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 مقدمة ومشكمة البحث:1/1
 

قة الناتجة عف التقدـ التكنولوجى يتسـ العصر الحالى بالتغيرات والتطورات السريعة والمتالح
لتى وفرت لممعمـ والمتعمـ إستراتيجيات جديدة قائمة عمى المستحدثات التكنولوجية المعمومات، وا وتقنية

مما يتيح ليـ إمكانية التفاعؿ والفيديو التفاعمى جيات الحاسب اآللى، والمواقع التعميمية، مممثمة فى بر 
 الذاتى والنشيط مع مواد تعميمية متنوعة توصؼ بالوسائط الفائقة.

لمرتبطة بمجاؿ التعميـ، ولقد االتكنولوجيا لماضية طفرة ىائمة فى وشيدت السنوات العشر ا
تأثرت عناصر منظومو التعميـ عمى اختالؼ مستوياتيا فى العديد مف الدوؿ بيذه المستحدثات، فتغير 

مدرس غير مناسبة لمتعبير عف ميامو الجديدة حيث ـ بصورة واضحة وأصبحت كممة معمـ / دور المعم
 عمـ ويشخص مستويات طالبة، ويصؼ ليـ ما يناسبيـ مف المواد التعميميو ويرشدىـانو يصمـ بيئة الت

(3 :676.) 
بيف العامميف فى التكنولوجيا ىو عممية تغيير إجتماعى يتـ خالليا نشر  والفيديو التفاعمى

ستراتيجيات ووسائؿ إتصاؿ مناسبة بقصد إحداث تغيير  المدرسة، خالؿ فترة معينة بإستخداـ طرائؽ وا 
فى بنية المدرسة أو فى وظائفيا أو فى قيميا أو اتجاىاتيا ومعتقداتيا لكى تتمكف شكؿ أفضؿ مف 
التكييؼ مع التكنولوجيات الجديدة واسواؽ العمؿ والتحديات المختمفة، وتشتمؿ ىذه العممية عمى 

 (.4: 1) خطوات معينة تبدأ بالنشر ثـ التبنى ثـ التنفيذ واالستخداـ ثـ التثبيت والدمج
إذا ما احسف توظيفيا فإنو يمكف اف تسيـ فى رفع العممية التعميمية ،وتعمؿ  التفاعميوالفيديو 
يمكف أف  التفاعميىذا باإلضافة إلى اف توظيؼ الفيديو  المعرفيعصر االنفجار  فيعمى زيادة فرصة 
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ا يتعمؽ بمواصمة جعؿ نظـ التعميـ تستجيب بصورة مرنة لطموحات أفراد المجتمع وأمانيـ فيم فيتسيـ 
إتاحة الفرص التعميمية لألفراد أينما وجدوا فى منازليـ وفى  التفاعميعممية التعمـ، فيمكف لمفيديو 

مناطؽ مختمفة، ففي مجاؿ التعميـ عف بعد يمكف لمعديد مف النظـ التعميمية تطوير ممارستيا لمتغمب 
ؽ توظيؼ بعض الوسائؿ التكنولوجية عمى مشكمتي الزماف والمكاف بالنسبة لممتعمميف وذلؾ عف طري

 (.662: 4الحديثة)
ػػر ي مصػػة فػػلتعميميواة ػػيوبرلتت ااػػسسؤلماه ديػػتشػػذي لر اتمػػلمسـ ااػػالىتمػػف امـ غرالػػبو

جيا ولوعمي تكند سية تعتمدارلواد المظـ امعدأت بث لتعميمية حيالعممية افي ـ لتعمياجيا ولواؿ تكنػػخدإل
ف آلاى ػػحتػػدارس لماي ػػية فػػياضرلاة ػػبيرلتدة ااػػمف أػػبػػظ لمالحػػف او مػػنأال س ، إيػػدرلتاي ػػفـ لتعميا

ي ػفـ يػلتعماا ػجيولوتكنإستخدـ ؿ ػزاال تػث حيـ يػلتعماي ػفػدي لتقميوب امػألسايسيا عميدري تػػفػػد تعتم
 دودة لمغاية.محالمدارس ياضية في رلابية رلتدة ااػمس يػدرت

أف مف  ىذه االنظمة الحديثة  ((Holland& Muilenburg,2011 الند وميمينبرجىو  ويؤكد
دراتيػػػػا، ويمػػػػزج واجيػػػػة التواصػػػػؿ  الفيػػػػديو التفػػػػاعمى الػػػػذد يقػػػػدـ خدمػػػػة مجانيػػػػة إلنشػػػػاا أنظمػػػػة الػػػػتعمـ وا 

اإلجتماعيػػة مػػع أدوات إدارة الػػتعمـ، بحيػػث يمكػػف المعممػػيف، والطػػالب، وأوليػػاا األمػػور، واإلدرايػػيف مػػف 
اؿ والتعاوف فى األمور التعميمية بطريقة امف، كما أنو يوفر الوظايؼ التعميمية التقميديػة الموجػودة اإلتص

فى أشير أنظمة التعمـ. ىذا فى الوقت الذد نجد فيو أف العديد مف الطالب عمى دراية مسبقة بإستخداـ 
تػأثير  لمفيػديو التفػاعمىيمكػف سػريعا.. كمػا  الفيػديو التفػاعمىالشبكات اإلجتماعية؛ مما يجعؿ تأقمميـ مػع 

إيجابى فى تحفيز الطػالب عمػى التفاعػؿ نمػط الػتعمـ )المتػزامف( فػي البرنػامج المقتػرح لػدد عينػة البحػث 
 (19واألداامشاركة الفعالة فى إستخداـ شبكة االنترنت )تحسيف مستود المياقة البدنية عمى كؿ مف 

 مشكمة البحث: 1/2
مو  السريع، خاصة النمو البدني مع تغير اليرمونات؛ حيث تنمو بالن  تتميز المرحمة اإلعدادية 

العظاـ، والعضالت، والدماغ، والقامة، والخصائص الجنسي ة ،ومف خصائص مرحمة المراىقة أيضًا 
والتعب بسبب الت غي رات اليرموني ة، وزيادة طاقة الجسـ، مم ا يزيد وعزوفيا عف األداا الشعور باإلرىاؽ 
  ياـ بنشاط بدني  الحاجة إلى الق

وتعد ممارسة الرياضة لميذه المرحمة بتزويدىـ بالمياقة الصحية السميمة وممارسة النشاط البدنى 
تحمؿ(  حيث توجو طاقاتيـ نحو  -سرعو –يساعد عمى تنمية عناصر المياقة البدنية المختمفة )قوة 

مف مشاكؿ ىذه المرحمة، كذلؾ تعمؿ عمى تخم صيـ ،و تنمية األداا لدييـ  ،كذلؾعمؿ صحي مفيد 
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والثتثارة دافعيتيـ وحماسيـ يساىـ الفيديو التفاعمى في  أىم يا: المشاكؿ النفسية والجنسية واالجتماعية
 البحث.

