبوعيف، وقد تـ إيجاد معامؿ اإلرتباط بيف التطبيقيف 
 ( يوضح ذلؾ.0باستخداـ معادلة بيرسوف وجدوؿ )

 (35انتطثٍمٍٍ األول وانثاًَ نالختثار انًعزفً )ٌ= يعايم االرتثاط تٍٍ  (4جذول)

 انًتغٍز
لًٍح  انتطثٍك انثاًَ انتطثٍك األول

 "ر"

انصذق 

 ع ص ع ص انذاتً

 59,4 5940 ,396 69,4 3964 69,6 االختثار انًعزفـً

 2027( = 2021قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )  
عادة تطبيقو في 0يتضح مف جدوؿ ) ( وجود ارتباط داؿ إحصائيا بيف التطبيقيف األوؿ وا 

( وىي اكبر مف قيمة )ر( الجدولية 2001االختبار المعرفي حيث بمغت قيمة )ر( المحسوبة )
( مما يعطي داللة مباشرة 2020، كما بمغت قيمة الصدؽ الذاتي )2021عند مستوى معنوية "
 ختبار. عمى صدؽ وثبات اال

 صدؽ االختبار المعرفي: -0
قامت الباحثة بإيجاد صدؽ االختبار مف خالؿ صدؽ المحكميف وصدؽ اإلرباعيات عمى 

 النحو التالي :
 صدؽ المحكميف : -

( مف الخبراء في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس 16عمى ) قامت الباحثة بعرض اإلختبار
والتدريب الرياضي ومسابقات الميداف والمضمار ،إلبداء الرأي في االختبار ومالحظة مفرداتو 
مرة أخرى والتأكد مف الدقة العممية ومناسبة المفردات لمستوى الطالبات عينة البحث وتناسبيا 

ـ صالحيتو لمتطبيؽ، وقد بمغت نسبة موافقة السادة مع كؿ محور مف محاور االختبار ومف ث
% وبذلؾ أصبح االختبار مكوف مف 122الخبراء عمى صدؽ االختبار لما وضع مف أجمو 

 ( مفردة صالحة لمتطبيؽ.22)
 صدؽ المقارنة الطرفية: - أ

تـ حساب صدؽ المقارنة الطرفية لالختبار المعرفي في صورتو األولية عف طريؽ حساب 
ت الفروؽ بيف الربيعي األعمى والربيعي األدنى لدرجات الطالبات والبالغ عددىـ قيمة متوسطا
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جامعة سوىاج مف نفس  -( طالبو مف طالبات الفرقة الثالثة بكمية التربية الرياضية22)
 ( يوضح ذلؾ.2مجتمع البحث وخارج عينة البحث، وجدوؿ )

 (35األدَى نالختثار انًعزفً )ٌ=دالنح انفزوق تٍٍ انزتٍعً األعهى وانزتٍعً  (3جذول )

 انًتغٍز

 انزتٍعً األدَى انزتٍعً األعهى
انفزق تٍٍ 

 انًتوسطٍٍ
 ع ص ع ص لًٍح "خ"

 *44902 4940 ,594 3960 5903 14 االختثار انًعزفـً

 * داؿ             0011( =2021قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )
دالة إحصائيا  بيف الربيعي األعمى والربيعي األدنى ( وجود فروؽ 2يتضح مف جدوؿ )

( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 00015حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
 مما يدؿ عمى صدؽ االختبار. 2021معنوية 

 تجربة البحث:
بعد االنتياء مف إجراءات الدراسة االستطالعية لمواد وأدوات البحث، واجراء التعديالت 
الالزمة وضبط أدوات البحث إحصائيًا ، أصبحت مواد وأدوات البحث جاىزة وصالحة لمتطبيؽ 
عمي عينة البحث األساسية مف طالبات الفرقة الثالثة تخصص مسابقات الميداف والمضمار 

 ،وقد سارت الدراسة التجريبية وفؽ الخطوات التالية :
 اليدؼ مف تجربة البحث. -1
 المستخدـ.التصميـ التجريبي  -0
 متغيرات الدراسة وأساليب ضبطيا. -2
 تدريس البرنامج المقترح والخطة الزمنية لتدريسو. -5
 التطبيؽ البعدي ألدوات البحث. -1

