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 ذصًُى تزَايح انكرزوٍَ نإلعذاد انثذٍَ ألنعاب انًضزب

 

 *د/ هحهد حاهد هحهد شعبان                                                               

 همخص البحث
ٚغٕد انعانى اٌٜ َٓؼح عهًٛح فٙ يعاالخ انثؽس انعهًٙ ، فانرقذو انعهًٙ ْٕ انغًح انًًٛضج  

نهعظش انؽانٙ نًا ٚغٓى فٙ إٚعاد انكصٛش يٍ انؽهٕل انعهًٛح نهعذٚذ يٍ انًشكالخ فٙ شرٗ 

يعاالخ انؽٛاج تظفح عايح ٔيعال انرشتٛح انشٚاػٛح تظفح خاطح ، ٔٚعذ انرقذو ٔانرطٕس انز٘ 

ّ انٕٛو فٙ انًعال انشٚاػٙ اَعكاعا نهرقذو انركُٕنٕظٙ َرٛعح العرخذاو األعانٛة انعهًٛح َالؼظ

 .ٔانركُٕنٕظٛح انؽذٚصح تطشٚقح ذطثٛقٛح فٙ يعال انرذسٚة ٔانًُافغاخ 
 وَهذف انثحث إنً :  

  ذظًٛى تشَايط انكرشَٔٙ نًغاعذج انًذسب عهٗ إعذاد خطح انرذسٚة انًٕعًٛح 
 ٔ ذقٍُٛ انثشَايط انكرشَٔٙ نإلعذاد انثذَٙ ألنعاب انًؼشبانرؽقق يٍ طالؼٛح.  

ؼقففق ذظففًٛى انثشَففايط انكرشَٔففٙ نإلعففذاد انثففذَٙ ألنعففاب  ذؽغففٍ ٔأعفففشخ انُرففانط عففٍ         

انًؼففشب اذفففاخ انخثففشاح ٔانًؽكًففٍٛ عهففٗ يُاعففثح تشيعٛففح انذساعففح ؼٛففس ته ففد َغففثح انًٕافقففح 

 األعاعٛح.%( يٍ اعرعاتاخ عُٛح انثؽس  96.62)

اعففرخذاو انثشَففايط انكرشَٔففٙ نإلعففذاد انثففذَٙ ألنعففاب انًؼففشب انًظففًى ت انثاحثثث ٔأٔطفٗ        

انرفٙ ذفى إَراظٓفا ترطثٛقٓفا عهفٗ انالعثفٍٛ ففٙ االعفرفادج يفٍ تشيعٛفح انذساعفح نرذسٚة انُاشفيٍٛ ، ٔ

  ظشٔف يخرهفح .

 يقذيــح ويشكهح انثحث : 

ٚغٕد انعانى اٌٜ َٓؼح عهًٛح فٙ يعاالخ انثؽس انعهًٙ ، فانرقذو انعهًٙ ْٕ انغًح انًًٛفضج        

نهعظففش انؽففانٙ نًففا ٚغففٓى فففٙ إٚعففاد انكصٛففش يففٍ انؽهففٕل انعهًٛففح نهعذٚففذ يففٍ انًشففكالخ فففٙ شففرٗ 

٘ يعاالخ انؽٛاج تظفح عايح ٔيعال انرشتٛح انشٚاػفٛح تظففح خاطفح ، ٔٚعفذ انرقفذو ٔانرطفٕس انفز

َالؼظّ انٕٛو فٙ انًعال انشٚاػٙ اَعكاعفا نهرقفذو انركُٕنفٕظٙ َرٛعفح العفرخذاو األعفانٛة انعهًٛفح 

) انًُففش ٔانخطٛففة ،  .ٔانركُٕنٕظٛففح انؽذٚصففح تطشٚقففح ذطثٛقٛففح فففٙ يعففال انرففذسٚة ٔانًُافغففاخ 

 (65،ص1996

نؾ أٌ انؽاعففة اٜنففٙ ٚرًٛففض تقذسذففّ عهففٗ ظًفف  انٕعفففا ( 3، صو2017)خًثثُ  ٔٚففشٖ        

انًرعفففذدج بفففانثشايط االنكرشَٔٛفففح ، ٔانُظفففٕص ، ٔانشعفففٕياخ ، ٔانظفففٕس انصاترفففح ٔانًرؽشبفففح ، 

، ٔعشػٓا تاعرخذاو أدٔاخ ٔسٔاتؾ  ذغاعذ انًرعهى عهٗ انرفاعم يعٓا إلششاح عًهٛح  خٔانفٛذْٕٚا

 انرعهٛى . 

ؽففانٙ أٌ انًعففال انشٚاػففٙ ٚرًٛففض فففٙ انعظففش ان (24، صو 2015)عثثثذانعزَز ٔٚففزبش         

تغشعح انرقذو فٙ بافح انُٕاؼٙ اإلداسٚفح ٔانثذَٛفح ٔانفُٛفح ، يًفا ٚععهُفا بثفاؼصٍٛ ففٙ عًفم يغفرًش 

 ٔؼاظح دانًح إنٗ انثؽس ٔانرعشٚة إلٚعاد ٔعانم ذذسٚثٛح ذؽقق نُا يٕابثح بم ظذٚذ. 
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أٌ  انؼفشٔس٘ يفٍ فكاٌ ، انؽٛاج يعاالخ بافح دخهد انؽذٚصح أٌ انركُٕنٕظٛا انثاحثٔٚشٖ        

 يفا إتشاص أفؼفم عهٗ ٔانًذسب انالعة ٔذغاعذ تانًغرٕٚاخ نرشذقٙ انشٚاػٙ انًعال إنٗ ذظم
 ٔانرؽكفٛى أعفانٛة انرفذسٚة ٔذطفٕٚش األداح ذؽغفٍٛ خفالل يفٍ ؽثٛعٛفح تشفشٚح قفذساخ يفٍ نفذٚٓى
   . انؽذٚصح نهرذسٚة ٔاألدٔاخ ططُاعح انثشاي فٙ ٔأٚؼا  
انًغففاعذج أًْٛففح فففٙ ذثغففٛؾ عًهٛففح انرففذسٚة ،  أٌ نففودٔاخ( 32،صو2014اندًثثم )ٔذففزبش      

ٔذغففٓٛم أداح انًٓففاساخ ، بًففا أٌ انرُٕٚفف  فففٙ اعففرخذايٓا ٚشففع  انًرففذسب عهففٗ االعففرًشاس فففٙ 

عرثعاد انخٕف ٔانفشم ٔعذو عشٚاٌ انًهم ٔذًُٙ انذافعٛح ٔإػافح انرشفٕٚق ٔاإلشفاسج اانرذسٚة ، ٔ

غ ٔتغففشعح يًففا ذ ْهففّ نرهدٚرٓففا تغففٕٓنح ٔانرُٕٚفف  نهرففذسٚة ٔذعطففٙ فشطففح ذهدٚففح انًٓففاسج تُعففا

  ٔتغالعح ٔأٚؼا االقرظاد فٙ انعٓذ ي  ذٕفٛش انٕقد أشُاح انرذسٚة

أٌ ذٕظٛففب تشيعٛففاخ انؽاعففة اٜنففٙ بٕعففٛهح  (218، صو2013إسثثًاعُم )ٔربففش             

ف ٚغاْى فٙ دعى انًٕاقب انرعهًٛٛفح انًخرهففح يفٍ خفالل قفذسج ْفزِ انثشيعٛفاخ عهفٗ ذًصٛفم األْفذا

ففٙ يخرهفب انرخظظفاخ  حانرعهًٛٛح بًٓفاو ، ٔقفذ أشثرفد ْفزِ انثشيعٛفاخ فاعهٛرٓفا بٕعفٛهح ذعهًٛٛف

 ٔنًخرهب انًشاؼم انغُٛح . 

