
 تأثري برنامج تعليمي بإستخدام التعلم اإللكرتونى التشاركى على مستوى
 داء بعض املهارات األساسية فى تنس الطاولةأ

                                                           هيثم جمال السيد/ د
                                                           

 :مشـكلة البحـث وأهميتـه
م عبر الشبكه المعلوماتية من اهم مستجدات التكنولوجيا التى ظهررت نتيجرة التررور التعليعملية  عدت

العلمى والتكنولوجى فى مجال الكمبيوتر واالتصاالت ، والتى اثرت بشكل مباشر على عمليتى التعليم والتعلم 
ا يرررروفر  مررررن معلومررررات فررررى العررررام اليررررالى ، ييررررى سرررراعد االنترنررررت فررررى تيسررررين عمليررررة الررررتعلم وترويرهررررا بمرررر

 0واتصاالت وخدمات متعددة للمعلمين والرالب على يد سواء 

كما سراهمت تكنولوجيرا المعلومرات والوسرالل التعليميرة اليديثرة والمتررورة فرى ايرداى ترييررات ج ريرة 
ونوعية على اجمالى بيلة التعلم بما يوجه الى نمر جديد من التعلم يتميز بتعدد الوسالر التعليميرة وتزامنهرا ، 

ى اتساع مفهوم التعليم فى المساية الزمنية وتعدد اساليب التعليم والتعلم مما ادى الى تعضيد ه   البيلة ، وال
 . والمكانية ، االمر ال ى ادى الى ظهور مفهوم مجتمعات التعلم وال ى يتميزبزيادة استجابه الرالب للتعلم 

الررى ضرررورة وجررود تتنيررات تربويررة جديرردة توجرره مسررار اعررداد  ( 3102) حمددن م محمددن   دد   شرريريو       
لمواكبررة متريراترره وتيدياترره التررى ترروثر فررى منظومررة التعلرريم والررتعلم وتفررر   المتعلمررين فررى مجتمررر المعرفررة ،

مترلباتها على الرالب لتنمية انفسهم علميرا وتكنولوجيرا واجتماعيرا واخال يرا ، واكتسراب مهرارات الرتعلم للتررن 
، ونتيجررة لرر ل   اليررادى والعشرررين ، مثررل مهررارات التواصررل واالبررداع والتشرراركية والتيررادة والكفرراءة التكنولوجيررة

ظهرت كثير من التتنيات التربويه الجديدة بما فيها ظهور التعلم التشاركى المعتمدعلى استخدام ادوات الجيرل 
 ( 33: 7 . )الثانى لالنترنت من شبكات ووسالر متعددة الكترونية تفاعلية 

 اتكنولوجي أساس على  امت كاملة ثورة االلكتروني التعليمان  (3102)محمن  لهاني  محمن ويوكد
 وتكنولوجيرا الكمبيروتر ، تكنولوجيرا هري التكنولوجيرا ، مرن أنرواع هري عبرارة عرن مرزث ثالثرة التري المعلومرات
 لهر   ا  ييسراب فتر مجموعا   ليس الدمج من النوع وه ا،  البيانات نتل االتصاالت أو وتكنولوجيا، البرمجيات 
  ( 55:33).والكيف الكم ييى من العلمي لإلنتاث كبيرة تضاعفية  درة لكنه التكنولوجيا

 البرامج التعليميرة لتتديم تعليمية منظومةعبارة عن التعلم التشاركى أن  (3104)سالم أحمن وي كر 
 مثل التفاعلية المعلومات واالتصاالت تتنيات باستخدام مكان أي وفي،  و ت أي في للمتعلمين التدريسية أو
 الياسرب اللرى، أجهرزة اإللكترونري، البريرد فرون،يالتل الممرنررة، األ ررا ،  الفضرالية التنروات ،اإلنترنرت)

 علرى عتمادا  إ بمكان ميدد اإللتزام دون المصادر متعددة تفاعلية بيلة تعليمية لتوفير (.. دبع عن الموتمرات
   (382:3(.والمعلم المتعلم بين ، والتفاعل ال اتي التعلم
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  إلرررى أن الرررتعلم( 3112)خمدددي    طيددد  محمدددن ، Edman (3101)  (30 )إيدددنمام  ويشرررير      
 فرري نمررر مررن الررتعلم  ررالم علررى التفاعررل االجتمرراعي بررين المتعلمررين ييررى أنهررم يعملررواالتشرراركى اإللكترونرري 
 يرتم ييرى مشرتركة، تعليميرة تيتير  أهرداف أو المهمرة إنجراز فري ويشراركون كبيررة، أو صرريرة مجموعرات
 علرى يركرز فهرو ثرم ومرن ، المشرتر  العمرل الجمراعي خرالل مرن االتجاهرات أو والمهرارات المعرفرة اكتسراب
 االجتماعيرة التفراعالت خرالل مرن استتبالها، المعرفة، وليس لتوليد المتعلمين بين التشاركية التعاونية الجهود

       (932:39).التعلم عملية في نشر كمشار  المتعلم وينظر إلى المتعلم، يول ممركز تعلم وهو والمعرفية،

اإلجتماعى ييى  والتواصل للياجة المتعلمين للتفاع ظهر مصرلح التعلم االلكترونى التشاركى نظرا  و د    
أن السمة اإلجتماعية والتشاركية هى المميزة لبرمجيات التعلم  al. et, Sharon (3100)شاروم يرى 

 (  399:32)   .اإللكترونىاإللكترونى التشاركى باعتبار  الجيل الثانى من التعلم 

أن الرتعلم االلكترونرى التشراركى  Strijbos, et., all  (3114)سدرريبوو  وخخدروموه ا مرا اكرد  
يتررريح للمتعلمرررين مرررن مختلرررف أنيررراء العرررالم المشررراركة والتعررراون فيمرررا بيرررنهم مرررن خرررالل التواصرررل اإلجتمررراعى 
المصرررايب لهررر ا النررروع مرررن الرررتعلم ، وهررر ا يترلرررب مرررن المعلمرررين إثرررارة دافعيرررة المتعلمرررين ، والتخررررير الجيرررد 

اعليرررة مباشررررة عبرررر اإلنترنرررت ممرررا يسررراعد المتعلمرررين علرررى بنررراء للمنررراهج الدراسرررية ، كمرررا تكرررون المشررراركة تف
تاية الفرصة لالستفسار على أسللتهم والتعلم من بعضهم البع   ( 33:00).المعارف الجديدة ، وا 

تررنس الراولررة لترردريس متررررات  ى مررن خررالل  مررا اليظرره البايررى نتيجررة لمشرراركتهمشرركلة البيررى  اليررالوتعررد 
بعر  في اداء  اخفا  معظم رالب الفر ة االولى ، اليظ جامعة الز ازي  الرياضية بنينلرالب كلية التربية 

،   تنس الراولةالتى وضعت لتدريس مترر البرامج التعليمية و ل  الن   المهارات االساسية فى تنس الراولة
أسرراليب الترردريس  سررتخدامأوالتررى ركررزت علررى ضرررورة  اإلتجاهررات التربويررة اليديثررة، لررم تعررد  ررادرة علررى مواكبررة

دمة فري التردريس ال تسراعد ييرى ان الررر  المسرتخ 0علية فى العمليرة التعليميرةاأكثر ف جعل المتعلماليديثة ل
، و لر  لوجرود العديرد مرن األسرباب منهرا   تنس الراولرةإدرا  المرايل الفنية والتعليمية لمهارات على  الرالب

بمشرراهدة النمررو ث العملررى للمهررارة مررن  ييررى يترروم الرررالبث العملررى للمهررارة  يررد البيررى سرررعة عررر  النمررو 
إدرا  مرايررل األداء الفنررى  أهمررال اإلتجاهررات األخرى،وهنررا ال يسررترير الرالرربجانررب أو إتجررا  وايررد فتررر مررر 

بشرركل فيرره تجزلررة أداء النمررو ث  داء لسرررعة هرر   المرايررل ،ييررى ال يسررترير المعلررمضرررب الكرررة ومتابعررة األل
 ى ال يسرمح أيضرا  لتصرييح األخرراء خرالل و رت المياضررة الر على متابعرة جميرر الررالب ،عدم  درة المعلم
 رردرا  كافيررا  مررن المعلومررات والمعررارف النظريررة المرتبرررة بجوانررب الررتعلم المختلفررة للمهررارة  يررد  بإعررراء الرررالب

 .ولة بع  المهارات االساسية فى تنس الراالبيى، تل  األسباب ساهمت فى إنخفا  مستوى أداء 
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إتتران و د اشارت الدراسات الى اهميرة اسرتخدام الرتعلم التشراركى فري العمليرة التعليميرة ، لمرا لهرا مرن تراثيرعلى 
 ( 3102) ، حمن م محمدن   د   : مثل دراسة كل مرن جوانب التعلم المختلفة التربيتية والمعرفية والوجدانية

 Morenoمورنددددددو  ، Rieber (3102()37)ريوددددددر ، (32) (3102)نشددددددو  أحمددددددن  لسددددددين ، (  7) 
ييرررى ، ( 03) (3112)ضيندددح محمدددن حسدددم  ،( 33) ( 3101)محمدددن ىدددوض  ريدددا   ، (33()3103)

 0اوصت باستخدام بيلة التعلم التشاركى في العملية التعليمية 

ه    إال أنالتى تناولت التعلم التشاركى عبر االنترنت الرغم من تعدد الدراسات العلمية انه ب يرى البايىو 
بع  فى تعلم بيلة التعلم التشاركى ستخدام أو راءاتها النظرية لم تترر  إلى  الدراسات على يد علم البايى

تصميم بيله تعلميه تشاركية عبر ضرورة  ،االمر ال ى دعى البايى الى المهارات االساسية فى تنس الراولة
بع  المهارات كمياولة للتعرف على تاثيرها على  ستفادة من أساليب التدريس اليديثة االنترنت لإل

 .بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الز ازي لرالب الفر ه االولى  االساسية فى تنس الراولة

تاثيرهرا علرى التعررف علرى و بيلره تعلميرة تشراركية عبرر االنترنرت  تصرميم  يهردف البيرى إلرى  : لوحد   هنف
 0 ية فى تنس الراولةبع  المهارات االساسمستوى اداء  