الفيديو التفاعمى بانو مكوف مف وحده متكاممة مف المعمومات؛ بحيث يعرض البرنامج  يتميزو
امج بداية ونياية، وتتميز ىذه البرامج باختالؼ عف مف اولو إلى اخره بترتيب منطقى اد أف يكوف لمبنر 

برامج الفيديو الخطى ، ويجمع الفيديو التفاعمى بيف خصائص كؿ مف الفيديو والكمبيوتر المساعد 
لمتعمـ، وتتجمى مزايا الفيديو التفاعمى بانو يعرض معمومات سمعية وبصرية تمثؿ الواقع ويقدـ ميارات 

 اإلضافة عمى تقديـ التغذية الراجعة بمساعده الكمبيوتر بوخبرات 
وترد الباحثة أف استخداـ الفيديو التفاعمى في مجاؿ التعمـ والتدريب عمى األنشطة والميارات 

أنشطة..  -)خبراتالرياضية تعطى فرصة لمتعمـ ؛حيث يساعد عمى التعبير عف المعارؼ المختمفة 
ذلؾ تزداد قدرة المتعمـ عمى استيعاب المراحؿ .الخ( بأكثر مف وسيمة في نظاـ تـ التخطيط لة جيداوك

المتتابعو الداا الميارات المختمفة وممارسة األنشطة البدنية مف خالؿ الرؤية الواضحة أثناا عرض 
 النماذج التي يتضمنيا الفيديوالتفاعمى.

عمػػػى  الفيػػػديو التفػػػاعمىقػػػد أشػػػارت إلػػػى تػػػأثير  ؛ فضالالالعن عالالالن أن الدراسالالالات العربيالالالة واالجنبيالالالة
السالالالاليد السالالالاليد الميػػػػذ، ومػػػػف ثػػػػـ عمػػػػى نتػػػػائجيـ أثنػػػػاا العمميػػػػة التعميميػػػػة بالشػػػػكؿ االيجػػػػابى كدراسػػػػة الت

ىيالالالام عبدالراضالالالى أبالالالو المجالالالد ولميالالالا  محمالالالود ـ(،6205)ىالالالالو محمالالالد عبالالالدالعزيزـ(،6206)السالالالعيد
ـ(، إلػى أف كػاًل مػف المعمػـ والمػتعمـ بحاجػة إلػى طػرؽ وأسػاليب 6229) شيما  عالادلـ(، 6206)محمد
تدريسي حديثة تعتمد عمى التكنولوجيػا؛ لكػى تتػيح ليمػا الػدعـ والمسػاندة فػي حالػة الػتعمـ الجديػد  ووسائؿ

وتعمؿ كإستراتيجية تعويضية عند حدوث أي قصور في المفاىيـ والمعمومات وكذلؾ تنمى اإلتجػاه نحػو 
الفيػػػديو خداـ إسػػػتخداـ مسػػػتحدثات تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ لػػػدد المتعممػػػيف ، فػػػإف إعػػػداد برنػػػامج مقتػػػرح بإسػػػت

  (.7(،)05(،)04(،)6)التفاعمى عمى تحسيف مستود المياقة البدنية لطالبات الصؼ الثانى االعدادد.
نمػػػا يجػػػب أف يكػػػوف نتيجػػػة قػػػدرة المعمػػػـ  وتػػػرد الباحثػػػة أف الػػػتعمـ ال يمكػػػف إعطػػػاؤه او تمقينػػػة وا 

بيػػة الرياضػػية، ومػػف الحديثػػة عمػػى عػػرض أفضػػؿ مػػا يمكػػف خػػالؿ درس التر  بالفيػػديو التفػػاعمىالمسػػتعيف 
خالؿ عمؿ الباحثػة بمػدارس تتميػز بانيػا تتعامػؿ عػف طريػؽ االنترنػت والتكنولوجيػا ولػذا اتجيػت الدراسػة 

مقترح بإستخداـ الفيديو التفػاعمى عمػى تحسػيف مسػتود المياقػة البدنيػة لطالبػات  تأثير برناجالمقترحة إلى 
 الصؼ الثانى االعدادد.

تربيػػػة رياضػػػية لممرحمػػػة االعدايػػػة بمػػػدارس المنصػػػورة كولػػػدج ومػػػف خػػػالؿ عمػػػؿ الباحثػػػة مدرسػػػة 
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التابعو الدارة طمخا التعميمية وبعد تفشى فيرس كورونا فى البالد وبعد توقؼ العمميػة التعميميػة و المجػوا 
إلػػى اسػػتخداـ الوسػػائؿ التكنولوجيػػة التمػػاـ العممميػػة التعميميػػة وعػػدـ توقفيػػا وجػػدت الباحثػػة إلػػى اسػػتخداـ 

 الفيديو التفاعمى.تكنولوجية مثؿ الوسائؿ ال
تعميمػي وتأسيسا. عمى ما سبؽ كانت الحاجة إلػى إجػراا ىػذا البحػث لمتعػرؼ عمػى تػأثير برنػامج 
 بإستخداـ الفيديو التفاعمى عمى تحسيف مستود المياقة البدنية لطالبات الصؼ الثانى االعدادد.

 
 أىداف البحث: 

تعميمػػى باسػتخداـ الفيػػديو التفػػاعمى عمػػى تحسػػيف  ييػدؼ البحػػث إلػػى التعػػرؼ عمػى تػػأثير برنػػامج
 مستود المياقة البدنية لطالبات الصؼ الثانى االعدادد وذلؾ مف خالؿ:

بناا برنامج تعميمى باستخداـ الفيديو التفاعمى لتحسيف مستود المياقة البدنية لطالبات الصػؼ الثػانى  .0
 االعدادد.

بحث لمقياسيف القبمى والبعدد فى مستود الياقة التعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات درجات عينة ال .6
 البدنية.

 
 فروض البحث:

توجػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات عينػػة البحػػث لمقياسػػيف القبمػػى والبعػػدد فػػى  .0
 مستود المياقة البدنية لطالبات الصؼ الثانى االعدادد.