ظٓففشخ خففالل انعشففشٍٚ عففُح األخٛففشج أَففٕا   (122، صو2012)عثثثذاناراذ ٔٚففش٘            

يخرهفففح يففٍ األدٔاخ ٔاألظٓففضج ٔقففذ عففاعذ اعففرخذاو ْففزِ األظٓففضج عهففٙ االعففرفادج انرطثٛقٛففح فففٙ 

فؼففم أليعففاالخ بصٛففشج  بففاٌ ٚظففعة تاعففرخذاو انطففشخ انرقهٛذٚففح ذؽقٛقٓففا يًففا ٚففٕد٘ انٕطففٕل 

 . ا ـــــــــانًغرٕٚاخ انشٚاػٛح انعهٛ
 دٔسا   ذهعفة نهرطثٛفق انقاتهفح انثؽفٕز َرفانط ٔاعفر الل انعهًٛفح انًعشففح أٌ ثانثاحٔٚشٖ           

 انًثركشج انشٚاػٛح ٔاألدٔاخ ٔاألظٓضج ٔإَراض انثشايط انرذسٚثٛح انؽذٚصح ذظًٛى فٙ ْايا  ٔأعاعٛا  
 نرؽقٛق أفؼم انشٚاػٙ األداح ظشٔف ذؽغٍٛ عهٗ ٔانعًم انخاياخ ٔأَغة عٍ أفؼم ٔانثؽس

 .ٔانٕقد ٔانعٓذ انطاقح فٙ االقرظاد ي  انشٚاػٛح اإلَعاصاخ
 : انُعاغ فٙ ذظًٛى تشَايط انكرشَٔٙ يعشفح انًفاْٛى انرانٛح أٌ عٕايم  انثاحثٔٚشٖ   

 ياهىو انرقُُاخ انحذَثح

انرقُٛح انؽذٚصح ٚقظذ تٓا اعفر الل انثؽفٕز انقاتهفح نهرطثٛفق ففٙ ذظفًٛى ٔإَشفاح انًالعفة            

انًخرهفففح ٔإَرففاض األظٓففضج ٔاألدٔاخ انشٚاػففٛح انًثركففشج ٔانثؽففس عففٍ أفؼففم ٔأَغففة انخايففاخ ، 

ٔانعًم عهٗ ذؽغٍٛ ظشٔف األداح انشٚاػٙ نرؽقٛق أسٔ  اإلَعاصاخ انشٚاػٛح ي  االقرظاد فٙ 

ٓففذ ٔانٕقففد ، ٔأٌ انرقُٛففاخ انؽذٚصففح ذعُففٗ يعًٕعففح األظٓففضج ٔانٕعففانم انركُٕنٕظٛففح انطاقففح ٔانع

انالعثٍٛ أشُاح انرفذسٚة نالسذقفاح انًذستٍٛ ٔانًرطٕسج ٔانرٙ ًٚكٍ االعرفادج تٓا فٙ ذطٕٚش قذساخ 

 (6و، صBaumgaartner،2013 .)  تًغرٕٚاذٓى أشُاح انًُافغاخ
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 : ٍانرقُُاخ انحذَثح فٍ انرذرَة انزَاض

يعال انًعشفح انعهًٛفح ٔانرقُٛفح ،  فٙٚرًٛض انعانى انًعاطش تانرطٕساخ انغشٚعح ٔانًغرًشج          

ؼٛس ته د شهٌ نى ٚكٍ ٚرخٛهّ اإلَغاٌ يٍ قثم ٔنقفذ أدخ شفٕسج انًعهٕيفاخ ٔانرقُٛفح ٔذعفذد قُفٕاخ 

إنفٗ طفًٛى  انًعشفح إنٗ انؽاظح انًطفشدج نرؽغفٍٛ ظٕاَفة انًعشففح ٔػفشٔسج إدخفال انركُٕنٕظٛفا

انعًهٛاخ انرذسٚثٛح نرؽغٍٛ َٕعٛح ٔبفاحج انرذسٚة يٍ خالل ذعضٚض انخثشاخ انرٙ ًٚش تٓا انالعة 

 )  ٔذؽقٛفففففق انًشفففففاسبح ٔاالتركفففففاس ٔذًُٛفففففح انثؽفففففس انعهًفففففٙ ففففففٙ انًعفففففال انشٚاػفففففٙ.
Baumgaartner،20132و، ص) 

 انزَاضٍ :أهًُح انرقُُاخ انحذَثح فٍ انرذرَة 
ًٚكففٍ نركُٕنٕظٛففا انشٚاػففح ذطففٕٚش األظٓففضج ٔاألدٔاخ انشٚاػففٛح ٔأسػففٛاخ انًالعففة           

ٔأظٕانٓا يٍ أظم انؽظٕل عهٗ انًضٚذ يٍ انغشعح ٔعٕٓنح األداح ٔذفعٛش انقٕج انعؼفهٛح ، ٔففٗ 

َفففظ انٕقففد ؼًاٚففح انالعثففٍٛ يففٍ اإلطففاتاخ انخطٛففشج أٔ انًفاظيففح ، بففزن  ذغففرطٛ  ذكُٕنٕظٛففا 

م األظٓففضج ٔاألدٔاخ انًغففاعذج نهرففذسٚة ٔذطففٕٚش َٕعٛففح أدٔاخ ٔأظٓففضج انشٚاػففح اتركففاس أفؼفف

 (2و، صBaumgaartner،2013 ) . انرذسٚة انؽذٚس  فٙانًُافغح نهًغاَذج 

 : أغزاض اسرخذاو ذقُُاخ انرذرَة انحذَثح

  . ابرغاب انظفاخ انثذَٛح ٔانؽشبٛح انًشاتٓح نطثٛعح األداح- 
  . انعٓذ فٙاالقرظاد - 
  . األداح تطشٚقح أعٓم ابرغاب ؽثٛعح- 
  . ذؽقٛق عُظش٘ األيٍ ٔانغاليح- 
  . ابرغاب انظفاخ اإلداسٚح- 
  . عذو عشٚاٌ انًهم ٔإػافح عُظش انرشٕٚق نهرذسٚة- 
  . ذٕفٛش انًعهٕياخ انًثاششج نالعرعاتاخ انؽشبٛح ٔانًٓاسٚح- 
  . إذاؼح انًعال األٔع  نهًالؼظح ٔانرفكٛش ٔانفٓى- 
 (2و، صBaumgaartner،2013 )  . العثٍٛذهثٛح قذساخ ٔاعرعذاداخ ان- 
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 يرطهثاخ انرقُُاخ انحذَثح فٍ يدال انرذرَة انزَاضٍ : 

ٚغرطٛ  انًذسب انشٚاػٙ ٚغرطٛ  انًذسب انشٚاػٙ يٍ االعرفادج انكايهح يٍ انرقُٛح           

انرٙ ًٚكٍ االعرفادج يُٓا  األخشٖانؽذٚصح ٔانًرطٕسج فٙ أظٓضج انرذسٚة ٔاألظٓضج انركُٕنٕظٛح 

تطشٚقح يثاششج فٙ عًهٛح انرذسٚة نالسذقاح تقذساخ انالعثٍٛ نهًغرٕٚاخ انعانٛح ، نزا باٌ عهّٛ أٌ 

ٚطه  عهٙ بم يغرعذاخ انعظش ٔاٌ ٚطٕس قذساذّ انًعشفٛح ٚؽظم عهٙ انذٔساخ انعهًٛح انًٓهح 