 وفيما يمي توضيح لكؿ خطوة مف الخطوات السابقة:
 اليدؼ مف تجربة البحث: -1

لرياضيػػة ىدفت تجربة البحث الحالي التعرؼ عمي: فاعمية برنامج مقػػترح في التربيػػة ا
قائػـ عمي التعػػمـ الذاتػػي باستخػداـ الييبرجرافيؾ لتنميػة المفاىيػـ الرياضيػة لطالبػات الفرقػة 

 .عينة البحث الثالثػة بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىػاج
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 التصميـ التجريبي المستخدـ :ً  -0
اقتضت طبيعة البحث ومتطمباتو استخداـ المنيج التجريبي ،واعتمد التصميـ التجريبي 

 مجموعة واحده وباستخداـ أسموب القياس القبمي والبعدي ألدوات البحث. لمبحث عمي 
 متغيرات البحث وأساليب ضبطيا: -2
 المتغير التجريبي: - أ

تضمنت تجربة البحث متغيرًا تجريبيًا واحد  ىو : دراسة البرنامج المقترح في التربية 
 الرياضية القائـ عمي التعمـ الذاتي باستخػداـ الييبرجرافيؾ.

 المتغيرات التابعة: - ب
تضمنت تجربة البحث متغيًر تابعًا واحد ىو : المفاىيـ الرياضية الخاصة بمسابقات 

 الميداف والمضمار.
 المتغيرات غير التجريبية : -ج
تـ تحقيؽ التكافؤ بيف مجموعة البحث في المتغيرات غير التجريبية التي يمكف أف تؤثر في    

 نتائج البحث وىي:
 :  العدد والجنس -1
( 22والمضمار تـ اختيار )(طالبة تخصص مسابقات الميداف 102تكونت عينة البحث مف)   

 تجربة البحث.طالبة بطريقة عشوائية لتطبيؽ عمييا 
 : العمر الزمني والطوؿ والوزف -0

قامت الباحثة بإجراء التجانس بيف أفراد العينة لمتأكد مف أنيا موزعة توزيعًا إعتداليًا مف     
 ( في ضوء المتغيرات اآلتية:5خالؿ حساب معامؿ االلتواء وىذا ما يوضحو جدوؿ )

 الوزف ( –الطوؿ  –معدالت النمو ) العمر الزمني 
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انًتوسظ انذساتً واإلَذزاف انًعٍاري ويعايم اإلنتواء وانتفهطخ فً )انسٍ،  (2جذول )

 (35انطول، انوسٌ( نهعٍُح لٍذ انثذث )ٌ=

 انًتغٍزاخ و
ودذج 

 انمٍاص

 انًتوسظ

 انذساتً

 االَذزاف

 انًعٍاري

 يعايم

 اإلنتواء

 يعايم

 انتفهطخ
 انذالنح

 دانحغٍز  1964 5945- 5934 1,943 سُح انسٍ  1

 غٍز دانح 5926- ,593 4963 10,936 سى انطول  4

 غٍز دانح 1920 5960 3945 00953 كجى انوسٌ  3

           1000ضعؼ الخطأ المعياري التفمطح=       2072ضعؼ الخطأ المعياري لإللتواء=
( 2061: 2002-( أف قيمة معامؿ االلتواء تراوحت ما بيف )5يتضح مف نتائج جدوؿ )

وىي أقؿ مف ضعؼ الخطأ المعياري لمعامؿ اإللتواء، كما تراوحت قيمة معامؿ التفمطح ما بيف                      
(  وىي أقؿ مف ضعؼ الخطأ المعياري لمعامؿ التفمطح، مما يشير إلى 1070: 2057-)

 دالية توزيع العينة في المتغيرات قيد البحث.إعت
 مستوي الطالبات في المفاىيـ الرياضية : -2