 :ىرو   لوح   

اداء مسرتوى للمجموعرة التجريبيرة  فرى  يرةوالبعد يرة التبل ات اسالتي جد فرو  دالة إيصاليا  بين متوسرتو  -9
 .البعدى  لصالح التياس بع  المهارات االساسية فى تنس الراولة

اداء مسرتوى للمجموعرة الضرابرة  فرى  يرةوالبعد ية التبل ات اسالتي متوسرتوجد فرو  دالة إيصاليا  بين  -3
 .البعدى  لصالح التياس بع  المهارات االساسية فى تنس الراولة

فررى متوسررر التياسررين البعررديين لمجمرروعتى البيررى التجريبيررة والضررابرة فرررو  دالررة إيصرراليا  بررين  توجررود -3
 0و لصالح المجموعة التجريبية اداء بع  المهارات االساسية فى تنس الراولةمستوى 

 :مصط حات  لوح  

 :learning Electronic لرع يم  اللكررون  
     (90:33)".التعلم إليداى واإلنترنت الويب لتتنية استخدام "هو 

    Electronic collaborative learning لرع م  اللكررون   لرشارك  
نجرراز إفرري مجموعررات صررريرة أو كبيرررة ويتشرراركون فرري  نمررر مررن الررتعلم يعمررل فيرره الرررالب معررا   "هررو

والمهرارات أو االتجاهرات مرن خرالل  ،ييى يتم اكتسراب المعرفرة ، المهمة أو تيتي  أهداف تعليمية مشتركة 
     (938:39)." العمل الجماعي المشتر 
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 :  لساوق  لنر سات 

اإللكترونى التشاركى على التعلم تأثير  أستهدفت التعرف على Rieber (3102()37)ريور  دراسة
وأستخدم البايى المنهج التجريبى على  ، مهارة التصويب فى كرة السلة لدى رالب المريلة الجامعيةتعلم 

ومجموعة ضابرة ،  تجريبية مجموعتين مجموعة تتسيمهم إلى تم بالمريلة الجامعية ا  رالب( 33)عينة  وامها 
وجود فرو  دالة إيصاليا  بين التياسين البعديين : هم النتالج ومن أ، ا  رالب( 98) وام كل منهما 

 . المجموعة التجريبيةمهارة التصويب فى كرة السلة لصالح للمجموعتين التجريبية والضابرة فى 

فرررى  اإللكترونرررى التشررراركىالرررتعلم فاعليرررة  التعررررف علرررىأسرررتهدفت  Moreno (3103()33)مورندددو  دراسرررة
وأسرتخدم البايرى المرنهج التجريبرى  ،األساسية فى كرة التدم لرالب المدارس الثانويةإكتساب بع  المهارات 

تم تتسيمهم إلى مجموعتين إيداهما تجريبية  المريلة الثانوية ،ب ا  رالب( 30) ، وتكونت عينة البيى من عدد
 اإللكترونى التشراركىم التعلزيادة فاعلية : رالبا  ، ومن أهم النتالج ( 97)، واألخرى ضابرة  وام كل منهما 

 .  على التعلم التتليدى فى إكتساب بع  المهارات األساسية فى كرة التدم

فاعلية استخدام التعليم اإللكترونى مر على التعرف  أستهدفت( 32()3112)نشوة أحمد السيد  دراسة
وأستخدمت  للبنات بالز ازي ،التربي  الميدانى لتعلم مسابتة إراية المرر ة لرالبات كلية التربية الرياضية 

رالبة تخص  مسابتات الميدان والمضمار الفر ة الثالثة ( 33)البايثة المنهج التجريبى على عينة  وامها 
تم تتسيمهن إلى مجموعتين إيداهما تجريبية واألخرى ضابرة  بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الز ازي  ،

ساهم البرنامج التعليمى اإللكترونى المتترح فى تعلم مسابتة : النتالج  ومن أهم رالبة ،( 93) وام كل منهما 
 .   إراية المرر ة

 :إبر ء ت  لوح    

المرررنهج التجريبررري ، و لررر  لمناسررربته لربيعرررة البيرررى وبتصرررميم تجريبرررى  أسرررتخدم البايرررى  :مدددنهل  لوحددد  
مسرتخدمة التياسرين التبلرى البعردى للمجمروعتين التجريبيررة ( مجموعرة تجريبيرة ومجموعرة ضرابرة)لمجمروعتين 
 .والضابرة

يررة بكل االولرىالفر ررة  البمررن رر بإختيررار عينرة البيررى بالرريترة العمديرة  رام البايرى :مبرمد  و يندد   لوحدد  
، والبالغ م3092/3030 للعام الجامعى الثانىجامعة الز ازي  فى الفصل الدراسى  - للبنينالتربية الرياضية 

ررالب  سرته –للدراسة اإلسترالعية  رالب 30) رالب منهم( 30)،وتم أستبعاد عدد ،  رالب( 30) معدده
وبر ل  أصربيت عينرة البيرى األساسرية ، (باألندية الرياضية تنس الراولة رالب يمارسوا 0 –لإلعادة با ون 

إلررى مجمرروعتين إيررداهما مجموعررة تجريبيررة  مجتمررر البيى،و ررد تررم تتسرريمهممررن  %(50)بنسرربة  الرربر( 30)
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 ، واألخررررى مجموعرررة ضرررابرةرالرررب( 95) موعررردده عبرررر االنترنرررت أسرررتخدمت الرررتعلم اإللكترونرررى التشررراركى
 . يوضح توزير أفراد عينة البيى( 9) ، وجدولرالب( 95) مأستخدمت الرريتة التتليدية وعدده

 ( 0)بنول 
 روضي  أىر ن  ين   لوح 

 مبرم   لوح 
  لعين   ألساسي   لمسروعنوم

رن   مومارسي لإل ان  واقوم  ين   إلسرطال ي   لنسو   لمئوي 
 ضاوط  ربريوي   لطاول 

01 31 0 4 02 02 21% 

فى المتريرات التى  د يكون لها تأثير على  األساسية أفراد عينة البيى بيساب إعتدالية توزيرالبايى   امو  
التدرة ) البدنية الخاصة التدراتو ( ال كاء -الوزن  -الرول  - السن)النمو  معدالتالمترير التجريبى مثل 

 راع والعين التواف  بين ال -د ة توجيه ال راع الضاربة  -التدرة العضلية للرجلين  –العضلية لل راع الضاربة 
وتمت ه   التياسات ، اداء بع  المهارات االساسية فى تنس الراولةمستوى و ، (مرونة المنكبين –والكرة 

المهارية الختبارات البدنية و ل ( الثبات –الصد  )بعد التأكد من المعامالت العلمية ( التجانس والتكافو)
 .يوضيان  ل  (3)،(3)والجداول ، واختبار ال كاء،

 (3)بنول 
 إ رن لي  روضي  أىر ن  ين   لوح   ألساسي 

 21= م                      و لذكاء ى   لسم و لطول و لوضم                        

  لمرغير ت
وحن  
  لقيا 

 لمروسط 
  لحساو 

 إلنحر ف 
  لمعيار 

 معامل   إللرو ء  لوسيط

 0114 30143 1123 30128 سن   لسم

 1124 002101 0122 008182 سم  لطول

 1122 02182 2128 04182 كبم  لوضم

 1120 00111 2103 02130 نرب   لذكاء

الوزن  –الرول  –السن )ت النمو أن جمير  يم معامالت اإللتواء لمعدال( 3)يتضح من جدول 
عينة أفراد  إعتدالية توزيرمما يشير إلى ( 3)أى أنها تنيصر ما بين ( 9700:  0777)،تراويت ما بين (

 . فى ه   المتريرات البيى األساسية
 
 (2)بنول 

   لمرغير ت  لونني  ى  إ رن لي  روضي  أىر ن  ين   لوح   ألساسي 
  21= م              ن ء وع   لمهار ت  الساسي  ى  رن   لطاول مسرو  و                    

  لمرغير ت
وحن  
  لقيا 

 لمروسط 
  لحساو 

 إلنحر ف 
  لمعيار 

 معامل   إللرو ء  لوسيط

 1121 0122 3142 0121 ثاني  م مم  لونء  لعال 31 لعنو 

 1184 23122 4102 22122 سم  لوثح  لعري  مم  لثوات

 1102 34103 4112 32122 مرر رم  كر  رن  ألقص  مساى 

 1108 02103 2122 02120 ثاني   لبر   لضبض ب  وطريق  وارو



3 
 1123 22103 2124 41123 سم ثن   لبذع لألمام مم  لوقوف    

 0143 00103 0142 00102 نقطه  إلرسال ووبه  لمضرح  لخ ف   

 11230 3132 01422 2122 نقطه  لضرو   لمسرقيم  ووبه  لمضرح  لخ ف  
 11284 0148 01024 8183 نقطه نى   لكر  ووبه  لمضرح  لخ ف   

 11830 2102 31324 2120 نقطه  إلرسال ووبه  لمضرح  ألمام  

 ن ء وع   لمهار ت مسرو  و أن جمير  يم معامالت اإللتواء للمتريرات البدنية ( 3)يتضح من جدول 
مما يشير إلى ( 3)أى أنها تنيصر ما بين ( 9703:  0738) تراويت ما بين  الساسي  ى  رن   لطاول 

 .عينة البيى األساسية فى ه   المتريرات أفراد إعتدالية توزير
 (: لضاوط  - لربريوي  ) لركاىؤ ويم مبمو ر   لوح  

الروزن  –إرتفراع التامرة  –العمرر )تم إجراء التكافو بين المجموعتين التجريبية والضابرة فى معدالت 
، وبعرر  المتريرررات البدنيررة والمهاريررة المرتبرررة برياضررة تررنس الراولررة  يررد البيررى للتأكررد مررن عرردم (الرر كاء -

يوضرررح (  0) م وجررردول 99/3/3030إلرررى  7/3الفتررررة مرررن المجمررروعتين، و لررر  فرررى  فررررو  دالرررة برررينوجرررود 
 .التكافو بين المجموعتين التجريبية والضابرة

 ( 4) بدنول 
 نالل   لفروق ويم  لمبمو ريم  لربريوي  و لضاوط  ى  معنالت  لنمو و لذكاء ووع 

  لمرغير ت  لونني  و لمهاري   لمرروط  ورياض  رن   لطاول  قين  لوح  
 02= 3م=0م                                                                                    

 المتغيرات
وحن  
  لقيا 

 3ع±  3    0ع±  0    "ت"قيم    لمبمو    لضاوط      لربريوي     لمبمو  

  
مو
 لن

 