 .               ( Baumgaartner،20132و، ص)  

ذففى اتركففاس أظٓففضِ ذكُٕنٕظٛففّ ٚففرى يففٍ اَففّ ( 289،ص و2009) انعثثزب وىنٍ خثثانٛش ٔٚشفف        

خالنٓفففا انرعفففشف عهفففٙ قفففذساخ انالعثفففٍٛ عفففٕاح يفففٍ انُاؼٛفففح انُفغفففٛح أٔ انثذَٛفففح أٔ انًٓاسٚفففح أٔ 

ٔانز٘ ٚرى يٍ خالنٓا ٔػ  انثشايط انرذسٚثٛفح تًفا ٚرُاعفة يف  ْفزِ انقفذساخ األيفش  انفغٕٛنٕظٛح ،

 . انرطٕس فٙ يغرٕ٘ األسقاو ٔيغرٕ٘ األداحانز٘ إنٙ ْزا 

 : وًَكٍ انرعثُز عٍ هذِ انركُىنىخُا عٍ طزَق

 األدٔاخ .- 

 انثشايط ٔاألظٓضج.- 

 انًعذاخ.- 

 انًالعة.- 

 أظٓضِ قٛاط يرطٕسج نهرعشف عهٙ انؽانح انثذَٛح ٔانٕظٛفٛح نالعة.  - 

إٌ انرففذسٚة عًٕيففا ًُٚففٙ ٔٚؽغففٍ ٔنكففٍ  (209، صو2013شثثعثاٌ ) واندًثثم ٔٚففشٖ         

 تظٕسج َغثٛح . 

أٌ َعفاغ أ٘ تشَفايط ذفذسٚثٙ ٚعرًفذ عهفٙ يفذ٘ ذفٕفٛش  (191، صو2013وَزٌ رتاعثح )        

األدٔاخ ٔاألظٓضج انخاطح تعًهٛح انرذسٚة، ؼٛس أٌ اعرعًال ْزِ األدٔاخ فٙ انذٔل انًرقذيح فٙ 

برغففاب انًٓففاساخ تًعُففٙ أَٓففا ذغففرخذو تٓففذف يعفال انشٚاػففح ٚكففٌٕ فففٙ يشاؼففم الؼقففح نًشؼهففح ا

  انرطٕٚش ٔنٛظ االبرغاب ٔرن  يٍ خالل إػافح عٕايم يعٛقح نرطٕٚش انشعٕس تانًقأيح .

 ففففففٙانًغفففففاعذج ذغفففففاعذ انؽذٚصفففففح أٌ اعفففففرخذاو األدٔاخ ٔاألظٓفففففضج  انثاحثثثثثثٔٚفففففشٖ 

يًففففا ٚغففففاعذ عهففففٗ إذقففففاٌ نالعثففففٍٛ إنففففٗ ذصثٛففففد انًغففففاس انؽشبففففٗ انظففففؽٛػ انًففففذسب ذٕظٛففففّ 

أداح ْفففزِ  ففففٙانًٓفففاساخ ٔذؽغفففُٛٓا تظفففٕسج بثٛفففشج فٛعطفففٗ انالعفففة انفشطفففح البرغفففاب انصقفففح 

شفففٓذخ انغفففُٕاخ األخٛفففشج ؽففففشج بثٛفففشج ففففٙ ذكُٕنٕظٛفففا ٔأظٓفففضج انًٓفففاساخ أشُفففاح انًثاسٚفففاخ ، 

انرفففففذسٚة ٔانقٛفففففاط ٔاعفففففرخذايٓا ففففففٙ ذطفففففٕٚش انقفففففذساخ انثذَٛفففففح نالعثفففففٍٛ ، ٔنعفففففم  ٔأدٔاخ

انًرفففات  نثطفففٕالخ انعفففانى ٔانفففذٔساخ االٔنًثٛفففح ٔانقاسٚفففح ٚغفففرطٛ  أٌ ٚالؼفففع تكفففم ٔػفففٕغ يفففا 

انشٚاػفففٛاخ انًخرهففففح يفففٍ ذطفففٕس ففففٙ يغفففرٕٚاخ األداح ٔيفففا ٚرطهفففة اعفففر الل  إنٛفففّٔطفففهد 

عرًففففذ عهففففٙ ذكُٕنٕظٛففففا األظٓففففضج ٔاألدٔاخ فففففٙ ذٙ انًففففذستٍٛ ألعففففانٛة انرففففذسٚة انؽذٚصففففح انرفففف

ٚعرثفففش ذخطفففٛؾ انرفففذسٚة ، ٔرطفففٕٚش ففففٙ يغفففرٕٚاخ أداح انالعثفففٍٛانانرفففذسٚة ٔانقٛفففاط ت فففشع 

اؼًفففذ انعٕايفففم انٓايفففح انرفففٙ ذغفففاعذ ففففٙ َعفففاغ انعًهٛفففح انرذسٚثٛفففح ٔسفففف  يغفففرٕٖ انالعفففة ٔ 

 انفشٚق ، يًا ٚغاْى فٙ ذٕفٛش فشص أفؼم نرطٕٚش األداح. 

غففففرؽذشاخ انرطففففٕٚش فففففٙ انشٚاػففففٛاخ انًخرهفففففح ظٓففففشخ تففففشايط ذغففففاعذ ٔفففففٗ ظففففم ي

ذخطفففٛؾ انرفففذسٚة انشٚاػفففٙ ٔذشفففرًم عهفففٗ ًَفففارض انفففذٔساخ انرفففذسٚة انشفففٓشٚح  ٗانًفففذسب عهففف
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ٔاألعفففثٕعٛح ؼٛفففس ًٚكفففٍ ذؽًٛفففم ْفففزِ انثفففشايط عهفففٗ انؽاعفففة االنفففٗ ٔانعفففٕاالخ انًرطفففٕسج 

نًففففذسب يففففٍ ؼٛففففس انًففففذج ٔذقففففٕو تؽغففففاب ٔإعففففذاد انثففففشايط سفففففق انًعطٛففففاخ انرففففٙ ًٚففففذدْا ا

تهعففففظ تُففففاح انثففففشايط  ًففففاانًطهفففٕب ذخطففففٛؾ انثشَففففايط نٓففففا إال أٌ انًففففذسب التفففذ أٌ ٚكففففٌٕ يه

  انركُٕنٕظٛح انًُاعثح نهٓذف انًطهٕب.

 انًذستٍٛإنٗ انرعهٛى انفشد٘ ؼٛس أٌ يعظى  انرذسٚةالذعاْاخ انؽذٚصح فٙ أعانٛة أذذعٕا         

رٖٔ انًغرٕٖ انًُخفغ فٙ ؼٍٛ ْزا ال  انالعثٍٛذساخ ٚقٕيٌٕ تششغ انذسط تطشٚقح ذُاعة ق

ى انفشد٘ ٛانًشذف  األيش انز٘ ٚذعَٕا إنٗ االْرًاو تانرعهانًغرٕٖ رٖٔ  ٍانالعثُٛٚاعة ي  قذساخ 

  انالعثٍٛ، ٔيشاعاج انفشٔخ انفشدٚح تٍٛ 

أٌ َغفففاٚش سبفففة انرفففذسٚة انشٚاػفففٙ ٔيفففٍ ُْفففا ٚعفففة عهُٛفففا َؽفففٍ انًغفففيٕنٌٕ عفففٍ 

 انرفففذسٚةانعظفففش انفففز٘ َعفففٛا فٛفففّ ، ٔاٌ ٚهثفففٗ  انرفففذسٚةٚعفففة أٌ ٚغفففاٚش  انعظفففش ٔتانرفففانٙ