وانتفهطخ فً اإلختثاراخ   ( انًتوسظ انذساتً واإلَذزاف انًعٍاري ويعايم اإلنتواء0جذول )

 (35انًعزفٍح نهعٍُح لٍذ انثذث )ٌ=

 االختثاراخ انثذٍَح و
ودذج 

 انمٍاص

 انًتوسظ

 انذساتً

 االَذزاف

 انًعٍاري

 يعايم

 اإلنتواء

 يعايم

 انتفهطخ
 انذالنح

 غٍز دال 1.15- 5.44 1.46 2.63  اإلختثار انًعزفً 1

           1077ضعؼ الخطأ المعياري التفمطح=           2005ضعؼ الخطأ المعياري لإللتواء=
( 2002 :2025-( أف قيمة معامؿ االلتواء تراوحت ما بيف )1يتضح مف نتائج جدوؿ )    

وىي أقؿ مف ضعؼ الخطأ المعياري لمعامؿ اإللتواء، كما تراوحت قيمة معامؿ التفمطح ما بيف 
(  وىي أقؿ مف ضعؼ الخطأ المعياري لمعامؿ التفمطح، مما يشير إلى 1072: 1002-)

 إعتدالية توزيع العينة في اإلختبار قيد البحث.
 :المدة الزمنية لمتجربة  -5

أسابيع خالؿ  6الموديوالت االلكترونية" لمجموعة البحث حوالي استغرؽ تدريس البرنامج "
( جمسة 12ـ بواقع جمستاف كؿ أسبوع بأجمالي )5/0210ـ/15ـ الي 2/2/0210الفترة مف 

 ، بواقع ساعتيف في كؿ جمسو .
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 تطبيؽ البرنامج المقترح والخطة الزمنية لتطبيقو: -1
موافقات اإلدارية بالكمية  عمي تطبيؽ قبؿ البدء في تطبيؽ البرنامج المقترح تـ أخذ ال

وقد تـ االتفاؽ البرنامج عمي الطالبات بالكمية بالمعامؿ الخاصة بالمركز نظـ تقويـ الطالب  ، 
بيف الباحثة والطالبات عمى الفترة الزمنية المحددة  لدراسة الموديوالت المتضمنة بالبرنامج 

ـ واالنتياء  مف دراسة ىذه البرنامج  5/2/0210عمي أف يكوف موعد بداية البرنامج يـو 
 ـ.02/5/0210يـو 
 :التطبيؽ البعدي ألدوات البحث -7

بعد االنتياء مف تدريس البرنامج المقترح تـ إجراء التطبيؽ البعدي لالختبار المعرفي ، 
 وتـ تسجيؿ البيانات ورصد الدرجات ومعالجتيا إحصائيًا لمتحقؽ مف صحة فرض البحث .

 التجريبية :نتائج الدراسة 

 عرض النتائج المتعمقة بالفرض االوؿ مف فروض البحث : -1
يتعمؽ ىذا الفرض بالنتائج الخاصة بأداء عينة البحث الختبار المفاىيـ الرياضية في 
 بعض ميارات مسابقات الميداف والمضمار، وينص الفرض األوؿ مف فرضي البحث عمى أنو :

( بيف متوسطي درجات الطالبات عينة 2021" يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة )
البحث قبؿ دراسة البرنامج وبعده في اختبار المفاىيـ الرياضية لبعض ميارات مسابقات 

 الميداف والمضمار. 
 ولمتحقؽ مف  صحة ىذا الفرض تـ حساب ما يمي :  
 يارية لدرجات الطالبات عينة البحث في القياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

 القبمي والبعدى الختبار المفاىيـ الرياضية في بعض مسابقات الميداف والمضمار.
  قيمة " ت " لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات عينة البحث في القياس القبمي

 والبعدى الختبار المفاىيـ الرياضية.
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 وضحة :وكانت النتائج كما ىي م
 دالنح انفزوق تٍٍ يتوسطً انمٍاسٍٍ انمثهً وانثعذي نهًجًوعح (6جذول )

 (35فً انتذصٍم انًعزفً نهعٍُح لٍذ انثذث ) ٌ=

 