 1123 1128 02101 1100 02131 سنة السن

 1142 2113 02113 4122 02011 سم الرول

 1183 2100 00181 2120 02122 كجم الوزن

 1122 4102 20111 4100 20121 درجة  لذكاء 
ني 
لون
 

   
   
   
  

 

 11088 11821 2142 11222 2121 ثانية م من البدء العالى30العدو 

 1120 2114 22121 4182 20111 سم الوثب العري  من الثبات

 1120 1103 2102 1102 2132 متر رمى كرة تنس أل صى مسافة

 11228 01842 22128 01241 28134 ثانية الزجزاجى برريتة باروالجرى 

 11282 31232 2121 31023 2112 سم ثنى الج ع لألمام من الو وف    

 11322 11022 0101 11042 0102 نترة اإلرسال بوجه المضرب الخلفى  
 11321 0102 2141 0103 2121 نترة  لضرو   لمسرقيم  ووبه  لمضرح  لخ ف  
 11302 0121 2138 0138 2123 نترة الخلفى  المضرب بوجه الكرة دفر 
 11020 01321 3121 01323 3132 نترة اإلرسال بوجه المضرب األمامى  
       0705دال عند مستوى *                37003=0705الجدولية عند مستوى " ت" يمة      
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بين المجموعتين التجريبيرة  0705عدم وجود فرو  دالة إيصاليا  عند مستوى (  0) يتضح من جدول 
ترنس الراولرة  يرد وبع  المتريرات البدنيرة والمهاريرة المرتبررة برياضرة فى معدالت النمو وال كاء والضابرة 
 .مما يشير إلى التكافو بين المجموعتين فى ه   المتريراتالبيى، 

 :أنو ت بم   لويانات
 (بالسنتيمتر) الروللتياس  Rstamir رجهاز الرستامي - : لمسرخنم  ى   لوح   ألبهض  و ألنو ت :أوالا 

 .والوزن بالكيلوجرام وتم معايرة ه ا الجهاز  بل وخالل استخدامه
كرات  –مضارب تنس راولة  -( ثانية) Stop watchساعة إيتاف  -( متر) المسافة لتياس  ياس شرير -

بالستي ،  ، أروا أ الم، رباشير، ستيكر، عالمات -يوالر تعليم  -ملعب تنس الراولة  –تنس راولة 
 .أ ماع
تررم تيديررد المتريرررات البدنيررة واالختبررارات الترري تتيسررها مررن خررالل   : إلخروددار ت  لوننيدد  قيددن  لوحدد  : ثانيدداا 

ة المتخصصة والدراسات السابتة و ل  بيصر جمير المتريرات البدنية المرتبرة االرالع على المراجر العلمي
م حدددق )برياضررة تررنس الراولررة واالختبررارات التررى تتيسررها، وتررم عرضررها علررى السررادة الخبررراء المتخصصررين 

م حدددق )وكرر ل  االختبررارات التررى تتيسررها ، (3م حدددق )لتيديررد أهررم المتريرررات البدنيررة المناسرربة لهرر ا البيررى،(0
 . يوضح  ل (  5) ٪ فأكثر، وجدول 70و د ارتضى البايى بنسبة  (2

 ( 2) بدنول    
 وأهم  الخروار ت  لر  رقيسها  لونني   لنسو   لمئوي  ألر ء  لخور ء لرحنين  لمرغير ت

 01=م  
  لمئوي   لنسو   لمو ىقيم  نن  الخرودار ت  لونني   لصفات  لونني  م

  لسر   9

 ٪900 90 .متر من البدء العالى 30العدو  -

 ٪30 3 .تر من البدء المنخف م98اختبار عدو  -

 ٪50 5 .ثوانى من البدء العالى 0العدو  -

3 
 لقنر   لعض ي  

 ل رب يم

 ٪900 90 .الوثب العري  من الثبات -

 ٪00 0 .الوثب العمودى لسارجنت -

 ٪30 3 .الوثب العمودى من اليركة -

3 
 لقنر   لعض ي  

 ل ذر  يم

 ٪900 90 .رمى كرة تنس أل صى مسافة -

 ٪90 9 .كجم بيد وايدة 3دفر كرة ربية زنة  -
 ٪00 0 (.جم 750)دفر الكرة الربية زنة  -

  لرشاق  0

 ٪30 3 .ى( 90)الوثبة الرباعية  -

 ٪900 90 م 075×  3الجرى الزجزاجى برريتة بارو  -

 ٪30 3 .والجانبى اللمس السفلى -

  لمرون  5
 ٪30 3 .مرونة الفخ  -

 ٪900 90              .ثنى الج ع لألمام من الو وف -
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  لمئوي   لنسو   لمو ىقيم  نن  الخرودار ت  لونني   لصفات  لونني  م
 ٪30 3 .ثنى الج ع من الجلوس الرويل -

  لرو ىق 3

 ٪00 0 .نر اليبل -

 ٪50 5 . الوثب داخل الدوالر المر مة -

 ٪30 3 .رمى واستتبال الكرات -

  لرو ضم 7

 ٪30 3 . باس المعدل للتوازن الديناميكى -

 ٪50 5 الو وف على مشر التدم -

 ٪30 3 . عمل ميزان( جثو أفتى) -

أن النسررربة الملويرررة لراء الخبرررراء فرررى بعررر  المتريررررات البدنيرررة المرتبررررة (  5) يتضرررح مرررن جررردول 
٪ فرأكثر 70و د ارتضى البايى نسربة ( ٪900 -٪ 90)برياضة تنس الراولة  يد البيى انيصرت ما بين 

 :ألهم المتريرات البدنية، وفى ضوء  ل  تم  بول االختبارات البدنية التالية
 (0) بدنول 

  الخروار ت  لونني   لمسرخنم  طوقا لرأ   لسان   لخور ءنرائل أهم 
  لقيا  وحن   الخروار ت  لونني   لمرشح   لصفات  لونني  م
 ثانية .متر من البدء العالى 30العدو  - السرعة االنتتالية 9

 سم .الوثب العري  من الثبات - التدرة العضلية للرجلين 3

 متر .كرة تنس راولة أل صى مسافة رمى - التدرة العضلية لل راعين 3

 ثانية .الجرى الزجزاجى برريتة بارو - الرشا ة 0

 سم .    ثنى الج ع لألمام من الو وف - المرونة 5

نتررالج أهررم المتريرررات البدنيررة المرتبرررة برياضررة تررنس الراولررة واالختبررارات (  3) يتضررح مررن جرردول 
فررى تربيرر   ياسررات  التررى تتيسررها بنرراء علررى رأى السررادة الخبررراء و ررد تررم اسررتخدام هرر   االختبررارات

 . (2م حدق )البيى 

من خالل إرالع البايرى علرى العديرد مرن المراجرر العلميرة  (5)ملي  .  الخروار ت  لمهاري   : ثالثاا 
الترري أجريررت فرري مجررال تررنس الراولررة وباالسررتعانة برربع  ويرردات براريررة االختبررارات و المتخصصررة 

ىرحد  أحمدن "، (30) (م3003)" مبدني أحمدن شدوق " كدراسرةترنس الراولرة  فىللمهارات األساسية 
السادة  و ل  السترالع رأى (4م حدق ) ام البايى بوضعها فى استمارة ( 93( )م3090" ) لسقاف
٪ فرأكثر 70لتيديد أهم هر   االختبرارات الترى تتيسرها و رد ارتضرى البايرى نسربة  (0م حدق )الخبراء 

  -:التاليةألهم المتريرات المهارية، وفى ضوء  ل  تم  بول االختبارات المهارية 
  .الخلفىاإلرسال بوجه المضرب  -

 .الضربة المستتيمة بوجه المضرب الخلفى -
 .دفر الكرة بوجه المضرب الخلفى -
  .اإلرسال بوجه المضرب األمامى -
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 (6)ملحق   ": لذكاء" إخروار:ر وعا 

سواال  من األسللة ( 20)ويتكون ه ا اإلختبار من ،(95()3110)ىاروق  ون  لفراح  ام بوضعه  
التدرة )،من خالل  ياس التدرات العتلية المتعددة مثل (ال كاء)المختبر على التفكير ال هنية التى تبين  درة 

والمريلة السنية المناسبة لتربيته  ،وهو صالح لكال الجنسين( التدرة العددية –التدرة اليسابية  –اللروية 
   .د يتة( 30)مريلة الشباب ، وزمن ه ا اإلختبار 

 : لنر س   إلسرطال ي     
المواف   الثالثاء ، ويتي93/3/3030 المواف  خميسال منراء الدراسة اإلسترالعية في الفترة إجتم 

من مجتمر البيى،ومن خارث العينة  رالب( 30)وعددها،علي أفراد عينة البيى االسترالعية 98/3/3030
 :األساسية ،وأستهدفت التعرف على ما يلى

  ألفراد عينة البيىمدى ماللمة االختبارات البدنية والمهارية. 
  التياس فيصاليية األدوات واألجهزة المستخدمة. 
 عند تنفيذ التجربة األساسية والعمل على التغلب  الصعوبات التى قد تواجه الباحث التعرف على

 0 عليها قبل التطبيق
  لالختبارات  يد البيى( الثبات –الصد  )إجراء المعامالت العلمية. 