عفففذاد اإلانقاديفففح ، ٔعهٛفففّ ٚعفففة أٌ َظفففًى تفففشايط  األظٛفففاليرطهثفففاخ ْفففزا انعظفففش ٔيطانفففة 

عهفففففٗ أفؼففففم َؽفففففٕ ٔرنففففف  عفففففٍ ؽشٚففففق ذؽغفففففٍٛ يؼفففففًَٕٓا ٔأعفففففانٛثٓا ،  انثففففذَٙ نالعثفففففٍٛ

  ٔاالعرٛفاح تًا ْٕ ؼذٚس ٔيعاطش فٙ ْزا االذعاِ

عهففففٗ انًففففذستٍٛ أٌ ٚكَٕففففٕا يهًففففٍٛ تهؼففففذاز األعففففانٛة ٔانرقُٛففففاخ  شٔس٘فًففففٍ انؼفففف

، ٔيففففٍ ُْففففا ذظٓففففش أًْٛففففح اخرٛففففاس  ٔانرففففذسٚةتهؼففففذز األعففففانٛة نرؽغففففٍٛ عًهٛففففح انرعهففففٛى 

انًُاعفففة نرؽقٛفففق انٓفففذف انًُشفففٕد ، ْٔفففزا االخرٛفففاس ٚرٕقفففب عهفففٗ خثفففشج  انرفففذسٚثٙاألعفففهٕب 

 .انًخرهفح  انرذسٚثٛحنًٕاقب ٔيذٖ إدسابّ نطثٛعح ٔيكَٕاخ ، ٔير ٛشاخ ا انًذسب

انفعفففال انٓفففاو ٔ األعفففاط انعفففاب انًؼفففشب اخٔذعفففذ انًٓفففاساخ األعاعفففٛح ففففٙ سٚاػففف 

أٔ ٚرقفففذو ففففٙ اٖ ًٚفففاسط ْفففزِ انشٚاػفففاخ  العفففة أٌ ٘الالتفففذ ، ار اَفففّ  انشٚاػفففاخنفففرعهى ْفففزِ 

ًٚرهفففف  انقاعففففذج ٚكففففٌٕ فففففٙ أعهففففٗ يغففففرٕٚاخ اإلعففففذاد انثففففذَٙ نكففففٙ أٌ ذ يشؼهففففح فٛٓففففا إال تعفففف

  . االعاعّٛ نٓزِ انًٓاساخ تهَٕاعٓا

ٔذفففذسٚة تًالؼظفففح ذعهفففٛى  انثاحثثثثخفففالل قٛفففاو يفففٍ  ّٔذرثهفففٕس يشفففكهح انثؽفففس ففففٙ أَففف

ؽُطففففا تًؽافظففففح تُففففاد٘  انعففففاب انًؼففففشب  اخفففففٙ سٚاػففففٔانالعثففففٍٛ انًثرففففذنٍٛ ٔانُاشففففيٍٛ 

، اإلعففففذاد انثفففذَٙ نففففذٖ العثفففٙ سٚاػففففاخ انعفففاب انًؼففففشبالؼفففع ػففففعب يغفففرٕٖ ان شتٛفففح 

انغفففثة ففففٙ رنففف  إنفففٗ أٌ أعفففانٛة انرعهفففٛى انًغفففرخذيح ذعرًفففذ عهفففٗ انشفففشغ  ثانثاحثثثٔٚشظففف  

انهفظففففٙ ٔأداح انًُففففٕرض يففففٍ قثففففم انًففففذسب ، دٌٔ ٔظففففٕد سٔاتففففؾ تُٛٓففففا ٔتففففٍٛ انًغففففرؽذشاخ 

انركُٕنٕظٛفففح ففففٙ انعًهٛفففح انرعهًٛٛفففح ٔانرذسٚثٛفففح ، ٔيفففا ٚرثففف  رنففف  تانؼفففشٔسج يفففٍ صٚفففادج انرثفففاٍٚ 

ٛضٚفففذ انعفففةح انٕاقففف  عهفففٗ انًفففذسب ، ٔاؼرٛاظفففّ إنفففٗ ف ٔانالعثفففٍٛففففٙ انففففشٔخ تفففٍٛ انُاشفففيٍٛ 

ظٓففذ بثٛفففش نرعهفففٛى انًٓفففاساخ ٔذثغفففٛطٓا تؽٛفففس ٚغففٓم إدسا  يشاؼهٓفففا ففففٙ يؽأنفففح إلذقفففاٌ بفففم 

يشؼهفففح نهٕطفففٕل تٓفففا إنفففٗ األداح انظفففؽٛػ نهًٓفففاسج ، نفففزا فاَفففّ التفففذ أٌ ٚؼففف  انقفففانًٌٕ ترعهفففٛى 

،  انرذسٚثٛففففحانعًهٛففففح َظففففة أعٛففففُٓى ذطففففٕٚش  سٚاػففففاخ انعففففاب انًؼففففشب  العثففففٙ ٔذففففذسٚة 

، ٔالَعفففاص رنففف   انرذسٚثٛفففحيؽفففٕس انعًهٛفففح  انالعفففةانرفففٙ ذععفففم  انرفففذسٚةٔؽفففشخ ٔأعفففانٛة 

، األيفففش انفففز٘ ٚففف دٖ إنفففٗ يغفففاٚشج  انرفففذسٚةيفففٍ خفففذياخ ذكُٕنٕظٛفففا  جبفففاٌ التفففذ يفففٍ االعفففرفاد

انرعهفففففٛى ، ٔػفففففشٔسج إعفففففذاد انرفففففذسٚة ٔانرعفففففاسب انعانًٛفففففح ففففففٙ ذطفففففٕٚش ؽفففففشخ ٔأعفففففانٛة 

نًٕاظٓففففح ذؽففففذٚاخ انقففففشٌ انؽففففاد٘ عشففففش ، ٔيؽأنففففح انُٓففففٕع تًعففففال ٔانالعثففففٍٛ انُاشففففيٍٛ 
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انففرعهى تففانطشخ انرقهٛذٚففح انرففذسٚة َٔؽففٕ افففاخ عهًٛففح ظذٚففذج ال ذقرظففش عهففٗ  انعففاب انًؼففشب

  انالعة .، ٔإًَا تانًشاسبح االٚعاتٛح يٍ ظاَة 

 ٔيًفففا ذقففففذو ذكَٕففففد فكففففشج انثؽففففس فففففٙ بَٕٓفففا يؽأنففففّ عهًٛففففح نهرعففففشف عهففففٗ ذففففهشٛش

ػفففشٔسج  انثاحثثثث، نفففزا سأٖ  ذظفففًٛى تشَفففايط انكرشَٔفففٙ نإلعفففذاد انثفففذَٙ ألنعفففاب انًؼفففشب 

 إظشاح ْزِ انذساعح نؼًاٌ ٔطٕل انالعثٍٛ إنٗ يغرٕٚاخ أبصش ذطٕسا.      

عهفففٗ انعذٚفففذ يفففٍ انًشاظففف  انعهًٛفففح انعشتٛفففح ٔاألظُثٛفففح  انثاحثثثثٔيفففٍ خفففالل اؽفففال  

 ثؽس : ٔانذساعاخ انغاتقح ٔانرٙ أشاسخ إنٗ أًْٛح ان

"تأثير برناهج تعميهي باستخدام  عمى لتعرفاستيدفت ام( 2006) أديب ،" دراسة -1 
أسموب الوسائط الفائقة عمى تعمم بعض الهيارات األساسية لتنس الطاولة لمهبتدئين" , 

( طالبا بالفرقة 82البحث عمى عدد ) عينةالهنيج التجريبي , واشتهمت  الباحثواستخدم 
األولى بكمية التربية الرياضية بالهنوفية , وهن أدوات البحث : اختبارات بدنية وهيارية  

, وهن أىم النتائج : يؤثر أسموب الوسائط الفائقة تأثيرا ايجابيا عمى  اآلليالحاسب  -
 تعمم هيارات تنس الطاولة قيد البحث .