 
 المصطمحات العممية في البحث: 

 : programالبرنامج 
ة مف األنشطة المتكاممة والمصممة لتحقيؽ ىدؼ عاـ ومحدد وىو المخطط العاـ الذد مجموع

يوضع في وقت سابؽ عمى عمميتي التعميـ والتدريس في مرحمة مف مراحؿ التعميـ، ويمخص اإلجرااات 
والموضوعات التي تنظميا المدرسة، خالؿ مادة معينة قد تكوف شيرًا أو ستة أشير أو سنة كما 

خبرات التعميمية التي يجب أف يكتسبيا المتعمـ مرتبة ترتيبًا يتماشى مع سنوات نموىـ يتضمف ال
 (6 وحاجاتيـ ومطالبيـ الخاصة.)
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 :الفيديو التفاعمى 
منظومو تعميمية كاممة وكميػة، تشػتمؿ عمػى مكونػات مػف الوسػائط المتعػددة) نصػوص مكتوبػة،  

منظوميػة مػع بعضػيا الػبعض، وتعمػؿ بطريقػة صوت مسموع، صور ورسوـ ثابتػة، ومتحركػة(، متكاممػة 
وبشكؿ متكامؿ ومتفاعؿ كوحدة وظيفية واحدة، تمكف المتعمـ مف الػتحكـ فييػا والتفاعػؿ معيػا مػف خػالؿ 

 (.92: 02)جياز الحاسوب او أية وسيمة الكترونية أخرد، لتحقيؽ أىداؼ واحدة مشتركة
 المياقة البدنية: 

، والتى تشمؿ المياقة العاطفية والمياقة العقمية والمياقة ىى احد مظاىر المياقة العامة لمفرد
االجتماعية والمياقة البدنية، وىى الخمو مف األمراض المختمفة العضوية والوظيفية، وقياـ أعضاا الجسـ 
بوظائفيا عمى وجو حسف مع قدرة الفرد عمى السيطرة عمى بدنو، وعمى مدد استطاعتو بمجابية 

 (.33: 06)ويمة دوف اجياد زائد عف الحداألعماؿ الشاقة لمدة ط
 

 الدراسات المرتبطة: 
تأثير الفيديو التفاعمى األدا  الميارى والمستوى ـ( 6203وائل سعمو المصرى)دراسة  . 0

ىدفت الدراسة   الرقمى لميارة رمى القرص لطعب كمية التربية البدنية والرياضة في جامعة األقصى
لتفاعمى في الداا الميارد، والمستود الرقمى لميارة رمى القرص، وتـ لمتعرؼ عمى تأثير الفيديو ا

طالبا  42إختيار عينة البحث مف طالب السنة األولى بكمية التربية البدنية والرياضة وكاف عددىـ 
طالبا والمجموعة الضابطة الدرس  62قسمو لمجموعتيف، المجموعو التجريبية  " الفيديو التفاعمى" 

البا وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي، وكانت أىـ النتائج أف برنامج الفيديو التفاعمى ط 62التقميدي 
حسف جميو المتغيرات وأكبر مف المجموعة الضابطة حيث بمغت نسبة التحسف لمرحمة المرحجة 

، أما المستود 46.67ومرحمة الرمى  33.25ومرحمة االنتقاؿ  30.25ومرحمة الدوراف  34.45
ومرحمة الدوراف  08.75نما لممجموعة الضابطة فقد بمغت نسبة التحسف لمرحمة المرجحة الرقمى بي
، وكانت أىـ التوصيات 6.93أما المستود الرقمى  9.59ومرحمة الرمى  8ومرحمو االنتقاؿ  03.24

 إنشاا معامؿ لموسائط التعميمية وتعميـ وتدريب الطالب عمى كيفية إستخداميا بكمية التربية البدنية
 والرياضة.
أثر توظيف الفيديو التفاعمى لتحسين ميارة ـ( 6203) حسن يحي حسن إسماعيلدراسة . 6

، والتعرؼ عمى تأثير توظيؼ الفيديو التصويب في كرة السمة لدى الععبين الناشئين بمحافظات غزة
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نيج التجريبي التفاعمى في تحسيف الجانب المعرفى المرتبط بميارة التصويب في كره السمة مستعمؿ الم
في العمؿ، وقد لخصت ىذه الدراسة بنتائج تشجع عمى استعماؿ الفيديو التفاعمى في العممية التدريبية 

%، السممية 63.97حيث أف الفيديو التفاعمى أدد الى تحسيف ميارة التصويب مف القفز بنسبة 
ديو التفاعمى عمى توظيؼ الفي% ويتضح مف المعدالت السابقة إثر 33.9%، الرمية الحرة 08.08

% وقد أوصى الباحث باإلعتناا وتطوير إستعماؿ 65.35جميع المتغيرات وكانت نسبة التحسف العاـ 
 (.5)الفيديو التفاعمى في كؿ مدارس التربية وكذا األندية الرياضية

دور وسائل االتصال السمعية البصرية في تطوير ـ( 6206) دراسة عبدالرازق واخرون. 3
وىدفت الدراسة إلى استخداـ الفيديو كوسيمة مساعدة في تطوير  اعية في كرة القدمخطط لعب الدف

خطط المعب الدفاعية عف طريؽ توظيؼ الوسائؿ السمعية البصرية حيث قامو بدراسة لثالث فرؽ مف 
العب وجاات كعينة عشوائية، وعينة قصدية مف  66القسـ الوطنى األوؿ وتـ اختيار عينة البحث مف 

جديده مدربا واعتمدوا في بحثيـ عمى المنيج الوصفى مف اجؿ فتح مجاالت  62مكونة مف مدربيف 
لمدراسة التي ينقصيا القدر الكافى مف المعارؼ وىـ يريدوف التوصؿ إلى معرفة دقيقة وتفصيمية عف 

وقد توصمو إلى اف لموسائؿ االتصاؿ السمعية البصرية دور كبير  العناصر الظاىره موضوع البحث،
 (.9)ي رفع مستود الالعبيف وتطوير خطط المعب الدفاعيةف

دور الوسائل السمعية في عممية التحضير ـ( 6202) صايب ىشام واخروندراسة . 4
ىدفت الدراسة إلى استخداـ  اكابر -القسم الوطنى األول -الميارى ولخططى لدى العبي كره القدم

التحضير الميارد والخططى حيث استعمؿ الوسائؿ السمعية البصرية كوسيمة مساعدة في عممية 
مدربيف لإلجابة عمى االستبياف،  62العب وكذا  62عينة مف المنيج الوصفى في الدراسة وتـ إختيار 

% مف أفراد العينة المستجوبة أجابو بنعـ، أي أف 83.33ومف خالؿ نتائج الدراسة يتضح لنا اف نسبة 
% 06.66ميارية، أما النسبة المتبقية والمتمثمة في أشرطة الفيديو تساعد المدربيف في وضع خطط 

% 86.06وكذا نسبة  فاجابو بال، اد عدـ مساعدة أشرطة الفيديو المدربيف في وضع خطط ميارية،
مف أفراد العينة المستجوبة أجابوا بنعـ، أي اف اشرطة الفيديو تساعد الالعبيف في فيـ خطط المدرب 

المستجوبة أجابوا بال ، أي عدـ فيـ خطط المدرب انطالقا مف  % مف أفراد العينة03.88اما نسبة 
 (.8)أشرطة الفيديو