 : السرطال ي  نرائل  لنر س  
 .تم التأكد من ماللمة االختبارت البدنية والمهارية لتدرات عينة البيى -
 التياس فيصاليية األجهزة واألدوات والمستخدمة  -

 .لالختبارات  يد البيى( الثبات –الصد  )تم التيت  من المعامالت العلمية  -
 :قين  لوح    لونني  و لمهاري   لإلخروار ت(  لثوات – لصنق ) لمعامالت  لع مي   

المتارنرة الررفيرة ييرى ترم تربير  االختبرارات علرى عينرة البيرى صرد   أستخدم البايرى : لصددنق معامل 
بالكليررررة مررررن مجتمررررر البيررررى وخررررارث عينررررة البيررررى  االولررررىبالفر ررررة  رالررررب( 30)االسررررترالعية وعررررددها 

وتم ترتيررب درجررات عينررة التتنررين وتتسرريمهم الررى ارباعيررات وتمررت المتارنررة بررين االربرراع االعلررى األساسررية،
 يوضح  ل ( 7)فى االختبارات البدنية والمهارية  يد البيى، وجدول واالدنى 

 (2)بدنول 
 ى   لمرغير ت  الروا يم  ال    و النن  نالل   لفروق ويم 

 2=3م=0م                               قين  لوح  لمهاريه و  لونني                                   

 اإلختبارات
 وحن 
  لقيا 

  الرواع  ال    
 2=م

  الرواع  النن  
 "ت" قيم  2=م

 ع   ع  
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 *4123 3130 0120 0134 2124 ثانية م من البدء العالى02العدو 

 *4120 2130   22182 2122 40102 سم الوثب العريض من الثبات
رمى كرة تنس ألقصى 

 *2122 4130 30188 2123 20184 متر مسافة

الجرى الزجزاجى بطريقة 
 *2132 0130 03121 0122 00111 ثانية بارو

ثنى الجذع لألمام من 
 *0108 0188 22102 0140 42111 سم الوقوف    

اإلرسال بوجه المضرب 
 الخلفى 

 *21082 11422 0122 11812 0121 نقطة

الضربة المستقيمة بوجه 
 المضرب الخلفى

 *21202 11332 1122 0124 0122 نقطة

دفعععل الكعععرة بوجعععه المضعععرب 
 الخلفى 

 *001420 11302 0142 11012 0123 نقطة

اإلرسال بوجه المضرب 
 األمامى 

 *0120 0104 2133 3132 04180 نقطة
 1112ن ل  نن مسروي *                   .               3121=  1112 لبنولي   نن مسروي " ت " قيم  

االرباع االعلى واالرباع االدنى بين  0705وجود فرو  دالة إيصاليا  عند مستوي ( 7)من جدول  يتضح
 . يد البيى رصد  االختبال ريشيمما  اإلختبارات البدنية والمهارية  يد البيىفي لصالح االرباع االعلى  

بيساب معامل الثبات عن رري  تربي  اإلختبارات البدنية والمهارية على   ام البايى: معامل  لثوات  
من نفس مجتمر البيى،ومن خارث العينة  رالب( 30) البيى اإلسترالعية والبالغ عددهم أفراد عينة
عادة التربي  على نفس العينة  األساسية، ،وتم يساب معامل اإلرتبار   يام(  2) زمنى  در   بفاصلوا 
ويتى ، وجدول  3/3131/ 00 - 02ن نتالج التربيتين األول والثانى،و ل  فى الفترة من البسير بي

 يوضح  ل    ( 8)
 ( 8)بددنول 

    31= م           معامل  لثوات لإلخروار ت  لونني  و لمهاري  قين  لوح                          
وحدة  المتغيرات

 القياس
  التطبيق الثانى التطبيق األول

 ع س ع س "ر"قيمة 

 *36.2. 93.4 6345 93.1 63.6 ثانية م من البدء العالى02العدو 
 *3564. 3.9. 399.. 3.6. .36.. سم الوثب العريض من الثبات

 *3511. 396. ..53. 3.6. 53.5. متر رمى كرة تنس ألقصى مسافة

 *3564. 3.5. ..9.3 3.9. ..9.3 ثانية الجرى الزجزاجى بطريقة بارو
 *3569. 3.9. 13.5. 352. 1396. سم ثنى الجذع لألمام من الوقوف    
 *36.5. 93.1 99362 9394 993.6 نقطة اإلرسال بوجه المضرب الخلفى 

الضربة المستقيمة بوجه المضرب 
 الخلفى

 *3564. 6..3. 9.369 ...3. 9.356 نقطة

 *3551. 4..3. 99349 ...3. 993.6 نقطة دفل الكرة بوجه المضرب الخلفى 
 *3541. .3.6. 93.5 1..93 ..93 نقطة اإلرسال بوجه المضرب األمامى 

 3.5.دال عند مستوى *                           3444.=  3.5.الجدولية عند مستوى " ر"قيمة         

التربيتين األول بين  0705وجود عال ة إرتبارية دالة إيصاليا  عند مستوى ( 8)من جدول يتضح  
  .والثانى فى اإلختبارات البدنية والمهارية  يد البيى،مما يشير إلى ثبات ه   اإلختبارات عند التربي 

 : قين  لوح  " لذكاء" لقنر   لعق ي   لعام  لمقيا  (  لثوات – لصنق ) لمعامالت  لع مي  
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بإستخدام الصد  " ال كاء"العامة إختبار التدرة العتلية صد  بيساب   ام البايى :  لصنق معامل 
من المتخصصين فى علم النفس الرياضى  إلبداء الرأى ( 5)على عدد و ل  عن رري  عرضه  المنرتى،

فى مدى مرابتة ومنرتية عبارات اإلختبارات لما وضعت من أجله،و د أشارت النتالج إلى إتفا  الميكمين 
  0ر إلى توافر الصد  المنرتى لهمما يشي%( 900% :80)بنسبة ملوية تراويت مابين 

 طريق عن  "الذكاء"القدرة العقلية العامة الثبات إلختبار معامل  حسابب الباحث قام :ددات لثومعامل  

وذلك فى الفترة من  من التطبيق األول، يوم( 95)زمنى قدره  بفاصلالثبات التطبيق ثم إعادة التطبيق 

 .يوضح ذلك( 9)وجدول ، ،22/2/2222وحتى  31/2/2222
 (2)بدنول 

 31= م          " لذكاء "القدرة العقلية العامة  الخروار  معامل الثبات          

  إلخروار
وحن  
  لقيا 

 "ر"قيمة   لرطويق  لثان   لرطويق  ألول
 ع س ع   

عامة القدرة العقلية ال

 "كاءالذ"
 *3295. 53.5 66316 4316 .6635 درجة

 3444.=  92ودرجة حرية                     3.5.الجدولية عند مستوى معنوية " ر"قيمة 

بين التربيتين األول والثانى  0705وجود عال ة إرتبارية دالة إيصاليا  عند مستوى ( 2)من جدول يتضح 
 1عند التربي  ه ا االختبار يد البيى،مما يشير إلى ثبات   "ال كاء"الختبار التدرة العتلية العامة 

 :تصميم بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى 

نمو ث : باإلرالع على عديد من نما ث التصميم التعليمى الماللمة لبيلة التعلم اإللكترونى مثل   ام البايى
(Carey and Dick)  (3009  ( )32) ، ونمو ث ، (39)(3003)ميمد عرية خميس) ونمو ث

(Morrison, Ross and Kemp, 2004)(35) وتم (3) (3003 )أكرم فتيى مصرفى على)، ونمو ث ،
ن المرايل الموضية يتضم( ECLE)استخال  نمو ث متترح لتصميم بيلة التعلم االلكترونى التشاركى 

 0بالشكل التالى
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Study the current realityدراسة الواقع الحالى           : المرحلة األولى

 .تحليل خصائص المتعلمين -2.                                المشكلةتحديد  -3

 .تحديد واقع الموارد التعليمية المتاحة -4.        تحديد الحاجات التعليمية للمتعلمين -1

   Thinking and choose the bestالتفكير واختيار أفضل الحلول المقترحة : المرحلة الثانية

solution 

 .طرح مجموعة من الحلول المقترحة لحل المشكلة -3

 .اختيار أفضل الحلول التى تعطى منتج تعليمى عال الجودة -2

 

 

 

 

 عمليات 

 

 

 

 

 

 

 

 تعديل 
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 ( 0) شكل 
 (ECLE)نموذج مقترح لتصميم بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى

 

 

 : لمقررح  إللكررون   لرشارك   ورنامل  لرع م

 : لهنف مم ورنامل  لرع م  إللكررون   لرشارك  : أوالا 

ساسررية فررى اال لرربع  المهرراراتاألداء المهررارى الصررييح   البويتمثررل فررى إكسرراب الررر : لهددنف  لمهددار   -
 .جامعة الز ازي  - نينبكلية التربية الرياضية بللفر ة االولى تنس الراولة 

الراء واإلنرباعررررات اإليجابيرررررة نيررررو إسررررتخدام الرررررتعلم  البويمثررررل فررررى إكسررررراب الررررر : لهددددنف  لوبدددددن ن  -
 .نظرا لمواجهة التعلم ومواجهة جاليه كورونا  اإللكترونى التشاركى عبر شبكة اإلنترنت

 

  Designمرحلة التصميم                                      : المرحلة الثالثة                

 
.       إعداد وضبط أدوات البحث -2.      تحديد أهداف بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى -3

 .تصميم سيناريو بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى -1

 .المقترحة لكترونى التشاركىبيئة التعلم اإل (خدمات)تصميم أدوات  -4

 .تصميم تفاعالت بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى -5

 .القياس القبلى لمستويات المتعلمين -6

 Programming and Publishingوالنشر     البرمجة: المرحلة الرابعة

 .              البناء البرمجى لبيئة التعلم اإللكترونى التشاركى -3

 .محتوى بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى برمجة -2

 .نشر بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى على اإلنترنت -1

 Implementationالتطبيق         : المرحلة الخامسة

 .بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى على عينة استطالعيةل التطبيق التجريبى -3

 .الفعلى لبيئة التعلم اإللكترونى التشاركىالتطبيق  -2

 

 Evaluationالتقويم    : المرحلة السادسة

 .المعالجة اإلحصائية -2      .   القياس البعدى لمستويات المتعلمين -3

  .إصدار حكم على بيئة التعلم اإللكترونى التشاركى -4       تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها -2
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 :أس  وض  ورنامل  لرع م  إللكررون   لرشارك :  ثانياا 

 0ان يكو ن له هدف عام واضح وميدد يتم تيتيته من خالل مجموعة من االهداف الفرعية  -9

 . وميت  له مر الهدف ميتوى  البرنامج  يتناسب -3

 .البدنية والمهارية موايتياجاته  الرالبيراعى خصال   -3

 . والمو ر وبين زمالله وبين المعلم المتعلمييت  مبدأ التفاعل بين   -0

 . للتعلم مينيستثير دافعية المتعل -5

        :رحنين محرو  ورنامل  لرع م  إللكررون   لرشارك : ثالثاا 

عنررد تيديررد ميترروى برنررامج الررتعلم اإللكترونررى التشرراركى بالعديررد مررن المراجررر العلميررة  ىالبايرر أسررتعان       
  ودن محمدن ،( 4)(3112) لغريح ض هر إسما يل  ،( 0) (3103)أحمن أحمن ط عت  :المتخصصة مثل 
 البايرى ىو رد راعر Browne James ،)22 ) Self- Concept (6.(،( 31)(3110) لظداهر  لطيدح 