تصهيم شاخص إلكتروني استيدفت التعرف عمى " (م2009 ،عبد العزيز) "دراسة -2 
تصهيم برناهج تدريبي هقترح باستخدام الشاخص , يتوافر فيو الهعاهالت العمهية لمقياس 

, اإللكتروني لتنهية سرعة االستجابة الحركية وسرعة األداء الهياري ودقة األداء الهياري 
(العبين هن العبي 3)ة البحثالهنيج التجريبي , وبمغ حجم عين الباحثواستخدم 

الجياز الهصهم لو القدرة عمي  , وهن أىم النتائج : سنة  14-13هنتخب الهنوفية سن 
الجياز الهصهم  ,قياس كال هن سرعة االستجابة الحركية والسرعة الحركية والدقة 
 الشاخص اإللكتروني ينهي الصفات وىي سرعة االستجابة الحركية .

استيدفت التعرف عمى "تفريد التعميم الهدعم الكترونيا باستخدام ( م2010،عمى )دراسة -3 
الوحدات التعميهية النسقية وتأثيرىا عمى نواتج تعمم بعض الجوانب الهيارية والهعرفة فى 

( 24كرة القدم", واستخدم الباحث الهنيج التجريبي , واشتهمت عينو البحث عمى عدد )
اختبارات  –ات البحث  : اختبار كاتل لمذكاء طالبا بالصف الثالث الثانوي , وهن أدو 

اختبارات هيارية , وهن أىم النتائج : يؤثر تفريد التعميم الهدعم الكترونيا  –بدنية 
باستخدام الوحدات التعميهية النسقية تأثيرا ايجابيا عمى نواتج بعض الجوانب الهيارية فى 

 كرة القدم .
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فاعمية برهجية تعميهية هقترحة لتنهية هيارات إعداد  م( "2010, وددا أبودراسة ) -4
" , وكانت أىم النتائج  الوسائط الهتعددة التعميهية لطالبات الدبموم العام في التربية

وكيفية إجراءاتو إلنتاج برهجيات  الباحثةهالئهة نهوذج التصهيم التعميهي الذي اقترحتو 
الوسائط الهتعددة.  

استيدفت التعرف عمى "تأثير برناهج هيام تعميهية هدعم (  م2014 ، )السيددراسة -5 
بالحاسب االلى عمى هستوى أداء الهيارات األساسية في تنس الطاولة ", واستخدام 

( طالبا بالفرقة األولى 40الباحث الهنيج التجريبي , وتكونت عينة البحث هن عدد )
ؤثر برناهج الهيام التعميهية بكمية التربية الرياضية جاهعة أسيوط, وهن أىم النتائج : ي

األساسية في تنس  تالهدعم بالحاسب االلى تأثيرا ايجابيا عمى هستوى أداء الهيارا
 الطاولة.

 ؾسائٕال انذباستخ ًنيًاشإلكت ىالتعمي ذيشتف شتأثيبعنوان "  م(2016،الكرديدراسة ) -6 
لمهبتدئين" وكانت أىم نتائجيا  تنس الطاولة في اإلرسال هيارة أداء يٕهست عمى الفائقة

يؤثر استخدام تفريد التعميم الكترونيا بواسطة الوسائط الفائقة تأثيرا ايجابيا عند هستوى ) 
سنة ,  12( عمى هستوى أداء هيارة اإلرسال في تنس الطاولة لمهبتدئين تحت 0.05

ية لهستوى تفوق أداء الهجهوعة التجريبية عمى الهجهوعة الضابطة في القياسات البعد
 سنة . 12أداء هيارة اإلرسال في تنس الطاولة لمهبتدئين تحت 

بعنوان " تصنيع جياز هبتكر هصاحب لهنيج  م(2018  حافظ وعبدالكريم  )دراسة  -7 
التدريب وتأثيره في دقة الرهي لالعبي الهنتخب الوطني لمشباب بالقوس والسيم " 

تصنيع جياز هبتكر لتطوير قوة السحب والدفع وتأثيره  التعرف عمى الدراسة استيدفتو 
الهنيج التجريبي , وتكونت عينة البحث هن عدد  انواستخدام الباحث عمى دقة األداء ,

وكانت أىم نتائجيا الهنيج  العبين هن العبي الهنتخب الوطني العراقي لمشباب (10)
ير ايجابي في تطور قوة الدفع التدريبي الهستخدم عمى الجياز التدريبي الهبتكر لو تأث

 وتصحيح األخطاء وتطوير الهيارات األساسية  لالعبي العينة التجريبية . 
 انًصطهحاخ انًسرخذيح فٍ انثحث :

 : Instructional Technologyذكُىنىخُا انرعهُى 

ْٙ " انٕعانؾ انرٙ ذغرخذو ألغشاع ذعهًٛٛح بًا أَٓا ؽشٚقح َظايٛح نرخطٛؾ ٔذُفٛز ٔذقٕٚى        

 ص و،2010اتٕدأد ،)انؽظٕل عهٗ ذعهٛى أبصش فاعهٛح. انعًهٛاخ انكهٛح نهرعهٛى انرذسٚظ تٓذف 

2  ) 
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 :  Hypermediaانىسائظ اناائقح 

غرخذو تانٕطٕل نهًعهٕياخ فٙ أشكال ْٙ " عثاسج عٍ قاعذج تٛاَاخ بًثٕٛذشٚح ذغًػ نهً       

يخرهفح ذشًم انُض انًكرٕب ٔانشعٕو انخطٛح ٔ انفٛذٕٚ ٔانظٕخ ٔٚغرذعٗ انًرعهى يا ٚؽراظّ 

 (   2 ص و،2010اتٕدأد ،يٍ يعهٕياخ ؽثقا الؼرٛاظاذّ ٔاْرًاياذّ ". )

 ذعزَف إخزائٍ (: Educational Softwareانثزيدُح انرعهًُُح ) 

ْٙ انًادج أٔ انًؽرٕٖ انعهًٙ أٔ انرعهًٛٙ أٔ انرذسٚثٙ انز٘ ٚرى انرعهى يعّ أٔ يُّ أٔ تّ عثش        

 انؽاعة اٜنٙ .

 انثحث : أهًُح

 ذرًثم أهًُح انذراسح فًُا َهٍ : 

ذرفق ْزِ انذساعح ي  االذعاْاخ انؽذٚصح فٙ يعال ذطٕٚش انرذسٚة تًا ٚرٕافق ي  - 

 .يغرعذاخ انرقُٛاخ انؽذٚصح 
ذًصم ْزِ انذساعح إػافح عهًٛح إنٗ األتؽاز فٙ يعال ذقُٛاخ انرذسٚة يٍ خالل - 

 انثشيعٛاخ 
ًٚكٍ االعرفادج يٍ َرانط ْزِ انذساعح فٙ ذظًٛى تشيعٛاخ أخشٖ ذٓذف إنٗ ذًُٛح - 

 يٓاساخ انًذستٍٛ إلعذاد يظادس ذعهى انكرشَٔٛح يخرهفح .