وتفسر ىذه النتائج بكوف أشرطة الفيديو وسيمة تمكف مف استيعاب وفيـ خطط المدرب وقد 
 أظيرت الدراسة اف لموسائؿ السمعية البصرية)أشرطة الفيديو( دور فعاؿ في عممية التحضير الميارد
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 عبي كرة القدـ لممنافسات.والخططى دد ال
تأثير برنامج مقترح بإستخدام أسموب الفيديو ـ( 6229)مصطفى ىارون عبدالعالدراسة . 5

اشتمؿ مجتمع البحث عمى طمبة الفرقة األولى بكمية  الفائق عمى تعمم مسابقة الوثب العالى لممبتدئين
طالب وقد قاـ  305 والبالغ عددىـالفصؿ الدراسي الثانى،  6229جامعو المنيا  -التربية الرياضية

% 7طالب يمثموف نسبة مئوية قدرىا  42الباحث بإختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية وبمغ قواميا 
مف مجتمع البحث تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متساوييف ومتكافئتيف حيث تـ إيجاد فروؽ ذات داللة 

لمجموعة التجريبية التي تطورت نتائجيا في مسابقة إحصائية بيف االختباريف القبمى والبعدد ولصالح ا
 (.03)الوثب العالى عمى عكس الضابطة التي ال ترقى نتائجيا الى ما تحصمت عميو التجريبية

 مدى االستفادة من الدراسات المرتبطة : 
جػػرااات ونتػائج الدراسػات المرتبطػة مػف نقػاط تبػايف واتفػػاؽ،  فػي ضػوا مػا أشػارت إليػو أىػداؼ وا 

 مدد االستفادة منيا في البحث الحالي عمى النحو التالي: ةص الباحثستخمت
 صياغة أىداؼ وفروض البحث بما يتناسب مع المشكمة والمنيج المستخدـ. -0
 تحديد اإلجرااات المناسبة لمبحث والخطوات التي تؤدي إلى تحقيؽ أىدافو المنشودة. -6
 نتائج البحث الحالي.االسترشاد بنتائج الدراسات المرتبطة في تفسير ومناقشة  -3

 
 إجرا ات البحث: 

 منيج البحث:
جراااتػػػو، لمالئمتػػػة لطبيعػػػة البحػػػث باسػػػتخداـ  ةالباحثػػػ تاسػػػتخدم  المػػػنيج التجريبػػػى بخطواتػػػو وا 

 البعدد لممجموعة التجريبية. -المجموعة الواحدة عف طريؽ التصميـ القبمى 
 مجتمع البحث:

كولػدج الدوليػة بػادارة المنصػورة التعميميػة،  اشتمؿ مجتمػع البحػث عمػى طػالب مدرسػة المنصػورة 
 ـ(6266 -ـ6260( سػػػػنة والمسػػػػجميف بالعػػػػاـ الدراسػػػػى )04-06بمحافظػػػػة الدقيميػػػػة لممرحمػػػػة السػػػػنية) 

 طالبة. 72وعددىـ 
 عينالالالالالة الالالالبحث:

(% مػػػف مجتمػػػع البحػػػث 52( طالبػػػة مػػػف الصػػػؼ الثػػػانى االعػػػدادد بنسػػػبة )35عينػػػو البحػػػث )
( طالبػػة  بمدرسػػة المنصػػورة كولػػدج بمحافظػػة الدقيميػػة، وقػػد 62ينػػة قواميػػا )البحػػث عمػػى ع بحيػػث قسػػـ
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 05، فضػاًل عػف  Stratified random sampleاختيػرت عينػة البحػث بالطريقػة العشػوائية الطبقيػة 
 طالبة كعينة استطالعية مف المجتمع األصمى وخارج عينة البحث األساسية.

 

 نة البحث االساسية واالستطععية( التوصيف العددى واألحصائى لعي1جدول )

 المجموع المدرسة العينة

  عينة البحث األساسية
 مدارس المنصورة كولدج الدولية

 

62 

 05 عينة الدراسة االستطالعية

 72 المجموع الكمى لمجتمع البحث
 

 وسائل وادوات جمع البيانات: 
 سف.-اختبارات  الطوؿ والوزف  -0
 .(CD)فيديوىات تعميمية  -6
 ألى. حاسب -3
4- Data show. 
 كرة. -5
 اطواؽ. -6
 صغير. كونز -7
 حبؿ -8

قامػػػت الباحثػػػة بنػػػاا برنػػػامج تعميمػػػى باسػػػتخداـ الفيػػػديو التفػػػاعمى، وفيمػػػا يمػػػى شػػػرح الخطػػػوات و 
 اإلجرائية لتصميمة وتوصيفو النيائى:

 تصميم البرنامج المقترح: 
دادد  وقد اإلع الثانىوقامت الباحثة بأعداد برنامج خاص بدرس التربية الرياضية لمصؼ 

راعت الباحثة في إعدادىا لمبرنامج خصائص التالميذ )الجسمية، والنفسية، واالجتماعية، والعقمية(. كما 
 اإلعدادد. لثانىراعت أف يكوف طبقًا لمنياج وزارة التربية والتعميـ المقرر لمصؼ ا

 وقد مرت عممية إعداد اإلطار العاـ لمبرنامج المقترح بالخطوات اآلتية: 
 د الفمسفة العامة التي يقـ عمييا البرنامج المقترح.تحدي 
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  .تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج المقترح 
  .تحديد األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج المقترح 
  .تحديد محتود البرنامج المقترح 
 .تحديد طرؽ وأساليب تنفيذ البرنامج المقترح 
 .اختيار األنشطة المالئمة لمبرنامج 
 داتو لمتأكد مف صالحيتو.ضبط البرنامج ووح 

 اليدف من البرنامج:  .أ 
فػػػػى درس التربيػػػػة الرياضػػػػية  الفيػػػػديو التفػػػػاعمىالتعػػػػرؼ عمػػػػى فاعميػػػػة برنػػػػامج مقتػػػػرح بإسػػػػتخداـ 

 وذلؾ مف خالؿ: طالبات الصؼ الثانى االعدادد ل
 المشاركة اإليجابية لمتالميذ في البرنامج.  .0
 المشاركيف. تناسب األنشطة مع مستود األداا الراىف لمتالميذ .6
 تعديؿ في محتود أنشطة البرنامج وذلؾ بما يتناسب مع التالميذ. .3
 يتيح مستود البرنامج الفرص الكتساب خبرات نجاح التالميذ. .4
 تنوع أنشطة البرنامج بحيث إثارة دافعية التالميذ لمعمؿ فييا مع توافر عوامؿ األمف والسالمة.  .5

 أسس وضع البرنامج:   .ب 
 البرنامج مراعاة األسس التالية: راعت الباحثة عند وضع 
 .أف يناسب محتواه أىداؼ البرنامج 
 .مراعاة خصائص التالميذ 
 .أف يكوف البرنامج في مستود قدرات التالميذ 
 .مراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ 
 مراعاة توفير المكاف واإلمكانيات المناسبة لتنفيذ البرنامج مع االىتماـ بعوامؿ األمف حرصًا عمى 