وماللمرررا  لخبررررات  أن يكرررون الميتررروى مرتبررررا باألهرررداف الترررى يسرررعى إليهرررا البرنرررامج ، مراعيرررة الد رررة العلميرررة
المهررارات االساسررية فررى تررنس : كمماىتى البرنممامج وتممم تحديممد محتمموى ،  ، وأن يتسررم باليداثررة البو ردرات الررر

 .أدوات، انون،تدريبات مهارية،جوانب تعليمية ومهارية، وتتمثل فى نب ة تاريخية الراولة

  : لركنولوبي   لمسرخنم  ى   لورنامل  لرع يم   لوسائل و لور مل: ر وعاا 

 . ومليتاته( IBM)جهاز كمبيوتر  -

 . بوصة 17شاشة ملونة  -

 . ميجا هرتز أو أسرع 233وسرعة  4معالج رراز بنتيوم  -

 . يدعم باللرة العربية Windows 32 Bit (XP، ME، 2010،2000)نظام  -

 .  ات تيليل لونى عالى x 600 800برا ة شاشة  -

 . USPأو فالشة ( CD Rom)مشرل أ را  مدمجة  -

 . DSL  ، LANرددات الشبكة أى نوع من أنواع اإلتصال بت -

 FireFox، Flash Player، Adobe Rdrg 10- en- us، Internet downloadبرنررامج  -

manager 5.18 لتسهيل اإلبيار داخل المو ر التعليمى بالبرنامج. 
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والترى ، براإلرالع علرى العديرد مرن الدراسرات العلميرة المرتبررة   رام البايرى : وناء  لموق   لرع يم  :خامساا 
وفررى ، (99)،(2)،(8)،(7)،(5)تناولرت الررتعلم اإللكترونررى التشراركى والررتعلم عبررر شرربكة اإلنترنرت مثررل دراسررة 

ات االساسرية فرى ترنس الراولرة للفر رة االولرى لمهرار لضوء  ل   تم تيديرد مرايرل إعرداد وتترديم المرادة العلميرة 
وخصررال  ، ر التعليميررة بمررا يتناسررب مررر أهررداف كليررة مررن خررالل إتبرراع المعررايير العالميررة فررى إنشرراء الموا ررالب

 :تصميم المو ر التعليمى كما يلى ومرايل واإلمكانيات المتاية ،، المتعلمين 

ري والتعررف علري الجانرب العملرى والنظرللمهرارات االساسرية فرى ترنس الراولرة تم تيليل  : لمرح    لرح ي ي   
مترلبرات الدراسرة بنظرام  متتروافر لرديه نيلر أفراد عينرة البيرى الوفتا للمنهاث المترر، و د  ام البايى بإختيار 

تصال باإلنترنت يتي يتاح جهاز ياسب آلى مر إمكانية اإل تكنولوجى من خالل إمتال  كل رالبالمدخل ال
الدافر للتعلم عبر شبكة اإلنترنت لمرا  موأن تكون أفراد عينة البيى لديه التعليم أي و ت وأى مكان ، للرالب

 .عن بعد نظرا لظروف جالية كورونا  فى نجاح عملية التعليم فعاليةمن له 

مرن خرالل شربكة للمهرارات االساسرية فرى ترنس الراولرة تم إدراث عدد كبير من الصور :  لمرح    لرحضيري  
ييرررى تيتررروى علرررى  بترررنس الراولرررةاإلنترنرررت ومرررن ملفرررات البرمجيرررات الجررراهزة ومرررن كترررب ومراجرررر خاصرررة 

وتررم مراعرراة أن تكررون  ات نترراء عررالى أثنرراء رويتهررا مررن خررالل  للمهرراراتالخررروات التعليميررة والمرايررل الفنيررة 
 كما تم برمجة الن  التعليمى ال ى ييتوى على صور أو فيديو،

 (.أنواع –أهمية  –تعريف ) لمهارات االساسية فى تنس الراولة اماهية  - 
 0للمهاراتالخروات التعليمية  -
 .للمهارات المرايل الفنية -
 .صور للمهارات -
 .فيديوهات للمهارات -
 .تدريبات لتنمية المهارات -
تم ترتيب وتنظيم الملفات من خالل تصور عام لشكل المو ر التعليمى المتتررح ، ومرن  :  لمرح    لرنظيمي  

 :بعمل ملفات خاصة لما يلى وسالر التعليمية المتاية ييى  امخالل ال

 . (.أنواع –أهمية  –تعريف )  المهارات االساسية بتنس الراولة -

متدمرة ، خرروات تعليميرة ، مرايرل فنيرة ، تمرينرات  )يتروى علرى تو  المهارات االساسية فى ترنس الراولرة  -
الصرررور الثابترررة  وينررردرث منهرررا ملفرررات مرررن( فنيرررة ، تصررريييها ، أخرررراء  انونيرررة بدنيرررة ،  رررانون ، أخرررراء 

 . والفيديو والصوت واألشكال التوضييية

يميالت ر -  . المجموعة التجريبية التى يرب  عليها البرنامج التعليمى البأسماء وا 
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 . لتنس الراولةموا ر خاصة  -

ترررررررررررررررم تيديرررررررررررررررد عنررررررررررررررروان المو رررررررررررررررر التعليمرررررررررررررررى  :  ندددددددددددددددو م  لموقددددددددددددددد  : لمرح ددددددددددددددد   إلخر بيددددددددددددددد  
https://5fa7ded1a66ce.site123.me  وهو عبارة عن صفية دليلية ،Home page  للمو ر التعليمى

. 
المهارات االساسية تظهر فالشة تيتوى على  Enterبعد كتابة إسم المو ر والضرر على  :ىالش   لموق 

ويظهر أعالها بنر والضربات  ينفيديو ألفضل الالعبروابر لييى يظهر فيها صور و فى تنس الراولة 
تأثري برنامج تعليمي بإستخدام التعلم اإللكرتونى التشاركى على مستوى أداء بعض " لعر  عنوان البيى 

 " املهارات األساسية فى تنس الطاولة

  : يوضح  ل ( 3)لتوضيح الهدف من المو ر والشكل   

                
 

 
 (3)شكل 
  لرع يم   نو م  لموق 

عرررر  ميتويرررات المو رررر التعليمرررى علرررى عررردد مرررن خبرررراء ررررر  التررردريس ب  رررام البايرررى : لمرح ددد   لرقويميددد 
علررى إجررراء التعيررديالت  للتعرررف علررى مرردى جررودة المو ررر ويررر  البايررى( 9)مليرر   ورياضررات المضرررب

 :المرلوبة من  بل الخبراء وتمثلت آرالهم فيما يلى 
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 .تصييح بع  األخراء اللروية الموجودة داخل المو ر -

 0والصوت للمو ر من ييى تناس  األلوان تعديل الشكل العام  -

 : واسرخن م  لرع م  إللكررون   لرشارك خطو ت إ ن ن  لوحن ت  لرع يمي  : سانساا 

  .رالب (3)مجموعات عمل ، كل مجموعة تضم عدد  (5)المجموعة التجريبية إلى  أفرادتتسيم  -

المهررارات االساسررية فررى  لررتعلم بالبرنررامجالرردخول للمو ررر التعليمررى الخررا   الرررالبرلررب البايررى مررن جميررر ي -
الرربع   م، ومسرراعدة بعضررهللمهرراراتوالخررروات التعليميررة  مرايررل األداء الفنررىومياولررة فهررم  ،تررنس الراولررة

تتانعلى اإلستيعاب   . المهارات وا 

برر ل كررل رالررب أ صررى جهررد لديرره مررن أجررل صررالح يالمررراد تعلمهررا وأن  اتمعررا  لتنفيرر  المهررار  الرررالبعمررل ي -
 . موعة العملمج

كرل مجموعرة عمرل ثرم يسراب  ررالبخالل الجزء التتويمى بالويدة عن ررير  اختبرار  الرالبمراعاة تتويم  -
للتأكرد مرن  معلى عردده هات أفراد المجموعة الوايدة و سممتوسر درجات كل مجموعة من خالل جمر درجا

 .تشاركيةأن العمل داخل أفراد المجموعة الوايدة يودى بصورة 

 : لقياسات  لقو ي  

بتدريس ويدتين تعليميتين ألفراد عينة البيى األساسرية  برل إجرراء التياسرات التبليرة لكرى   ام البايى
من خالله إجراء التياسات التبلية ألفراد المجموعتين  عينة إلى مستوى معين يمكن البايىيصل جمير أفراد ال

المهرارات االساسرية فرى اداء ، مستوى  يد البيى والمتريرات البدنية ، معدالت النمو  التجريبية والضابرة فى
التكرافو  إيجراد، ويعرد هر ا التيراس بمثابرة 3/3/3030ويترى  32/3/3030و ل  فى الفتررة مرن  تنس الراولة

 .يوضيان  ل ( 99)،(90)بين مجموعتى البيى ، وجدولى 
 (01) بنول

  معنالت ى  لفروق ويم  لمبمو ريم  لربريوي  و لضاوط   نالل  
 95=  .ن=  9ن    (  لذكاء – لوضم  – لطول  – لسم )  لنمو              

 اتالمتغير

 
 وحن 
  لقيا 

  لربريوي   لمبمو  
 02= م

  لضاوط   لمبمو  
   02=  م

 "ت" قيم 
 ع   ع  

 1122 1120 30102 1102 30121 سن   لسم

 1102 2108 008141 2132 002132 سم  لطول
 1108 4120 04102 4120 02112 كبم  لوضم
 1142 2118 02181 2100 08141 نرب   لذكاء

 840.2=  1112 نن مسروي    لبنولي "  ت"  قيم           
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بين المجموعتين  0705عدم وجود فرو  دالة إيصاليا  عند مستوي  (90)جدول  من يتضح
 .ه   المتريرات في البيى مجموعتىمما يشير إلى تكافو  يد البيى في معدالت النمو  والضابرةالتجريبية 