 هذف انثحث :

 انًذسب عهٗ إعذاد خطح انرذسٚة انًٕعًٛح .ذظًٛى تشَايط انكرشَٔٙ نًغاعذج - 
 . نإلعذاد انثذَٙ ألنعاب انًؼشبانرؽقق يٍ طالؼٛح ٔذقٍُٛ انثشَايط انكرشَٔٙ - 

 فزوض انثحث :- 

ْم طًى انثشَايط انكرشَٔٙ ذظًًٛا يالنًا  نًغاعذج انًذسب عهٗ إعذاد خطح انرذسٚة - 

 انًٕعًٛح عهٗ أعظ ٔيعاٚٛش عهًٛح ؟
 ؟ نإلعذاد انثذَٙ ألنعاب انًؼشبٛح ٔذقٍُٛ انثشَايط انكرشَٔٙ ْم ذى انرؽقق يٍ طالؼ- 
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 إخزاءاخ انثحث : 

 أوالً يُهح انثحث : 

ٔانًشكهح انًشاد  تهعهٕب انًغػ َظشا  نًالنًرّ نطثٛعح انثؽس انٕطفٙانًُٓط  انثاحثاعرخذو 

 دساعرٓا.
 : ثاَُا  عُُح انثحث

انعشفٕانٛح يفٍ يفذستٙ سٚاػفاخ أنعفاب انًؼفشب ذى اخرٛاس عُٛح انثؽس تانطشٚقفح انعًذٚفح 

خرهفح تعًٕٓسٚح يظش انعشتٛح، ؼٛس تهغ ؼعى عُٛح انثؽفس األعاعفٛح ) ًُ ْٔفى يفٍ  ،( يفذسب15ان

تعذ االَرٓاح يٍ تُاؤِ، بزن   نكرشَٔٙ نإلعذاد انثذَٙ ألنعاب انًؼشبالاقايٕا تاعرخذاو انثشَايط 

 ؽثق عهٛٓى اعرًاسج ذقٛٛى انثشَايط.

( يذسب )غٛش عُٛح انثؽفس األعاعفٛح( يفٍ يفذستٙ سٚاػفاخ 15تعذد ) انثاحثٌ بًا اعرعا

خرهفح  بعُٛح نرُفٛز انذساعاخ االعرطالعٛح، ٔانرٙ شًهد ذعشٚة انثشَايط ففٙ  ًُ أنعاب انًؼشب ان

عففايالخ انعهًٛففح نالعففرثٛاٌ  ًُ خرهفففح، بففزن  انرهبففذ يففٍ ان ًُ انخففاص ترقٛففٛى انثشَففايط يشاؼففم تُففاؤِ ان

  .االنكرشَٔٙ

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث  : 
 .  انثشيعٛح االنكرشَٔٛح انًثركشج- 

 . (hp)( َٕ  laptopظٓاص ؼاعٕب يؽًٕل )- 
 ظٓاص بًثٕٛذش .- 
 .1عذد  (Sony)  َٕ  ٙفٕذٕغشافبايٛشا ذظٕٚش - 
 .1عذد  (Sony)  فٛذٕٚ َٕ بايٛشا ذظٕٚش - 

 اسرًاراخ خًع انثُاَاخ انًسرخذيح فٍ انثحث : 

 ( 1. يشفق ) نهًرخظظٍٛ ٔانًذستٍٛاعرًاسج ذغعٛم انثٛاَاخ انشخظٛح - 

نإلعذاد انثذَٙ   انثشَايط انكرشَٔٙ انًظًى يؽأس اعرًاسج اعرطال  اساح انخثشاح ؼٕل - 

 (2. يشفق )ألنعاب انًؼشب 

 ( 3. يشفق ) ؽشٚقح عًم انثشَايط االنكرشَٔٙ تانظٕس- 
 ( 4. يشفق )العرخذاو ( خطٕاخ عًم انثشَايط االنكرشَٔٙ ) دنٛم ا- 
.  يشففق يرطهثاخ ذشف ٛم انثشَفايط االنكرشَٔفٙ، ٔ يكَٕاخ انثشيعح نهثشَايط االنكرشَٔٙ- 

(5 ) 
 ( 6. يشفق )) انثشيعٛح ( انًقرشغاالنكرشَٔٙ انثشَايط - 
 ( 2أعًاح انغادج انخثشاح  . يشفق )- 

 :الدراسة االستطالعية 

( يفذسب )غٛفش 15تاخرٛاس عُٛح عشفٕانٛح يفٍ خفاسض عُٛفح انثؽفس األعاعفٛح  تعفذد ) انثاحثقاو   

خرهففح   ًُ بعُٛفح نرُفٛفز انذساعفاخ عُٛح انثؽفس األعاعفٛح( يفٍ يفذستٙ سٚاػفاخ أنعفاب انًؼفشب ان

خرهفٛاالعففرطالع ًُ ح، بففزن  انرهبففذ يففٍ ـــففـح، ٔانرففٙ شففًهد ذعشٚففة انثشَففايط فففٙ يشاؼففم تُففاؤِ ان

عفايالخ انعهًٛففح ًُ تطٕنففح انعًٕٓسٚففح  فففٙ ٔرنف ، نالعففرثٛاٌ انخفاص ترقٛففٛى انثشَففايط االنكرشَٔففٙ ان
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ففٙ انفرفشج يفٍ ٚفٕو االشُفٍٛ ٔرنف  عفُح  15األٔنٗ نهثشاعى ٔانثشعًاخ ٔاألشثال ٔانشفثالخ ذؽفد 

 . و تإعراد انقاْشج16/2/2012و ؼرٗ ٕٚو انخًٛظ انًٕافق 2012/ 13/2انًٕافق 

  انًقرزذاالنكرزوٍَ انثزَايح 

 :  االلكتروني البرنامج هدف

 انظفاخ انثذَٛح األعاعٛح.يعشفح  - 
 .اإلعذاد انثذَٙ ، انًٓاس٘ ، انخططٙ يعشفح  - 
 يعشفح َغة ذٕصٚ  صيٍ اإلعذاد انثذَٙ انعاو عهٗ انظفاخ انثذَٛح األعاعٛح .- 

 :  االنكرزوٍَأس  وضع انثزَايح 

 انًقرشغ عهٗ األعظ اٜذٛح : االنكرزوٍَ عُذ ٔػ  انثشَايط  انثاحثاعرًذ 

 . ٔي  خظانض عُٛح انثؽس ّذُاعة انرغهغم انًُطقٙ نًؽرٕٚاخ انثشَايط ي  أْذاف- 

 يشاعاج انٓذف يٍ انثشَايط . - 

 . ٍانًذستٍٛ ٔانالعثٛيالنًح يؽرٕٖ انثشَايط نًغرٕٖ ٔقذساخ - 
فٙ إؽاس يركايم ٔٚغرخذو ظًٛ  االنكرشَٔٙ ذقذٚى انًعهٕياخ انرٙ ٚرؼًُٓا انثشَايط - 

 انؽٕاط.