 سالمة التالميذ.
 .مراعاة مبدأ التدرج مف السيؿ إلى الصعب ومف البسيط إلى المركب 
 .مراعاة أف يحقؽ الشعور بالتشويؽ والسرور 
 بما يسمح باستثارة دافعيتيـ لتحقيؽ العائد التربوي. ذأف تتحدد محتويات البرنامج قدرات التالمي 
 .مراعاة إشباع حاجة التالميذ مف الحركة والنشاط 
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 أف تراعى توفير عوامؿ األمف والسالمة.  -ف يتميز البرنامج بالبساطة والتنوع.أ 
 محتوى البرنامج المقترح:  .ج 

ويتكوف محتود البرنامج المقترح مف مجموعة مف الميارات الرياضية واألنشطة الحركية 
 -المحاورة -مريرالخاصة بميارات كرة السمة والتي تيدؼ إلى تنمية أداا الميارات الخاصة بالمعبة) الت

 التصويب السممى (
 بنا  محتوى البرنامج اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية: 

االطالع عمى بعض المراجع العربية واألجنبية والكتب والدراسات السابقة التي تناولت برامج 
 التربية الرياضية وتخدـ المستحدثات التكنولوجية.

 اختبارات لياقة بدنية -
 تحديد خصائص نمو التمميذات في ىذه المرحمة.  -

 وفيما يمى شرح محتوى الدرس داخل البرنامج: 
 جز  التييئة لدرس التربية الرياضية:

يتـ التعرؼ عمى أىمية ممارسة النشاط الرياضى سواا في المنزؿ او خارجو والتحدث عف 
ض األنشطة الرياضية الخفيفة بعض العادات الصحية قبؿ ممارسة النشاط الرياضى ثـ يتـ عمؿ بع

 .مصاحبة بذلؾ بعض التمرينات االيقاعية
 في جز  اإلحما :

وفي ىذا الجزا يتـ ترجمة اليدؼ العاـ لمدرس إلى تنويعات مف األنشطة الرياضية المحققة 
لميدؼ المراد تحقيقو مف أجزاا الدرس، حيث يتضمف الجزا التمييدي عمى أنشطة بسيطة  لتييئة 

ارسة النشاط وتييئة العضالت لمعمؿ المطموب متضمنة أنواع مختمفة مف اإلحماا ويتـ الجسـ لمم
 بمشاركة التالميذ. 

 في جز  اإلعداد البدني: 
وفيو تتـ ممارسة مجموعة مف التماريف الخاصة بالميارة الخاصة بالجزا الرئيسي لمدرس في 

 ف تتـ بمشاركة التالميذ مشاركة فعالة.شكؿ محطات باستخداـ األدوات وبدوف استخداـ األدوات عمى ا
 المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج:
( دروس بواقع درس أسبوعيًا مع العمـ أف زمف الدرس التعميمي الواحد 9قامت الباحثة بوضع )

 دقيقة )فترة( حيث كاف التوزيع الزمنى لمحتود البرنامج المقترح كما يمى:  خمسو عشر( 05يقدر ب )
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 ( أسابيع.9)األسابيع عدد 
 ( درساًا.9)عدد الدروس 

 ( درسًا.0عدد الدروس في األسبوع )
 دقيقة.  خمسة عشر( 05زمف التطبيؽ في الدرس الواحد )

 دقيقة. خمسو عشر( 05زمف التطبيؽ في األسبوع )
تـ عرض البرنامج عمى مجموعة مف خبراا التربية الرياضية إلبداا آرائيـ في مدد مناسبة ىذا 

لممرحمة السنية قيد البحث، مدد تحقيقيا ألىداؼ البحث ومدد مناسبة األدوات واألجيزة مدد البرنامج 
مناسبة الميارات واأللعاب لمدراسة قد أبدد الخبراا موافقتيـ عمى ىذا البرنامج ومناسبتو ليذه المرحمة 

 ىز لمتطبيؽ.السنية، وقد تـ إجراا بعض التعديالت في محتويات البرنامج في صورتو النيائية جا
 

 اعتدالية توزيع أفراد عينة البحث: 
 –قامت الباحثة بحساب اعتدالية توزيع أفراد عينة البحث مف حيث متغيرات النمو ) السف 

 ( يوضح ذلؾ.6الوزف ( واالختبارات البدنية قيد البحث، والجدوؿ )  –الطوؿ 
 

 

 والوزن واالختبارات البدنية قيد الدراسة (: اعتدالية توزيع أفراد عينة البحث فى السن والطول2جدول )
 (22)ن=                                             

            المتغيرات                                        
 القياس

 األساسية

وحدة 
 القياس

المتوسط 
 االنحراف الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتوا 

 2.497- 1.152 152 151.52 سم الطول
 2.266 1.289 45.22 47.25 كجم الوزن
 2.329- 1.352 13.22 13.22 بالسنوات السن

 االختبارات البدنية
 2.549 1.11 4.52 4.75 ك التمريرة الحائطية لسرعة أدا  التمرير

م من الحركة لمسرعة 32عدو 
 2.319 1.18 5.22 5.25 ث االنتقالية

 2.282- 1.29 12.22 12.75 ك دةالوثبة الثعثية بقدم واح
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 2.922 1.23 12.52 13.22 ك الوثبة الثعثية بالقدمين معا
ق لمتحمل الدورى 2الجرى فى المكان 

 التنفسى
 2.421- 1.36 12.22 12.72 ث

: 2.497-( أف جميع قيـ معامالت االلتواا لعينة البحث تراوحت ما بيف )6يتضح مف جدوؿ)
مما يؤكد تجانس أفراد عينة البحث في المتغيرات األساسية  3±ت ما بيف (، ىذه القيـ انحصر 2.966

 قيد الدراسة. واالختبارات البدنية)الطوؿ، الوزف، السف(، 
 

  :لعختبارات البدنيةالثبات(  –حساب المعامعت العممية ) الصدق 
 صدق االختبارات البدنية: 

التمايز وذلػؾ بتطبيػؽ االختبػار عمػى  إليجاد معامؿ الصدؽ إعتمدت الباحثة عمى طريقة صدؽ
مجموعتيف مف خارج عينة البحث األساسية إحداىما طالب الصػؼ الثالػث االعػدادد كمجموعػة مميػزة، 

وقػد تػـ  طالبػة( 05وأخرد طالب الصؼ االوؿ االعدادد كمجموعة غيػر مميػزة وكػؿ مجموعػة قواميػا )
 .اتر المميزة إليجاد صدؽ االختبار حساب داللة الفروؽ بيف المجموعة المميزة والمجموعة غي

 
 ( معامل الصدق لعختبارات البدنية 3جدول )

 (15= 2=ن1)ن                   

وحدة  االختبار
 القياس

المجموعة غبر  المجموعة المميزة
 قيمة المميزة

 ت

 االحتمال
Sig. 