 (00) بنول
 - لونني ) لمرغير ت  ى  لفروق ويم  لمبمو ريم  لربريوي  و لضاوط   نالل 

 95=  .ن=  9ن                       قين  لوح  (   لمهاري                           

 اتالمتغير

 
 وحن 
  لقيا 

  لربريوي   لمبمو  
 02= م

  لضاوط   لمبمو  
  02=  م

 
 قيم 
 ع   ع   "ت"

 396. 396. .636 ..3. 6325 ثانية م من البدء العالى02العدو 
 3.4. 312. .39.. 4391 366.. سم الثباتالوثب العريض من 

رمى كرة تنس ألقصى 
 349. .39. ..53. 3.6. .535. متر مسافة

الجرى الزجزاجى بطريقة 
 346. ..3. 9.3.6 369. .9.32 ثانية بارو

ثنى الجذع لألمام من 
 3.5. 391. 4.355 ..3. 4.3.5 سم الوقوف    

اإلرسال بوجه المضرب 
 الخلفى 

 93.1 99362 9394 993.6 نقطة
.36.* 

الضربة المستقيمة بوجه 
 المضرب الخلفى

 *356. 3.4. 9.369 ..3. 9.356 نقطة

دفعععل الكعععرة بوجعععه المضعععرب 
 الخلفى 

 *356. ..3. 99349 ..3. 993.6 نقطة

اإلرسال بوجه المضرب 
 األمامى 

 *355. 3.6. 93.5 ..93 ..93 نقطة

 042.2=  1112 نن مسروي    لبنولي "  ت"  قيم       
بين المجموعتين التجريبية  0705عدم وجود فرو  دالة إيصاليا  عند مستوي  (99)جدول  من يتضح

مما يشير إلى تكافو  المهارات االساسية فى تنس الراولةالمتريرات البدنية ،ومستوى أداء  في والضابرة
 .ه   المتريرات في البيى مجموعتى
اإللكترونى  بتربي  ميتوى برنامج التعلم  ام البايى : إللكررون   لرشارك   لمقررح  لرع مورنامل رطويق 
 االربعاءيتى  0/3/3030 المواف   ربعاءاالعلى أفراد المجموعة التجريبية ( 8ملي  ) المتترح التشاركى
د يتة ، ( 20)مدة الويدة التعليمية  ويدة اسبوعيابوا ر  متصلة ،أسابير ( 3)لمدة  95/0/3030 المواف 

 .(7ملي ) المتبر اثناء التدريسبينما أتبعت المجموعة الضابرة أسلوب التعلم 
بع  اداء مستوى والضابرة فى التجريبية  تينالمجموعألفراد إجراء التياس البعدى تم  : لقياسات  لوعني  

، بنفس ترتيب وشرور التياسات  02/4/3131- 02 فى الفترة من   المهارات االساسية فى تنس الراولة
 .التبلية

تم استخدام المعالجات اإليصالية المناسبة لربيعة البيى و ل   :قين  لوح  لمعالبات  إلحصائي   
 :ليات اليسابية واإليصالية للبيىإلجراء العم  (SPSS)باستخدام برنامج اليزم اإليصالية

                   اإلنيراف المعيارى -          المتوسر اليسابى  -
              معامل اإلرتبار البسير -                         الوسير -
 معامل اإللتواء -    إختبار النسب والمعدالت -                   "ت"إختبار  -

 :نرائل ل ر  : أوالا  : لنرائل   ر  ومناقش
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 (03) بنول
  لربريوي نالل   لفروق ويم  لقياسيم  لقو   و لوعن  ل مبمو   

 02= م            وع   لمهار ت  الساسي  ى  رن   لطاول ى  مسرو  أن ء                         

  لمرغير
وحن  
  لقيا 

 "ت"قيم    لقيا   لوعن   لقيا   لقو  
 ع   ع  

 *124104 24416 4.1. .2460 14.4 نقطة اإلرسال بوجه المضرب الخلفى 
 *.194.9 24973 4.7. 2.02 2447 نقطة الضربة المستقيمة بوجه المضرب الخلفى

 *74406 24243 94.2 0..24 1421 نقطة دفل الكرة بوجه المضرب الخلفى
 *24946 14431 9460 14093 0406 نقطة اإلرسال بوجه المضرب األمامى 

 1112ن ل  نن مسرو  *                         31042( = 1112) لبنولي   نن  مسرو   ( ت)قيم  

بين التياسين التبلى والبعدى  0705وجود فرو  دالة إيصاليا  عند مستوى ( 93)يتضح من جدول 
 .البعدى لصالح التياس بع  المهارات االساسية فى تنس الراولةللمجموعة التجريبية فى مستوى أداء 

 (02) بنول
 نالل   لفروق ويم  لقياسيم  لقو   و لوعن  ل مبمو    لضاوط 

 02= م              وع   لمهار ت  الساسي  ى  رن   لطاول ى  مسرو  أن ء                        

  لمرغير
وحن  
  لقيا 

 "ت"قيم    لقيا   لوعن   لقيا   لقو  
 ع   ع  

 *04913 24641 0492 24609 1440 نقطة اإلرسال بوجه المضرب الخلفى 
الضربة المستقيمة بوجه المضرب 

 الخلفى
 نقطة

2446 2430. 0427 24240 .4237* 

 *.3494 24346 .040 24313 1467 نقطة دفل الكرة بوجه المضرب الخلفى
 *04993 14903 .342 14122 0437 نقطة اإلرسال بوجه المضرب األمامى 

 1112ن ل  نن مسرو  *                                          31042( = 1112) لبنولي   نن  مسرو   ( ت)قيم        

بين التياسين التبلى والبعدى  0705وجود فرو  دالة إيصاليا  عند مستوى ( 93)يتضح من جدول 
 .لصالح التياس البعدىبع  المهارات االساسية فى تنس الراولة للمجموعة الضابرة فى مستوى أداء 

 (04) بنول
 و لضاوط   لربريوي نالل   لفروق ويم  لقياسيم  لوعنييم ل مبمو ريم 

 02=  3م= 0م              وع   لمهار ت  الساسي  ى  رن   لطاول مسرو  أن ء ى                     

  لمرغير
وحن  
  لقيا 

  لربريوي   لمبمو  
 02= م 

  لمبمو    لضاوط 
 "ت"قيم   02=  م 

 ع   ع  

 *743.0 24617 0432 24404 4.0. نقطة اإلرسال بوجه المضرب الخلفى 
الضربة المستقيمة بوجه المضرب 

 الخلفى
 نقطة

3492 24923 0422 24473 64.14* 

 *74.23 24344 0419 24262 409. نقطة دفل الكرة بوجه المضرب الخلفى
 *34113 .1491 3449 14431 9461 نقطة اإلرسال بوجه المضرب األمامى 

 1112ن ل  نن مسرو  *                                    37008=  1112 لبنولي   نن مسروي " ت"قيم            



92 

بين التياسين البعديين  0705وجود فرو  دالة إيصاليا  عند مستوى ( 90)يتضح من جدول 
بع  المهارات االساسية فى تنس الراولة              للمجموعتين التجريبية والضابرة فى مستوى أداء 

 .لصالح المجموعة التجريبية
  :مناقش   لنرائل: ثانياا 
 :مناقش  نرائل ىر   لوح   ألول –أ 

تبلى ال ينالتياسبين  0705عند مستوى  ا  لة إيصالياوجود فرو  دإلى ( 93)جدول  أشارت نتالج
مستوى أداء بع  المهارات االساسية فى تنس الراولة               فى والبعدى للمجموعة التجريبية

والتى ساعد تشاركية عبر االنترنت الى التصميم الجيد لبيلة التعلم ال ويرجر البايى التياس البعدى لصالح
اساسى فى  سبب اداء بع  مهارات تنس الراولةمستوى تسهيل عملية التعلم والوصول إلى  على الرالب

ن اء محمن لويح  :مر نتالج دراسة كل من يجةتتف  ه   النتكما ،و دراتها الفنية  تيسين كفاءة الرالب
ضينح محمن  ،(2) (3112)ن ليا خير   مر  ،(5)(3112)إيمام  ون  لعاط  محمن  ،(99( )3112)

 إستخدام التعلم األلكترونى فاعليةعلى  ،(33) (3101)محمن ىوض  ريا   ،(93)(3112)حسم 
 تعلم المتررات النظرية والتربيتيةفى التشاركى عبر شبكة اإلنترنت 

التبلى والبعدى  ينالتياسبين  0705عند مستوى  ا  لة إيصالياوجود فرو  دإلى ( 93)جدول  أشارت نتالجو   
 .لصالح التياس البعدى اداء بع  مهارات تنس الراولةمستوى فى للمجموعة التجريبية 

التأثير  المجموعة التجريبية إلى لدى  اداء بع  مهارات تنس الراولةمستوى التيسن فى  رجر البايىيو 
 الوسالر عناصر تنوعاإليجابى إلستخدام التعلم اإللكترونى التشاركى عبر شبكة اإلنترنت ، واالستفادة من 

 لمتارر روابر  -صوتية موثرات -صور ثابتة ومتيركة  –نصو  مكتوبة ) بالمو ر التعليمى الفالتة
تتيح  مترابرة موضوعات شكل عليترونى المو ر اإللك خالل التعليمي البرنامج ميتوى تتديم تم ييى (فيديو

للتعاون  لى مجموعات صريرة أتاح الفرصة لهمإ أن تتسيم الرالب كما ،اإلبيار فى المو ر  للرالب
األمر ال ى  ، بع  مهارات تنس الراولةلالمهارى والتشار  فى إنجاز هدف المجموعة هو إتتان األداء 

روربا  : مر ما أشار إليه كل من  ه   النتيجةتف  ت، و  الراولةبع  مهارات تنس  مأسهم فى سرعة تعلمه
Turgay (3101)( 09) ليت وخخروم ،  Light ,el al(3101)(24)  على وجود العديد من مميزات

 في وأفضل أكثر تعلم يدىي  كما أنه وتعلمهم،  أنشرتهم بناء على الرالب مساعدةمنها للتعلم التشاركى 
 يحباإلضافة إلى أنه يتالو ت،  وجدية روال بيماس العمل على الرالب وتشجر تدعم التي التعلم بيلة