 و
 انًتغٍز

 ودذج

 انمٍاص

 تعذي لثهً

َسثح 

 انتذسٍ

 لًٍح"خ"

انًتوسظ  انًذسوتح

 انذساتً

اإلَذزا

ف 

 انًعٍاري

انًتوسظ 

 انذساتً

اإلَذزاف 

 انًعٍاري

1 
اختثار انتذصٍم 

 انًعزفً

 26936 364930 ,193 41965 1946 2963 درجح

 * داؿ                 0.21( = 2021قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )
(  بيف 2021( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى )7يتضح مف نتائج جدوؿ )

البعدي في مستوى متوسطي درجات القياسيف القبمي والبعدي لصالح متوسط القياس 
( ، كما بمغت نسبة التحسف 57026التحصيؿ المعرفي حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )

(270021.)% 
 النتائج المتعمقة بالفرض الثاني: -0
 : أنو  عمى البحث فروض مف الثاني الفرض ينص   

 Blake( مقاسو بمعادلة بالؾ 100"لمبرنامج المقترح فاعمية بنسبة كسب ال تقؿ عف )
 لقياس الفاعمية" 
، لتحديد Blakeباستخداـ معادلة بالؾ    الباحثة قامت الفرض ىذا صحة ولمتحقؽ مف 

نسبة الكسب المعدؿ لمبرنامج المقترح، والذي يشير إلى انو إذا كانت نسبة الكسب المعدؿ تقع 
( فإنو يمكف القوؿ بعدـ فاعمية البرنامج المقترح، أما 1-بيف الصفر والواحد الصحيح )صفر

( فيذا يعنى أف نسبة الكسب 100إذا زادت نسبة الكسب عف الواحد الصحيح ولـ تتعد )
معدؿ بمغت الحد األدنى مف الفاعمية، وىذا يدؿ عمى أف البرنامج المقترح حقؽ فاعميو ال

(، فيذا يعنى أف نسبة الكسب وصمت 100مقبولة، ولكف إذا زادت نسبة الكسب المعدؿ عف )
إلى الحد األقصى لمفاعمية، وىذا يدؿ عمى أف البرنامج المقترح حقؽ فاعميو عاليو )يحيى 

 ، وقد أخذت الباحثة بيذا الحد باعتباره الحد األعمى.  (152ـ: 1205حامد 
ولقياس فاعمية البرنامج تـ حساب متوسط درجات الطالبات عينة البحث في القياس 

لحساب فاعمية  Blakeالقبمي ومتوسط درجاتيـ في القياس البعدي ، ثـ تطبيؽ معادلة بالؾ 
 ( ىذه النتائج. 6البرنامج المقترح، ويوضح جدوؿ )
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( مقاسو بمعادلة بالؾ 100برنامج المقترح فاعمية بنسبة كسب ال تقؿ عف )لم -1
Blake :لقياس الفاعمية 

 (35ٌوضخ َسثح انكسة انًعذل نهثزَايج انًمتزح لٍذ انثذث   )ٌ= (6جذول )

 انًتغـٍزاخ و
ودذج 

 انمٍاص

 تعذي لثهً
انذرجح 

 انعظًً
 انفاعهٍح

َسثح 

انكسة 

 انًعذل
انًتوسظ 

 انذساتً

انًتوسظ 

 انذساتً

 انتذصٍم انًعزفً  1
 درجح

2963 4196 35 5966 1942 

كما يتضح كذلؾ  76,2التحصيؿ المعرفي لدى طالبات عينة البحث، حيث بمغت الفاعمية 
فاعمية البرامج التعميمي فى تنمية التحصيؿ المعرفى مف خالؿ قيـ الكسب المعدؿ لمطالبات فى 

وىو المدى الذى  0,1( وتمؾ القيـ  <  0021: 05,1حيث بمغت ما بيف )  القياس البعدى
 حدده بالؾ لفعالية البرامج التعميمية.