(p.value) ع± س ع± س 
التمريرة الحائطية لسرعة أدا  

 التمرير
 5.75 1.537 15.25 3.272 -3.624* 2.222 

م من الحركة لمسرعة 32عدو 
 2.221 *3.371- 2.552 14.95 2.432 6.25  االنتقالية

 2.221 *3.352- 1.629 6.25 1.775 14.75  الوثبة الثعثية بقدم واحدة
 2.222 *3.657- 2.226 5.82 1.138 15.22  الوثبة الثعثية بالقدمين معا

 2.221 *3.226- 133.52 13.35 76.52 7.65  مل السرعةلتح 32*5اختبار 

 (6.977(= )2.20(           **عند )6.045(= )2.25)ت( الجدولية عند مستود داللة ) قيمة
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف درجات المجموعة المميزة (3)يتضح مف جدوؿ
سوبة أعمى مف قيمتيا الجدولية عند مستود ودرجات المجموعة غير المميزة حيث أف قيمة )ت( المح

(؛ مما يدؿ عمى أف االختبارات صادقة وتميز بيف المستويات 2.20) (،2.25داللة إحصائية )
 المختمفة.

 ثبات االختبارات البدنية:
عػادة تطبيقػو    Test - Retestتـ إيجاد معامؿ ثبات االختبارات عف طريؽ تطبيؽ االختبػار وا 

( طالبػػػة مػػػف غيػػػر 05يػػػاـ بػػػيف التطبيػػػؽ األوؿ والثػػػانى وذلػػػؾ عمػػػى عينػػػة قواميػػػا )بفػػػارؽ زمنػػػى عشػػػرة أ
عػادة تطبيقػػو تحػت نفػس الظػروؼ وبػػنفس  المشػاركيف فػى عينػة البحػث األساسػػية وتػـ تطبيػؽ االختبػار وا 

 التعميمات إليجاد معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف.
 

 (: معامل الثبات لعختبارات البدنية4جدول )
 (15)ن =  

 االختبار

 التطبيق الثاني التطبيق األول

معامل 
 االرتباط

االحتما
 ل

Sig. 
(p.va
lue) 

 ع± س ع± س

 2.221 **2.862 2.344 13.25 2.32 13.19 التمريرة الحائطية لسرعة أدا  التمرير
 2.222 **2.982 2.31 4.81 2.33 5.216 م من الحركة لمسرعة االنتقالية32عدو 

 2.213 **2.745 2.72 5.15 2.12 5.25 قدم واحدةالوثبة الثعثية ب
 2.226 **2.791 1.263 5.22 1.21 5.14 الوثبة الثعثية بالقدمين معا

 2.223 **2.642 2.985 5.692 1.67 5.73 لتحمل السرعة 32*5اختبار 

           (                                 2.504(= )2.25* قيمة )ر( الجدولية عند مستود داللة )
 (2.640(= )2.20**عند )

( وجود ارتباط ذو داللة إحصائية وذلؾ عند مستود داللة إحصائية 4يتضح مف جدوؿ)
(؛ مما يدؿ عمى أف االختبارات البدنية  ذات 2.986: 2.646(، تراوحت ما بيف )2.20) (،2.25)

 طبيؽ تمؾ االختبارات. معامالت ثبات عالية وىذا يدعـ النتائج التي يمكف الحصوؿ عمييا مف ت
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 التجربة االساسية:
  :القياسات القبمية

 إجراا القياسات القبمية لمجموعة البحث في جميع المتغيرات عمى النحو التالى: 
  الوزف (. –الطوؿ  –متغيرات النمو ) السف 
 االختبارات البدنية 

 ـ.9/6266/ 06ـ حتى 9/6260/  06وتمت ىذه القياسات في الفترة مف
 ؽ البرنامج االرشادد الجمعى المقترح:تطبي

/  02تـ تطبيؽ محتود البرنامج التعميمى المقترح  عمى أفراد عينة البحث خالؿ الفترة مف
 اسابيع  9ـ،  ولمدة 9/06/6260ـ، وحتى 02/6260

 :  القياسات البعدية
البحث فى االختبارات  بعد انتياا المدة المحددة لتنفيذ البرنامج تـ إجراا القياسات البعدية لمجموعة

ـ، مع مراعاة نفس الظروؼ والشروط التي تـ إتباعيا فى 61/1262/ 9وذلؾ يوـحث ، البدنية قيد الب
 القياسات القبمية.

 
 المعالجات اإلحصائية: 

 استخدمت الباحثة المعامالت اإلحصائية التالية:
تواا. معامؿ االرتباط الخطي المتوسط الحسابي. الوسيط.  االنحراؼ المعياري. معامؿ االل     

 لبيرسوف.اختبار ت.
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 عرض ومناقشة نتائج البحث:
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات عينة البحث لمقياسين القبمى والبعدى فى  

 مستوى المياقة البدنية لطالبات الصف الثانى االعدادى 
 

 قترح عمى عينة الدراسة (: حجم االثر لمبرنامج التعميمى الم5جدول)
 22ن=  

 االختبار
وحدة 
 القياس

القياس 
 القبمى

القياس 
 البعدى

 قيمة
 )ت(

معامل 
 dكوىن 

حجم 
 اآلثر

 متوسط 00632 **101.3 720272 710031 ك التمريرة الحائطية لسرعة أدا  التمرير
 متوسط 00132 **10636 40143 40.31 ث م من الحركة لمسرعة االنتقالية32عدو 

 متوسط 006.3 **40724 30403 30066 ك الوثبة الثعثية بقدم واحدة
 متوسط 00122 **40763 30633 30734 ك الوثبة الثعثية بالقدمين معا

 متوسط 001.2 **300.3 3013 .403 ث لتحمل السرعة 32*5اختبار 
d=0.2, small effect           

d=0.5, mediam effect 

d=0.8, large effect 
      

المسػتخدـ قيػد الدراسػة، حيػث تراوحػت قػيـ حجػـ  ....( فاعميػة البرنػامح ..5يتضح مف جدوؿ )          
 مما يدؿ عمى فعالية البرنامج التعميمى المقترح  (2.786:  2.685)  اآلثر ما بيف

 

 
 ت البدنية(: داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدى لدى عينة البحث في االختبارا 6جدول) 

 22ن=                                                                                                            
 القيالالالالالالاس          