 تًا ٚرُاعة ٔؼعى انشاشح. ٔاألشكال انثٛاَٛحيشاعاج شكم ٔؼعى انشعٕو ٔانظٕس - 

 .اٜنٙتٕاعطح انؽاعة  ٔاألشكال انثٛاَٛحعشع ظًٛ  انشعٕو ٔانظٕس - 

 .انًغرخذو أٌ ذكٌٕ عًح انثشَايط ْٙ انرُٕ  ٔانشًٕل ٔانثغاؽح إلشثا  سغثاخ - 

 يشَٔح انثشَايط ٔقثٕنّ نرطثٛق انعًم . - 

 ذٕفش عُظش انرشٕٚق داخم انثشَايط . - 

 يشاعاج يثذأ انرذسض فٙ صٚادج ٔشذج ٔؼعى انرذسٚة .- 

  : يحرىي انثزيدُح 

ذعذ عًهٛح اخرٛاس انًؽرٕٖ يٍ أْى خطٕاخ تُاح انثشيعٛح ، ٔذرًصم ْزِ األًْٛح فٙ اخرٛاس         

اإلعذاد انثذَٙ ، ٔانًٓاس٘ ، يعشفح ٔ د انثذَٙ ألنعاب انًؼشب ،انًعهٕياخ انًشذثطح تاإلعذا

ٔانخططٙ ، ٔيعشفح َغة ذٕصٚ  صيٍ اإلعذاد انثذَٙ انعاو عهٗ انظفاخ انثذَٛح األعاعٛح، 

ٔبزن  ذؽذٚذ انظٕس انرٕػٛؽٛح ، ٔغٛشْا  يٍ انًٕاد انرٙ ٔق  االخرٛاس عهٛٓا ، ٔذُظًٛٓا عهٗ 

 ش فٛٓا تًا ٚغٓى فٙ ذؽقٛق أْذاف انثشَايط االنكرشَٔٙ .َؽٕ يعٍٛ ، ٔذؽذٚذ ؽشٚقح انغٛ

 : ) ٍَيزحهح كراتح انسُُارَى  نهثزيدُح )انثزَايح االنكرزو 
ذى إعذاد عُٛاسٕٚ انثشَايط  فٙ ػٕح األْذاف انعايح انًشاد انٕطٕل إنٛٓا ٔانًادج انعهًٛح         

 انخطٕاخ انرانٛح : انثاحثنهًٓاساخ فقذ اذث  

 انسُُارَى انخاص نهثزيدُح )انثزَايح االنكرزوٍَ (  فٍ صىرذها األونُح :إعذاد  -1

تهعذاد انغُٛاسٕٚ انخاص تانثشَايط فٙ طٕسذّ األٔنٛح ، ٔعشػّ عهٗ  انثاحثقاو        
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( ، ٔرن  تٓذف اعرطال  سأٚٓى فٙ انٓذف 2انًرخظظٍٛ فٙ يعال سٚاػاخ انًؼشب يهؽق )

 طالؼٛح انثشَايط نهرطثٛق . انعاو نهثشَايط ، أعظ انثشَايط ،

 انُهائُح : افٍ صىرذه تانثزيدُحإعذاد انسُُارَى انخاص  -2

تعذ إظشاحاخ انرعذٚالخ انالصيح انرٙ أشاس إنٛٓا انًرخظظٍٛ  ، ذى عشع عُٛاسٕٚ         

انثشَايط تعذ إظشاح ْزِ انرعذٚالخ يشج أخشٖ عهٗ ْ الح انًرخظظٍٛ ، ٔيٍ خالل اعرعشاع 

%( ، 100اح انًرخظظٍٛ اذؼػ يٕافقرٓى عهٗ انغُٛاسٕٚ تظٕسذّ انُٓانٛح تُغثح )انثاؼس ألس

 ٔتزن  أطثؽد انثشيعٛح فٙ طٕسذٓا انُٓانٛح ظاْض نهرُفٛز.

 يزحهح انرُاُذ : -3

 ْٔٗ انًشؼهح انرٙ ذى فٛٓا ذُفٛز انغُٛاسٕٚ فٙ طٕسج تشيعٛح ، ٔذؼًٍ ْزِ انًشؼهح يا ٚهٙ : 

 : ذصًُى انشاشاخ انثزيدُح 
بعد تحديد الهحتوى العمهي لمبرهجية , وها تضهنو هن أىداف عاهة, ثم تحديد       

هيام اإلعداد البدني أللعاب الهضرب وتوصيفيا في صورة شاشات حيث تهثل الشاشة 
الوحدة األساسية التي تتكون هنيا البرهجية , وىو ها يعرض عمى شاشة الكهبيوتر في 

ي تظير لالعب في شاشة واحدة سواء كان نصا لحظو ها ىي هقدار الهعموهات الت
 هكتوبا أو صوتا أو لقطات فيديو أو صور ثابتة أو بعض العناصر السابقة هجتهعة.

 مكونات البرمجية ) البرنامج االلكتروني ( :
 Visual studio .net 
 C# programming language 
 ADO.net 
 Microsoft reporting tool 
 Dundas Data Visualization: Business Intelligence Software | Dundas BI 
 XML parsing techniques 
 يرطهثاخ ذشغُم انثزيدُح ) انثزَايح االنكرزوٍَ ( : - 
 Windows operating system 
 Dot net framework 3.5 
 Printer 

 

 

 ) دنُم االسرخذاو ( :  االنكرزوٍَخطىاخ ذصًُى انثزَايح 

 انخطىج األونً :
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  البرناهج االلكتروني لإلعداد البدني أللعاب الهضرب عن طريق الضغط عمى فتح
 اإليقونة الخاصة بالبرناهج االلكتروني .

 انخطىج انثاَُح  :

 . إدخال اسم الهستخدم 
 . إدخال كمهة الهرور 
 . الضغط عمى زر دخول 

 انخطىج انثانثح  :

 .  الضغط عمى زر اختيار نسبة تشكيل الحهل 
 انزاتعح  :انخطىج 

 .  الضغط عمى زر اختيار تشكيل الحهل 
 .   الضغط عمى زر توزيع زهن إجهالي حجم التدريب الكمي عمى اإلعدادات الهختمفة 

 انخطىج انخايسح  :

 . الضغط عمى زر النسب الهئوية لإلعدادات 
 انخطىج انسادسح  :

 ة .الضغط عمى زر توزيع الزهن الكمي لمتدريب عمى اإلعدادات الهختمف 
 انخطىج انساتعح  :

  لإلعداد البدني الضغط عمى زر توزيع الزهن الكمي . 
 إعداد بدني عام . الضغط عمى زر 
 إعداد بدني خاص . الضغط عمى زر 

 

 

 

 :  انثايُحانخطىج 

ن اإلعداد البدني العام عمى عناصر الصفات البدنية ــع زهــالضغط عمى زر توزي  

  األساسية  
 ن اإلعداد البدني العام عمى عناصر الصفات البدنية ــع زهــالضغط عمى زر توزي

    . الخاصة
 :  انراسعحانخطىج 

النسبة الهئوية لإلعدادات . الضغط عمى زر    
 :  انعاشزجانخطىج 

النتائج . الضغط عمى زر    
 :  انحادَح عشزانخطىج 
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اختر األسبوع . الضغط عمى زر    
طباعة . الضغط عمى زر    

 يزاحم إَراج انثزيدُح 

 أٌ عًهٛح إَراض انثشيعٛح ذًش تعذج يشاؼم ْٙ  :  انثاحثٚش٘ 

 ( Analysis)انرحهُم -1 

ذعرثش يشؼهح انرؽهٛم أٔنٗ يشاؼم إَراض انثشيعٛح ٔذٓذف ْزِ انًشؼهح إنٗ انرعشف عهفٗ 

 انٕاق  ٔذؽذٚذ يا ُٚث ٙ ابرغاتّ يٍ يعاسف ٔيٓاساخ ٔاذعاْاخ .