(  إلي أف نسبة الكسب المعدؿ في اختبار التحصيؿ المعرفي لعينة 6تشير نتائج جدوؿ )
ه بالؾ البحث الذي أستيدفيا البرنامج المقترح بمغت نسبة  أعمي مف الحد الفاصؿ الذي حدد

Blake  ( وىذا يدؿ عمي فاعمية البرنامج المقترح ، وبذلؾ 100لقبوؿ فاعمية البرنامج وىو )
 أمكف التحقؽ مف صحة الفرض الثاني مف فروض البحث  .

مما سبؽ يتضح أف البرنامج المقترح في التربية الرياضية القائـ عمي التعمـ الذاتي 
اضح في ارتفاع مستوي المفاىيـ الرياضية لدي باستخداـ الييبرجرافيؾ ، كاف لو تأثير و 

طالبات الفرقة  الثالثة تخصص مسابقات الميداف والمضمار، وكذلؾ فاعمية البرنامج المقترح 
 ، وبيذا يكوف تـ التحقؽ مف صحو فروض البحث الفرض االوؿ والثاني Blake بمعادلة بالؾ

 تحليل نتائج الدراسة التجريبية وتفسيرها ومناقشتها: -3

 ومف خالؿ عرض النتائج السابقة المتعمقة بفرض البحث يتضح ما يمي:
(، وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدي في اختبار  7يتضح مف جدوؿ )

المفاىيـ لمطالبات عينة البحث نحو بعض ميارات مسابقات الميداف والمضمار قيد البحث 
د أف نتائج  الطالبات الكتسابيـ لممفاىيـ قيد البحث باستخداـ الموديوالت اإللكترونية ، فنج

الخاصة لبعض  ميارات مسابقات الميداف والمضمار باستخداـ الموديوالت اإللكترونية قد 
تحسف بشكؿ واضح وممحوظ حيث بمغت قيمة  المتوسط الحسابي لمقياس البعدي في اختبار 

(، ونرى 5072لتي جاءت بنسبة )( وىى أكبر مف قيمة )ت( المحسوبة وا01062المفاىيـ )
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(  أكبر مف قيمة )ت( الجدولية 57062أيضًا قيمة )ت( المحسوبة والتي جاءت بنسبة )
(، أيضا ما وضحو 2021( عند مستوى داللة )0021بنسبة كبيرة والتي بمغت نسبتيا )

( مف نسبة تحسف بيف القياسيف القبمي والبعدى لصالح القياس البعدى في  7الجدوؿ)
فاىيـ والمعارؼ لمطالبات مجموعة البحث قيد البحث باستخداـ الموديوالت االلكترونية حيث الم

%( وىي نسبة تظير لنا مدى التقدـ الذي حدث في استجابات 270021بمغت نسبة التحسف )
 الطالبات لتنمية المفاىيـ الرياضية في بعض مسابقات الميداف والمضمار قيد البحث. 

ذه النتيجة في ضوء ما تعرضف  لو طالبات عينة البحث مف محتوي كما فسرت الباحثة ى
موديوالت  البرنامج المقترح واستفادتيـ  مف الموقع التعميمي ، وما أتاحو لمطالبات تنمية 
حصيمتيـ المعرفية نحو بعض ميارات مسابقات الميداف والمضمار واالرتقاء نحو ممارسة 

شادي والتوجييي لمباحثة والذي ساىـ في مساعدة رياضة العاب القوي  بجانب الدور اإلر 
الطالبات عمي اكتسابيـ مفاىيـ  نحو بعض ميارات مسابقات الميداف والمضمار ألنيا تمثؿ 
القوي التي تحرؾ الفرد وتثيره وتستغؿ كؿ قدراتو خالؿ تعممو وممارستو لرياضة ألعاب القوي 

 ليحرص كؿ الحرص عمى الوصوؿ ألعمي المستويات.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف البحوث والدراسات السابقة والتي أكدت عمى 
اىمية المعارؼ والمفاىيـ المتعمقة باأللعاب الرياضية والتي تساعد عمي تنمية االداء الميارى 