 نيةاالختبارات البد
وحدة 
 القياس

 القياس البعدي القياس القبمي
 قيمة ت معدل التغير %

 ع± س ع± س

ائطية لسرعة أدا  التمريرة الح 1
 **3.385 6.73 2.92 12.212 2.727 13.293 ث التمرير

م من الحركة لمسرعة 32عدو  2
 **5.696 11.22 1.35 4.345 1.16 4.893 ث االنتقالية

 **4.124 6.69 2.925 5.425 2.642 5.266 ك الوثبة الثعثية بقدم واحدة 3
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 **4.337 8.88 2.755 5.655 2.534 5.194 ك الوثبة الثعثية بالقدمين معا 4
 **4.142 7.43 2.892 5.35 2.628 4.98 ث لتحمل السرعة 32*5اختبار  5

(                                             6.020(= )2.25قيمة )ت( الجدولية عند مستود داللة )
 (6.878(= )2.20**عند )
 

 
ًيا بيف القياسيف القبمي والبعدد لعينة ( وجود فروؽ دالة إحصائ0(، وشكؿ)6يتضح مف جدوؿ)

(، 4.337، 5.696البحث في متغير االختبارات البدنية؛ حيث تراوحت قيمة )ت( المحسوبة بيف )
 (.2.20(، )2.25وذلؾ عند مستود داللة إحصائية )

وترد الباحثة اف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدد لعينة البحث راجع إلى 
وىذا راجع الى ستفادة المجموعة مف عرض الفيديو التفاعمى, الذد حقؽ فرؽ لصالح القياس البعدد ا

الطريقة التي تـ التعمـ بيا بحيث اف الفيديو التفاعمى لدية بيئة تسمح بالتحكـ في سرعو وتنفيذ 
وىيو التغذية ، وكذلؾ ترد الباحثة أف التحسف راجع الى احد العوامؿ األساسية في التعمـ الميارات

الراجعو التي يحدثيا برنامج الفيديو التفاعمى, وتعتبر أىـ وظائؼ التغذية الراجعة تحسيف األداا الحركى 
لمميارات كما يساىـ الفيديو التفاعمى في زياد النشاط الفكرد وكذا تمييزه التي يتزيد مف انتباة الطالبات 

. 
مف الناحية المنطقية عند مالحظة أداا  أنو Blandin بعند ويتفؽ ذلؾ مع ما أشار إليو
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التمميذ عمى التحسيف الفعاليات خالؿ اإلنتاج الحركى واستقباؿ التغذية الراجعة مف ىذا األداا يساعد 
 .والتعديؿ خالؿ التنفيذ

إلى اف الشرح لمميارة واالختبارات مع ربطيا بنماذج ليا يساعد عمى  عصام عبدالخالقويؤكد  
حركات الرياضية، والسموؾ الخططى المراد تعممو وبيذا يدرؾ الطالب الحركة التصور الكامؿ لم

 وتطبيقيا مع مراعاه أف تعرض الحركة  كوحدة متكاممة باإلضافة الى تجزئتيا إلى أجزاا منطقية.
أف مف فوائد االيضاح تثبيت الدروس في الذاكرة والسيولة في  محمد عوض بسيونىوقد أشار 

 (.00), وانيا تعد وسيمة لمعرفة قوة المالحظة وتعويد الطالب عمى الدقةجواستحضارىا وقت الحا
وفريقة العممى في معيد البيولوجيا في   كىكامينسي kaminskiوقد اكدت دراسات قاـ بيا 

دورىا الميـ في عممية التعمـ لممعمومات و  MCTـ عمى أىمية الذاكره قصيرة المدد 6200عاـ 
أف الذاكرة قصيرة المدد تحفظ المعمومة  Cordier f et Gaonac h، حيث يرد كؿ مف الجديدة

اقترحنا عمى الطالبات مراجعو الدرس مف حيث لمدة مؤقتة ىي ميمة جدا في التعمـ الحركى فمو 
الحركات والوضعيات التي التزاؿ في ذاكرتو فانو سيكوف نفس العرض الموجة لو عف طريؽ الفيديو اد 

ؿ القنوات االدراكية والحسية وىذا يجعؿ الحركة المعروضة سيؿ استرجاعيا انو يحفز الطالبات مف خال
 وتصورىا في العقؿ مف اجؿ تنفيذىا مره أخرد.

أثر توظيف الفيديو والتي كانت بعنواف  حسن يحي حسن إسماعيلسة راوىذا ما يتفؽ مع د
التي توصمت الي اف و  التفاعمي لتحسين مياارت التصويب في كرة السمة لدي الععبين الناشئين

الفيديو التفاعمي كاف لو الدور البارز والواضح في تحسيف ميارة التصويب، فتسمسؿ الصور في طريقة 
عرض الميارة بالتدرج المنيجي الصحيح واألسموب والطريقة التي استخدمت في توضيح الميارة عمى 

، وكذا تكرار عرض الميارة ألكثر الحاسوب، جعمت ىناؾ نوع مف التشويؽ واالنجذاب نحو تعمـ الميارة
 (5)مف مرة وبنماذج مختمفة ساعد وبشكؿ كبير عمى فيـ واستيعاب الميارة

 Le feedbackوالتي كانت بعنوان  Thierry Merian ثيرى ماريان دراسةكما تتفؽ مع  
vidéo en éducation physique scolaire.  والتي توصمت إلى أف استعماؿ الفيديو لو تأثير

اضح وكبير في التعمـ الحركي لتالميذ حيث اف التحسف لوحظ عف العينة التي استخدمت الفيديو و 
كتغذية ارجعة أفضؿ مف التي استخدمت التوجيو المفظي، وأشار أيضا الي اف مشاىدة الحركة عدة 

ىدة ميارت بمختمؼ السرعات تساعد تعمـ وفيـ الحركات المعقدة، وكذا إمكانية توقيؼ العرض والمشا
 (.08)بدقة أكثر
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توظيف الوسائل السمعية والتي كانت بعنواف:  يوسف فتحيكما تتفؽ أيضا مع دراسة 
،  البصرية)لفيديو(في عممية التدريب الرياضي لتفعيل تعمم المياارت الحركية عند العبي الكرة الطائرة

غة عمى الرفع مف المستوي والتي توصمت الي اف الوسائؿ السمعية البصرية كالفيديو، تعمؿ بأىمية بال
الفني لدي الالعب خالؿ ادااه لمميارات الحركية عف طريؽ المشاىدة الصحيحة حيث اف المجموعة 
التي تدربت وفؽ برنامج تدريبي مدعـ بالفيديو كانت ليا نتائج أحسف مف التي اكتفت بالبرنامج 

 (.07)التطبيقي
كبير في تحسف المياقة البدنية لعينة البحث  ويتضح مف كؿ ما سبؽ أف الفيديو التفاعمى لو اثر

 ظير في القياس البعدد ويعتبر ىذا منطقيا.وكذلؾ وجود تطور 
يوجد فروؽ دالة احصائيا بيف القياسيف  ذىتنص عمى انوضح صحو فرض البحث اليتوبالتالي 

 القبمى والبعدد في تحسيف مستود المياقة البدنية لمطالبات.
 