    .التعلم التشاركي بيلة خالل منتبادل الخبرات والمهارات  للرالب 

منظومة من الترعلم اإللكتررونى التشررراركى أن  (3112)محمن  طي  خمي   وفى ه ا الصدد يشير
ومصادر التعلم فى عملية التعلم ، العمليات التشاركية والتفاعلية التى تتم بين كل من المعلمين والمتعلمين 
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وتبادل األفكار والخبرات ، ، كوسير لالتصال  ادواتهأو ،  وسالل تكنولوجيا التعليم فى جهد منس  مستخدما  
فى ضوء تنظيم أنشرة التعلم والتفاعالت بين و ل  النجاز مهمة أو تيتي  أهداف تعليمية مشتركة 

 (907:39.)المتعلمين

يودى إلى إتتان المهارات  الترعلم اإللكتررونى التشررراركى أن (3112)حسم ضيروم  يضيفكما 
العملية واألدالية ، والجوانب المعرفية نتيجة التفاعل بين المتعلمين وبعضهم البع  وبين المعلم ، ووسالل 

 (  393:3.)اإلتصال وتكنولوجيا التعليم اليديثة ، والموا ر اإللكترونية التعليمية المبهرة

 جررد فرررو  دالررة إيصرراليا  بررين متوسرررتو "  دد  و لددذ  يددن    ل وحدد   لفددر   ألولصددح  ووددذلي يرحقددق 
لصررالح  اداء بعرر  مهررارات تررنس الراولررةمسررتوى للمجموعررة التجريبيررة  فررى  يررةوالبعد يررة التبل ات اسررالتي

 "البعدى  التياس

 1112 نن مسرو   اا ل  إحصائي وبون ىروق نإل  ( 02)بنول  أشارت نرائل : لفر   لثان   نرائل  مناقش -ح 
لصالح  ن ء وع  مهار ت رن   لطاول  مسرو    وعان مقيا  ى   لضاوط و لوعن  ل مبمو      لقو    يم لقياسويم 

 لمبمو    لضاوط  إل   ألثر  إليباو    ن ء وع  مهار ت رن   لطاول مسرو   لفروق ى    لواح  وعض يو ، لقيا   لوعن 
ين  لوح  ىمم خالل إ طاء  لنموذج  لعم   ل مهار  ق و لمرمث   ى   لشرح  ل فظ  وأن ءى   لرنري   ل طريق   لمروع  

 لمع ومات و لمعارف  لمرروط  والمهار  قين  لوح  و لمرمث   ى   لمر حل  لفني  و لخطو ت  لرع يمي  و ألخطاء  لفني   الح لط
 لوح ، كما أم  و لبانح  لقانون  و لرنريوات كام لها رأثير  يباو  ى  ركويم صور  و ضح  ل مهار  قين  ورصحيحها

و لركر ر مم بانح  لمرع م  و لرغذي   لر بع  مم بانح   لطريق   لرق يني   لمروع  ى   م ي   لرنري  قائم       لممارس 
 .الن ء وع  مهار ت رن   لطاول  ورصحيح  ألخطاء أن  ونوره واإلررقاء والمسرو   لمهار ، لمع م 

وىيق   ،( 02)  (3113)ناني   ون  لقانروسامي  ىرغ    :وهذ  يرفق م  ما أشار إليه كل مم
ورقنيم  لشرح  ل فظ   لموسط  ،  ر  نموذج  م   ل مهار  م  لرع م يحن   م طريق  (33)(3112) مصطف  سالم

و لرمريم حر  يحن  ، رعنيل س وي  لمرع م يكوم مرروط والممارس  ومم قول  لمع م ليقوم  لمرع م ومحاكا  ما شاهنه 
روبن ىروق ن ل  إحصائياا ويم :"  و لذ  ين       لفر   لثان ووذلي يرحقق صح   . لركيف ى   لمو قف  لبنين 

 ن ء وع  مهار ت رن   لطاول  مسرو  ل مبمو    لضاوط   ى   ي و لوعن ي   لقو  ات مروسط  لقياس
 " لوعن   لصالح  لقيا 

ويم  1112 نن مسرو   اا ل  إحصائي وبون ىروق ن( 04)بنول  و سفرت نرائل : لفر   لثال  نرائلمناقش   -ج
  لمبمو  لصالح  ن ء وع  مهار ت رن   لطاول  مسرو  ى   لضاوط   لربريوي  و  ريمل مبمو  ييم لوعن يم لقياس

بذح لرشاركي  وهو رو ىر ى    لويئه  لرع يمي   ل  لرع يمي  ر ي  لفروق  م رر     لور م ، ويرب   لواح  لربريوي 
 لرشاركي   ور  النررنت حي  ر     لواح   نن  وهذ  ما روىر ى   لويئه  لرع مي  1 ثناء  لرع م  نرواه  لطالح 

 1ى   الن ء  هم مما يسا ن      نغما   لطالحومناسورها لقنر رهم و مكانير رصميمها بذح  نرواه  لطالح
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 ريمل مبمو  ييم لوعن يمويم  لقياس 1112 نن مسرو   اا إحصائيل   وبون ىروق ن(  04) كما أسفرت نرائل بنول     
رقنم  عضو  لواح يو . لربريوي   لمبمو  لصالح  ن ء وع  مهار ت رن   لطاول  مسرو  ى   لضاوط   لربريوي  و 

ي   لربريو  لمبمو  لصالح    ن ء وع  مهار ت رن   لطاول ى  ومسرو   لمبمو    لربريوي   م  لمبمو    لضاوط  
   لشعور ، و لذ  أن  إل  إض ل      لموق   لرع يم ورنظيم  لمان   لرع يمي   لرع م  إللكررون   لرشارك  ، إل  إسرخن م 

 مشارك   إليباوي  مم بانح  لمرع موالطريق   لمعران  ، واإلضاى  إل   ل والم ل و لس وي  و لر  يشعر وها  لمرع م أثناء رع مه
   لرع يم  ، وهذ  ال يرو ىر إال ى   سرخن م  لرع م  إللكررون   لرشارك  ، واإلضاى  إل  أم محرو  ى   إلوحار إل   لموق

م   يب وررفق هذه  لنر .لالن ء  لمهار مما أن  إل  نرائل أىضل  ل مرع ميم لورنامل  لرع يم  قن ر     لفروق  لفرني  
ن ليا  ،(5)(3112)إيمام  ون  لعاط  محمن  ،(99( )3112)ن اء محمن لويح   : نرائل نر س  كل مم

 ،(33) (3101)محمن ىوض  ريا   ،(93)(3112)ضينح محمن حسم  ،(2) (3112)خير   مر 
إسرخن م  لرع م  إللكررون      ىا  ي   ، Rieber (3102()37) ، ريور Moreno (3103()33)مورنو 

مقارن  والطريق   أن ء  لبانح  لمهار  ى   لمقرر ت  لرطويقي  إرقامى  (  لموق   لرع يم ) لرشارك   ور شوك   إلنررنت 
رر   لمرع م (  لمروع   لطريق  )أم  لنظر   لقنيم  ى   لرع يم ( 3114)ويرفق ذلي م  ما أشار إليه كمال ضيروم   . لمعران 

ىينظر إل   لمرع م     أنه ( فرن  لرع م  ل)وهو مبرن مر ق  أما  لنظر   لحنيث  ى   لرع م ،   قل رصح ىيه  لمع ومات ىقط
وىق معالبره  ورولينها  ولي   لهنف حفظ  لمع ومات ول وناء  لمرع م ل معرى  ، وغايرها نموه ونضبه، كائم ح  مرفا ل 

أم  لرع م  إللكررون   لرشارك  منظوم  رع يمي   (3102)محمن  لهاني  محمن بينما يشير  ( 303:97.)لها
 لرع يمي  أو  لرنريوي  ل مرع ميم أو  لمرنرويم ى  أ  وقت وى  أ  مكام وإسرخن م رقنيات  لمع ومات لرقنيم  لور مل 

أبهض   لحاسوح ،  إلنررنت ،  لقنو ت  لمح ي  أو  لفضائي  ل ر فاض ،  ألقر    لممغنط  ، )و إلرصاالت  لرفا  ي  مثل 
ىير ويئ  رع يمي  رع مي  رفا  ي  مرعنن   لمصانر وطريق  مرض من  ، لرو (  لر يفوم ،  لورين  إللكررون  ،  لمؤرمر ت  م وعن

: 33.)أو غير مرض من  إ رمان ا      لرع م  لذ ر  ، و لرفا ل ويم  لمرع ميم ووعضهم  لوع  ، و لرفا ل ويم  لمع م
أم إسرخن م أس وح  لرع م  إللكررون   لرشارك  ( 3103) رى  محمون   لنيم صالح وه ا ما اكد  (    377

كأس وح رنريس  حني  يعمل     ضيان   لرعاوم ويم  لمرع ميم ، ورنمي   إلنرماء ل بما   ، ورحسيم ن ىعي   إلنباض 
صيل لنيهم ،  ألمر  لذ  يعضض  م ي   لرنري  ، ومخربارها  لرع يمي  ، مما يؤن  إل  إرقام  لمهار ت  ألن ئي  ، و لرح

أم  لرع م ( 3112) وىيق  سالم إليه تويتف   ل  مر ما أشار (  82: 90.)لكثير مم  لمقرر ت  لنر سي   لمعرى 
 إللكررون  طريق  ل رع يم  لحقيق  يسرخنم ىيها خليات ورقنيات  إلرصال  لحنيث  ، ورقني   لمع ومات  لموني  حول  لحاسح 

صور  ، أشكال ، رسومات ، لقطات ىينيو ، مكروات إلكرروني  ، وو وات   آلل  وشوكاره ووسائطه  لمرعنن  مم صوت ،
 إلنررنت ورقنيارها، و لر  ررميض ورو وط  إلرصال وينها، وهذه  لرقنيات ليست منفص   ولكنها مبمو   مرن خ    لرفا ل ويم 

 (3114) ف   لسايحمحمن سعن ضغ ول، مصط يشير بينما(   333:  33.) ألبهض  ،  لور مل ، أنظم   لرع يم
وأهن ىها  لحنيثد  ووضرور  رباووها ،أم  لطريق   لرق يني   لمروع  ى   لرع يم الون وأم ررغير ل وىاء وأغر    لرروي ( 98)

ومم ثم رر   لواحث   ،ور وي   لرض يدن  لكم  ى  أ ن ن  لمرع ميم،مد   ألوضاع ومر حل  لنمو  لبسم  و لحرك  و لنفس 
سرخن مها ى  ويئات رع يمي  مخر ف   أساليح  لرنري   لحنيث ،  مم ضرور   إلسرفان  . رن   لطاولهرع م مهار ت لو  