(  ، وابراىيـ البرعي 05ـ :0225لمرياضات المختمفة  مثؿ دراسة  "ىبو راتب ابو جازيو )
(، )محمد صالح 22ـ: 0210( ، ومحمد كماؿ )00ـ :0220الد محمد عقمية)قابيؿ  ومي

 (.01ـ : 0215(،)زينب عبد الجميؿ عمي،52ـ: 0210فالح،
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 توصيات البحث: -4

لما كانت نتائج الدراسة الحالية قد أظيرت فاعمية البرنامج المقترح باستخداـ الجرافيؾ عف 
ية المفاىيـ الرياضية لميارات مسابقات الميداف طريؽ الموديوالت االلكترونية عمى تنم

والمضمار لطالبات الفرقة الثالثة بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج ، لذا توصى الباحثة 
 بما يمي :

تطبيؽ الموقع التعميمي اإللكتروني " البرنامج المقترح " عمى شبكة المعمومات العالمية "  -1
" باستخداـ الحاسب اآللي عمى طالب جامعة سوىاج  لتعميـ  internetاإلنترنت 

 مسابقات "الميداف والمضمار " الخاص بكؿ مستوي" . 
الموديوالت  خصائص وفؽ بصياغتيا التعميمية البرمجيات إعداد عمى القائميف توجيو -0

 . التعميمية
الكترونية يحتوي كؿ  في صورة موديوالت تصاغ بحيث التعميمي المحتوى بتنظيـ االىتماـ -2

موديوؿ عمى عينة مف  )خطوات تعميمية وفنية ، وأنشطة تعميمية ، وصور ، وفيديو ، 
 وتقويـ لكؿ ميارة (.

تشكيؿ لجنة متخصصة مف خبراء مناىج التربية الرياضية وبعض ميندسي برمجيات  -5
ميـ تكنولوجيا التعميـ لوضع مخطط لصياغة مناىج التربية الرياضية في إطار التع

 االلكتروني.
عادة تنظيـ محتواىا بما يتمشى مع طبيعة  -1 االىتماـ بتطوير مناىج التربية الرياضية وا 

عصر المعموماتية في التعمـ ومحاولة دمج شبكة المعمومات الدولية في تعميـ الميارات 
 المختمفة.

ة الحديثة االىتماـ بضرورة تنمية االتجاىات االيجابية نحو استخداـ الوسائط التكنولوجي -7
في تعميـ وتعمـ المفاىيـ الرياضية مف خالؿ محتوى مادة التربية الرياضية في مختمؼ 

 المراحؿ السنية.
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 : لمراجع
تدريسية مقترحة عمي  (: "تأثير استخداـ إستراتيجيةـ0220إبراىيـ البرعى قابيؿ وميالد محمد عقمية)

تعمـ المفاىيـ في التربية البدنية ومدى بقاء أثرىا لدى تالميذ الصؼ األوؿ بالحمقة الثانية مف 
التعميـ األساسي بمدينة مصراتة بالجماىيرية العربية الميبية" ، المجمة العممية لمتربية البدنية 

، جامعة ح  (،ابريؿ.15مواف، العدد)والرياضية،كمية التربية الرياضية لمبنيف باليـر
: طرؽ وأساليب واستراتيجيات حديثة في (ـ0222أحمد النجدي ومنى عبد اليادي وعمى راشد)
، القاىرة، دار الفكر العربي.  تدريس العمـو

 (: كرة السمة لمناشئيف ، المكتبة المصرية ، اإلسكندرية.ـ0222أحمد أميف فوزي )
معجـ المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج :( ـ0222أحمد حسيف المقاني وعمى أحمد الجمؿ ) 

 وطرؽ التدريس، القاىرة، عالـ الكتب.
 : المعرفة الرياضية ، القاىرة ، دار الفكر العربي.(ـ1222عناف ) أميف الخولي ومحمود

: المنيج المدرسي لمقرف الحادي والعشريف، العيف (ـ1226جودت أحمد سعادة وعبد اهلل إبراىيـ )
 ،مكتبو الفالح.

 –التعاوني  –االلكتروني  –: أساليب التعمـ الذاتي (ـ0222حسيف طو وخالد عبد المطيؼ عمراف )
 رؤى  تربوية معاصرة ،  كفر الشيخ ، دار العمـ واأليماف .