 حث:استنتاجات وتوصيات الب
 استنتاجات البحث:

جراااتو، واستنادًا عمى التأصيؿ العممي لمبحث يستنتج الباحث  في ضوا نتائج البحث وا 
 االستنتاجات التالية:

فاعمية برنامج التعميمى باستخداـ الفيديو التفاعمى لتحسيف مستود المياقة البدنية لطالبات  .0
 الصؼ الثانى االعدادد.

القياسيف القبمي والبعدد لعينة البحث في متغير االختبارات  وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف .6
 البدنية.

% ، 00.62:  6.73تراوحت معدالت التغير فى االختبارات البدنية قيد الدراسة ما بيف  .3
 باستخداـ برنامح التعميمى قيد الدراسة.

 
 توصيات البحث:

 وصي الباحث بما يمي:  في ضوا استنتاجات البحث واستنادًا عمى التأصيؿ العممي لمبحث ي
 بناا عمى ما اسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية توصى الباحثة بما يمى:

 تصميـ برامج تدريبية يمكف إعادة إستخداميا ومشاركتيا بما يحقؽ اقتصاديات المعرفة. -0
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ـ نشر الوعى بأىمية توظيؼ الفيديو التفاعمى في العممية التعميمية مف قبؿ وزارة التربية والتعمي -6
 والجامعات.

عقد دورات تدريبية لممعمميف والمعممات وأعضاا ىيئة التدريس عف كيفية توظيؼ  الفيديو  -3
 التفاعمى في العممية التعميمية
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 قائمة المراجع العممية
 

 التربيػػة كميػػة ،التالالانى الجالالز  التعمالاليم مجالالال فالالى التكنولوجيالالة المسالالتحدثات : ـ(6206عبدالنبى) احمد .0
 بنيا جامعو النوعية،

فاعمية استخدام التعمم المدمج عمى بعالض الميالارات األساسالية لرياضالى  : ـ(6206السيد السيد السعيد) .6
،رسػػالة دكتػػورراه،غير اليالالوكى لطالالعب كميالالة التربيالالة الرياضالالية بالمنصالالورة

 . منشورة،كمية التربية الرياضية لمبنات،جامعو اإلسكندرية
 الشػػػػػػػػػػايع حصػػػػػػػػػػة العبيػػػػػػػػػػد، أفنػػػػػػػػػػاف .3

 ـ(6205).
  الرياض الرشد: مكتبة .والتطبيقات اأألسس التعميم: تكنولوجيا :

 
 التربويػة المجمػة، الرقمالي المعرفالة مجتمالع لبنالا  معرفيالة الرأس تكنولوجيا : (6208) مازف محمد الديف حساـ .4

 56 العدد بسوىاج، التربية لكمية
 السالالمة كالالرة فالالي التصالالويب ميالالارة لتحسالالين تفالالاعمىال الفيالالديو توظيالالف أثالالر : ـ(6206) حسف يحي حسف .5

 غزة. ماجستير، مذكرة االزىر، جامعو ،الناشئين لدى
 المينالي التطالوير فالي التكنولوجيالة المستحدثات الستخدام  مقترح تصور : )ـ6262محمد.) سامية .6

 -664(,52)03 السػػوداف النيمػػيف جامعػػة العميػػا الدراسػػات مجمػػة .لممعمالالم
652\  

 االشالالراف لتعزيالالز كمكمالالل االلكترونالالى التعمالاليم تكنولوجيالالا إسالالتخدام تالالأثير : ـ(6229ادؿ)ع شيماا .7
 بكميالة المعممالات لمطالبالات التالدريس ميالارات بعض تحسين عمى التربوى
 الرياضػػػية التربيػػػة كميػػػة منشػػػورة، غيػػػر دكتػػػوراة رسػػػالة ،الرياضالالالية التربيالالالة
 حمواف جامعو لمبنات،

 والخططالالي الميالالارى تحضالالر عمميالالة فالالي البصالالرية السالالمعية الوسالالائل ردو  : ـ(6202واخروف) ىشاـ صايب .8
 ماجسػػتير، اكابر،مػػذكرة -األوؿ الػػوطنى القسػػـ -القالالدم كالالرة العبالالي لالالدى
 الجزائر. جامعو

 الدفاعيالة لعالب خطالط تطالوير فالي البصرية السمعية االتصال وسائل دور : ـ(6206وأخروف) عبدالرازؽ .9
 ماجستير مذكرة الجزائر جامعة، القدم كرة في

 الجزائر ،4 العدد العربية المجمة، المفيوم واشكالية  التعميمية مناىج،  : ـ(6223)عبد اهلل القمي .02
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 المعارؼ،االسكندرية منشأة، وتطبيقات نظريات الرياضي التدريب : ـ(6225عصاـ عبدالخالؽ) .00
 القػاىرة.: ،6-ط العربػى، الفكػر دار ،بدنيالةالقياس والتقويم فى التربية ال : ـ(:0997محمد صبحى حسانيف)  .06

33) 
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاروف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفي .03

 ـ(6229)العاؿ
تأثير برنامج مقترح باستخدام اسموب الفيديو الفائق عمالى تعمالم مسالابقة  :

 ماجستير مذكرة مصر الوثب العالي لممبتدئين جامعة المنيا
مالالالدمج عمالالالى مخرجالالالات العمميالالالة التعميميالالالة فالالالي تالالالأثير إسالالالتخدام الالالالتعمم ال : ـ(6205ىالو محمد عبدالعزيز) .04

رسػػػالة ماجسػػػتير، غيػػػر منشػػػورة، كميػػػػة العالالالروض الرياضالالالية الجماعيالالالة، 
 التربية الرياضية،جامعو المنصورة.

ىيػاـ عبدالراضػي أبػو المجػد، لميػػاا  .05
 ـ(6206محمود القاضي)

أثالالالر برنالالالامج قالالالائم عمالالالى الالالالتعمم المالالالدمج فالالالي تنميالالالة التفكيالالالر المسالالالتقبمي  :
نحو إستخدام المسالتحدثات التكنولوجيالة لالدى طالبالات االقتصالاد  واالتجاه

كمية التربية بعفيػؼ، جامعػة شػقراا، المممكػة المنزلى بكمية التربية بعفيف،
 (،الجزا الثالث.66العربية السعودية، العدد)

لميالالارة  تالالأثير الفيالالديو التفالالاعمي عمالالى األدا  الميالالارى والمسالالتوى الرقمالالي : ـ(6203)وائؿ سالمة المصري .06
 رمي القرص لطعب كميالة التربيالة البدنيالة والرياضالة فالي جامعالة األقصالى

 .مذكرة ماجستير
 الميسرة دار عماف،، الحاسوب التعميمي وتطبيقاتو التربوية : ـ(6224)يوسؼ أحمد عيادات .07
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