مروسط  لقياسيم ىروق ن ل  إحصائياا ويم  روبون -" و لذ  ين       ل ووذلي يرحقق صح   لفر   لثا
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و لصالح  لمبمو     لطاول  ن ء وع  مهار ت رن  مسرو   لوعنييم لمبمو ر   لوح   لربريوي  و لضاوط  ى  
 1 لربريوي 

 : إلسرخالصات  : إلسرخالصات و لروصيات
 وعددد   لمهدددار تخدددا  ورع ددديم  " https://5fa7ded1a66ce.site123.meموقددد  إلكررونددد   نو نددده  رصدددميمردددم  -0

 .بامع   لضقاضيق ل ونيموك ي   لرروي   لرياضي  الساسي  ى  رن   لطاول  ل فرقه  الول   

وع      ( 1112)رأثير ا إيباوياا ن ل إحصائياا  نن مسرو   ور شوك   إلنررنت   لويئ   لرع مي   لرشاركي  رؤثر -3
 .بامع   لضقاضيقل ونيم وك ي   لرروي   لرياضي   لمهار ت  الساسي  ى  رن   لطاول  

وع   لمهار ت ر ىا  ي       سرخن م  لردع م  إللكردرون   لرشارك   ور شوك   إلنررنت حقق نرائل أ    وأكث -2
 لمرو  س وح  أل م  سرخن م  بامع   لضقاضيق ل ونيم وك ي   لرروي   لرياضي   الساسي  ى  رن   لطاول  ل فرق   الول 

 .ى   لرنري  

نطالقاا مم  إلسرخالصات ى  حنون نرائل   : لروصيات   :وما ي   وص   لواح يلوح ، و  
وعد   لمهدار ت  الساسدي  ىد  ردن   لطاولد  لرحسيم  سرخن م  لرع م  إللكردرون   لرشارك   ور شوك   إلنررنت ضرور   -0

 .بامع   لضقاضيق ل ونيموك ي   لرروي   لرياضي  ل فرقه  الول  

روظيدف  ىيهدا يدرم  رياضدات  لمضدرحىد  مقدرر ت   النررندت شوك   ور مراح  رع يمي  لكرروني إ مو ق  رصميم  لعمل     -3
 .بين  رع م نو رل لرحقيق  لردع م  إللكردرون   لرشارك ،

ردنري  مقدرر ت   لرددع م  إللكرددرون   لرشدارك   ودر شدوك   إلنررندت ىد  روظيدف   د أ ضداء هيئد   لردنري   رشدبي  -2
 .ك يات  لرروي   لرياضي  رياضات  لمضرح لطالح

ىدد  رع ددم  لبو نددح  لددرع م  إللكرروندد   لرشددارك   وددر شددوك   إلنررنددت ىا  يدد   ل رأكددن مددم   ميدد  مماث دد إبددر ء نر سددات  -4
 .ك يات  لرروي   لرياضي لطالح  رن   لطاول لوقي  مقرر ت   لمخر ف 

 
: لمر بددد   

 : لمر ب   لعروي : أوالا 

تررأثير الوسررالر فالتررة التررداخل علررى المسررتوى المهررارى والعرفررى فررى الكرررة  (:3103)أحمددن ط عددت أحمددن  -9
 .الرالرة لرالب كلية التربية الرياضية،رسالة دكتوراة، كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة

 .الريا  ، مكتبة الرشد ، اإللكتروني والتعلم التعليم تكنولوجيا(: 3104)أحمن سالم  -3

انتررراث موا رررر االنترنرررت التعليميرررة ، رويرررة ونمرررا ث تعليميرررة  ( : 3110 ) كدددرم ىرحددد  مصدددطف    ددد   -3
 0معاصرة في التعلم عبر االنترنت ، التاهرة ، عالم الكتب 
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التعليم اإللكترونى من التربي  إلى االيتراف والجودة، عالم الكترب، : (3112) لغريح ض هر إسما يل  -0
 . التاهرة

ج متترررح باسررتخدام أدوات التفاعررل عبررر شرربكة اإلنترنررت برنررام" (:3112)إيمددام  وددن  لعدداط  محمددن  -5
نترراث البرمجيررات التعليميررة واتجاهرراتهم  وتررأثير  علررى رررالب كليررة التربيررة فررى اكسررابهم مهررارات تصررميم وا 

 .، رسالة دكتورا  ،  كلية التربية ، جامعة المنصورة"نيو تل  األدوات
علم اإللكترونررى ، الرردار الصرروتية للتربيررة، الررت: رويررة جديرردة فرري التعلرريم: (3112)حسددم حسدديم ضيرددوم  -3

 .الريا  ، السعودية
تصررميم بيلرة متتريررة للررتعلم التشراركى  المررة علرى توظيررف الشرربكات :  ( 3102) حمدن م محمددن   دد   -7

االجتماعيةكفضرراء تعليمررى اجتمرراعى لتنميررة مهررارات التواصررل االلكترونررى الشرربكى واالتجررا  نيررو تعلررم 
، الجررزء  35العرردد (   Asep) الكيميرراء عبررر الويررب ، مجلررة دراسررات عربيررة فررى التربيررة وعلررم الررنفس 

 0الثالى 

تصررميم ونشررر مترررر الكترونررى فررى تكنولوجيررا التعلرريم فررى ضرروء : (  3118) حنددام  سددما يل حسددم  -8
معررايير جررودة الررتعلم االلكترونررى لتنميررة الجوانررب المعرفيررة واالداليررة لرردى رررالب كليررة التربيررة ، رسررالة 

 0دكتوراة منشورة ، جامعة المنصورة ، كلية التربية ،  سم تكنولوجيا التعليم 
توظيرف الرتعلم اإللكترونرى التشراركى فرى ترروير التردريب الميردانى لرردى  :" (3112)ر   مدر ن ليدا خيد -1

، رسررالة ماجسررتير ، كليررة التربيررة " رررالب شررعبة إعررداد معلررم الياسررب اللررى بكليررات التربيررة النوعيررة
 .النوعية، جامعة المنصورة 

ى، المجلررس الررورنى الرر كاء العررارف(: م3111)ن نيددل بولمددام رربمدد  صددفاء   أل سددر وخخددروم  -90
 للثتافة والفنون واألداب، الكويت

اسررتراتيجية الكترونيررة للررتعلم التشرراركي فرري مترررر مشرركالت تشررريل  (:"3112)ن دداء محمددن لويددح  -99
الياسوب على التيصيل المعرفري والمهرارى واالتجاهرات نيوهرا لررالب الردبلوم العرام فري التربيرة شرعبة 

 .هد الدراسات التربوية ، جامعة التاهرة، رسالة دكتورا  ، مع"كمبيوتر تعليمي
أثررر رريتتررى الررتعلم بالوسررالر المتعررددة التفاعليررة والررتعلم اإللكترونررى " (:3112)ضينددح محمددن حسددم  -93

التشرراركى عبررر االنترنررت فررى اكسرراب مهررارات اسررتخدام العرررو  الضررولية للرالبررات المنتسرربات بكليررة 
تكنولوجيا التربية وتعليم " ور ة متدمة إلى موتمر بعنوان ، "التربية للبنات جامعة المل  فيصل باإليساء

 .، الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية"الرفل العربى
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الترردريس والترردريب الميرردانى فررى التربيررة الرياضررية ، : (3113)سددامي  ىرغ دد  ، نانيدد   وددن  لقددانر - -.9
 .مكتبة دار اليكمة ، اإلسكندرية

، 3تعلرم وتعلريم مهرارات التردريس فرى عصرر المعلومرات ، ر (: .9..)عرفة محمود  الدين صالح -90
 عالم الكتب ، التاهرة

 .، كلية التربية،جامعة الز ازي إختبار التدرة العتلية(:3110) ىاروق  ون  لفراح موس  -95

 –االنتتررراء  –مرايرررل النمرررو  –المهرررارات "رياضرررة ترررنس الراولرررة : (3101)ىرحددد  أحمدددن  لسدددقاف   -93
 ، موسسة يورس الدولية للنشر، التاهرة"المدرب

عرالم  ، تكنولوجيرا التعلريم فرى عصرر المعلومرات واإلتصراالت :( 3114) كمال  ون  لحميدن ضيردوم -97
 .التاهرة ، الكتب 

تكنولوجيا إعداد وتأهيل معلم التربية الرياضية، دار :(3114) مصطف   لسايح، محمن سعن ضغ ول -98
 .والنشر، اإلسكندريةالوفاء لدنيا الرباعة 

، دار 5، ر9التيرراس والتتررويم فررى التربيررة البدنيررة والرياضررة، جررر (:3112)محمددن صددوح  حسددانيم  -92
 .الفكر العربى، التاهرة

 .التاهرة الجامعية، دار المعرفة ،3ر األبناء ، مشكالت(: 3110) لظاهر  لطيح   ون محمن -30

 .التعليم، مكتبة دار الكلمة، التاهرةمنتوجات تكنولوجيا : (3112)محمن  طي  خمي   -39

فرى ” الويرب”فعالية برنرامج تردريبى  رالم علرى الرتعلم التشراركى عبرر( :" 3101)محمن ىوض  ريا   -33
، رسررالة دكتررورا  ، كليررة "توظيررف المعلمررين لتكنولوجيررات التعلرريم اإللكترونررى فررى الترردريس تنميررة كفايررات

 .التربية ، جامعة اإلسكندرية
،  اللبنانيرة المصررية ، الردار اإلنترنت شبكة عبر اإللكتروني التعليم(: 3102)ني محمن  لها محمن -33

 .التاهرة

تنس الراولة أسس نظرية وتربيترات عمليرة، المركرز العربرى للنشرر،  (:3113)مبن  أحمن شوق   -30
  .الز ازي 

لتعلم مسابتة  فاعلية استخدام التعليم اإللكترونى مر التربي  الميدانى:" (3112) نشو  أحمن  لسين -35
، رسرررالة ماجسرررتير ، كليرررة التربيرررة "إرايرررة المرر رررة لرالبرررات كليرررة التربيرررة الرياضرررية للبنرررات بالز رررازي 

 .الرياضية للبنات، جامعة الز ازي 
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