: "فعالية برنامج لمتعمـ الذاتي باستخداـ الكمبيوتر لتدريس مقرر (ـ0221حمدي محمد البيطار )
اإلنشاءات في تدريس مادة المساحة في تنمية التحصيؿ الدراسي والدافعية واالنجاز حساب 

 جامعة أسيوط. كمية التربية، دكتوراه، والقدرة المكانية لدي تالميذ المرحمة الثانوية الصناعية"،
(:" تأثير برنامج تعميمي باستخداـ نموذج التعمـ البنائي عمي ـ0215زينب عبد الجميؿ عمي )

صيؿ المعرفي ومستوي األداء المياري في مسابقات المضمار لطالبات كمية التربية التح
 جامعة أسيوط" ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ،جامعة أسيوط.  –الرياضية 

المكتبة المصرية  مسابقات الميداف والمضمار ، (:1220سعد الديف الشرنوبي وعبد المنعـ ىريدي )
 ، اإلسكندرية.

:"برنامج تدريبي قائـ عمي التعمـ الذاتي لتنمية بعض ميارات تدريس (ـ0221ماح السيد أحمد )س
الحاسب اآللي لدي معممي المرحمة الثانوية وفؽ احتياجاتيـ التدريبية" ،رسالة دكتوراه غير 

 منشورة،كمية التربية ،جامعة أسيوط.
أساليبو، القاىرة ، الدار العالمية -أسسو-مفاىيمو -: التعمـ الذاتي(ـ0221طارؽ عبد الرؤؼ عامر)
 لمنشر والتوزيع. 
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(:" أثر برنامج تعميمي باستخداـ أسموب الييبرميديا عمي تعمـ ـ0222فاطمة محمد محمد فميفؿ)
ميارات كرة السمة لدي تمميذات الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي" ،رسالة دكتوراه ، كمية 

 بية الرياضية ، جامعة المنيا.التر 
، العدد مجمة كمية التربية بقطر(: "التعمـ الذاتي والوسائؿ التعميمية" ،  ـ1221محمد صديؽ حسف )
 الثالث عشر .

(:" تصميـ وحدة العاب قوي منيجية باستخداـ الحاسب اآللي وأثرة عمي ـ0210فالح )محمد صالح 
لدي تالميذ المدرسة الذكية بمحافظة أسيوط"، مستوي األداء المياري والتحصيؿ المعرفي 

 ،جامعة أسيوط. رسالة دكتوراه، كمية التربية الرياضية
(:" فاعمية برنامج مقترح في تدريس التربية الرياضية باستخداـ الوسائط ـ0210محمد كماؿ خميؿ )

الميذ الفائقة عمي اكتساب المفاىيـ وتنمية بعض الميارات األساسية في كرة السمة لدي ت
 جامعة سوىاج. المرحمة اإلعدادية "، رسالة ماجستير، كمية التربية،

: "تأثير الحركة عمي الشكؿ في الرسـو المتحركة "، رسالة دكتوراه ، (ـ1222مني محمد إبراىيـ )
 كمية الفنوف الجميمة بالزمالؾ، جامعة حمواف.

االبتكار لتقدـ صناعة  ( : "ـ0220المؤتمر العممي التاسع لنظـ المعمومات وتكنولوجيا الحاسب )
 فبراير. ، ، القاىرة  المحتوي االلكتروني

  الجمعية المصرية لمتنمية التكنولوجية(: " ـ0222المؤتمر العممي الثاني لمتعمـ مف خالؿ االنترنت )
 أكتوبر. 2-6"، القاىرة، والبشرية

: " خطة مقترحة لبرنامج جمباز المرحمة االبتدائيو عمي ضوء مفاىيـ (ـ0225ىبو محمد أبو جازيو )
 جوانب وأبعاد الحركة" ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط .

 ، القاىرة ، دار النيضة العربية. مسارات تفكير الكبار في الرياضيات(: ـ1205يحيي حامد ىنداـ )
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