ذثذأ يشؼهح انرؽهٛم ترؽهٛم انؽاظاخ انرذسٚثٛح ٔانرعهًٛٛح نًٕػٕ  انثشيعٛفح عفٕاح باَفد 

يعشفٛففح أٔ يٓاسٚففح أٔ خططٛففح أٔ ٔظذاَٛففح ، ٚهٛٓففا انرعففشف عهففٗ خظففانض انفيففح انًغففرٓذفح يففٍ 

انثشيعٛح يٍ ؼٛس انعًش ٔيا إرا باَد ُْا  أ٘ يشابم طؽٛح قذ ذعٕخ االعرفادج يٍ انثشيعٛفح ، 

ٗ انؽافض ٔاالذعاِ َؽٕ يٕػٕ  انثشيعٛح ، ٔيغرٕٖ انخثشج فٙ اعرخذاو انؽاعفة اٜنفٙ إػافح إن

، ذهٛٓفففا خطفففٕج سطفففذ انًظفففادس ٔاإليكاَفففاخ انًراؼفففح يفففٍ أظٓفففضج ٔتفففشايط ٔذعٓٛفففضاخ نإلَرفففاض 

ٔاعرخذاو انثشيعٛح يف  انًفذستٍٛ ٔانالعثفٍٛ ، ٔذُرٓفٙ انًشؼهفح ترؽهٛفم انًؽرفٕٖ انعهًفٙ ٔذؽذٚفذ 

 (30:9) ا ُٚث ٙ أٌ ذرؼًُّ انثشيعٛح يٍ يعاسف ٔيٓاساخ ٔاذعاْاخ .انخطٕؽ انعايح نً

 (Design)انرصًُى -2 
إنففٗ ٔػفف   يشاؼففم إَرففاض انثشيعٛففح ٔذٓففذف ْففزِ انًشؼهففح شففاَٙ انرظففًٛىذعرثففش يشؼهففح 

تّ بافح انًٕاطفاخ انفُٛح ذًٓٛفذا  ( Blue Print )يخطؾ ٔسقٙ نهثشيعٛح انرٙ عٛرى إَراظٓا ٚذعٗ 

 إلَراض انثشيعٛح تٕاعطح انؽاعة اٜنٙ .

ذثذأ يشؼهح انرظفًٛى ترؽذٚفذ انٓفذف انعفاو يفٍ انثشيعٛفح ٔطفٛاغح أْفذاف األداح تظفٕسج 

قاتهح نهقٛاط ، شى ذهذٙ خطٕج ذؽذٚذ انًؽرفٕٖ ٔبراترفّ ففٙ فقفشاخ ذغهغفهٛح تطشٚقفح يُطقٛفح ذغفٓم 

ن  تُاح أدٔاخ انرقٕٚى انًُاعثح باالخرثاساخ تهَٕاعٓا ) انقثهٛح ٔانًشؼهٛح ذؽقٛق األْذاف  شى ذهٙ ر

ٔانثعذٚفففح ( إػفففافح إنفففٗ قفففذ ٚؽراظفففّ انًفففذسب ٔانالعفففة يفففٍ أَشفففطح ففففٙ انثشيعٛفففح شفففى اخرٛفففاس 

اإلعرشاذٛعٛح انرٙ عرغٛش تٓا انثشيعٛح شى اخرٛاس انٕعانؾ انًرعذدج نكم ظضح يٍ أظفضاح انثشيعٛفح 

ًٛى تٕػ  يخطؾ اإلَراض ٔٚذعٗ ) انغُٛاسٕٚ ( أٔ يخطؾ ) ذظًٛى انشاشاخ ٔذُرٓٙ يشؼهح انرظ

 (31:9( ْٕٔ ذظٕس دقٛق نًا عرظٓش عهّٛ شاشاخ انثشيعٛح . )

 (Development): انرطىَز -3 
ٔيشؼهفح انرطفٕٚش ْفٙ يشؼهفح اإلَرفاض يشاؼم إَراض انثشيعٛح  شانس انرطٕٚشذعرثش يشؼهح 

ٜنٙ ، ٔانرطٕٚش ُْا تًعُٗ اإلَشاح ٔنٛظ انرعذٚم ، ٔففٙ ْفزِ انفعهٙ نهثشيعٛح تاعرخذاو انؽاعة ا

انًشؼهففح ٚففرى ذؽٕٚففم) انغففُٛاسٕٚ ( أٔ يخطففؾ ) ذظففًٛى انشاشففاخ ( إنففٗ يُففرط ظففاْض نالعففرخذاو ، 

 ٔإظشاح عًهٛح انرُقٛػ ٔانًشاظعح .

ذثففذأ يشؼهففح انرطففٕٚش تانؽظففٕل عهففٗ انٕعففانؾ انًرعففذدج انعففاْضج يففٍ يظففادس يخرهفففح 

ٗ انؽاعففة اٜنففٙ ، ٔإظففشاح انرعففذٚالخ انالصيففح عهٛٓففا ، شففى انقٛففاو تإَرففاض انعُاطففش ٔإدخانٓففا إنفف

انثشايط انًخرهفح  ، تعذ رن  ذهذٙ خطٕج ذعًٛ  انعُاطش ٔديعٓا تاعرخذاو اؼفذ انثفشايط  وتاعرخذا

 (32:9انرطثٛقٛح ، ٔفٙ ْزِ انًشؼهح ٚرى أٚؼا إَراض انًٕاد انًغاَذج نهثشيعٛح بذنٛم االعرخذاو . )
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 (Implementation): االسرخذاو -4 

ٔيشؼهح االعرخذاو ْٙ يشؼهفح ذُفٛفز  يشاؼم إَراض انثشيعٛح سات  االعرخذاوذعرثش يشؼهح 

انثشيعٛح تشكم فعهٙ ي  انًذستٍٛ ٔانالعثٍٛ  ، ٔذثذأ ْزِ انًشؼهح ترؽذٚذ ًَؾ اعفرخذاو انثشيعٛفح 

ذى انرٕطم إنّٛ فٙ يشؼهح انرؽهٛم ، شى ٚرى إظشاحاخ انرشذٛثاخ  ٔفق ي  يا ٍي  انًذستٍٛ ٔانالعثٛ

 (33:9. )انالصيح العرخذاو انثشيعٛح 

 

 (Evaluation): انرقىَى -5 

ٔأخشْفا، ٔذٓفذف ْفزِ انًشؼهفح إنفٗ   يشاؼم إَراض انثشيعٛفح خايظ انرقٕٚىذعرثش يشؼهح 

تٍٛ ٔانالعثففٍٛ تاعففرخذاو انؽكففى عهففٗ فاعهٛففح انثشيعٛففح ٔذؽقٛففق أْففذافٓا تعففذ ذُفٛففزْا يفف  انًففذس

 انًعهٕياخ انرٙ ذى انؽظٕل عهٛٓا يٍ انًشؼهح انغاتقح ، ٕٔٚظذ َٕعاٌ يٍ انرقٕٚى نهثشيعٛح .

 ) ذقٕٚى ذكُٕٚٙ ) تٓذف انرؽغٍٛ ٔانرعذٚم انًغرًش . 
  ذقٕٚى إظًانٙ ) ٚرى تعذ اَرٓاح انعًم تٓذف انؽكى عهٗ انثشيعٛح ٔيراتعح انرطٕٚش

 (33:9)فٙ انُغخ انًغرقثهٛح  ٔٚشًم ذقٕٚى شايم نهثشيعٛح ( . 

 : االسرثُاٌ انخاص ترقُُى انثزَايح االنكرزوٍَخطىاخ تُاء  انثاً ث

 :خذول يىاصااخ االسرثُاٌ )قُذ انثحث(

قفاو  االعفرثٛاٌ انخاطفح ترقٛفٛى انثشَفايط االنكرشَٔفٙ )قٛفذ انثؽفس(إلعذاد ظفذٔل يٕاطففاخ 

يؽفأس يقرشؼفح نثُفاح  أستعفح (4عهفٗ ) اشفرًهدترظًٛى اعرًاسج العرطال  اساح انخثشاح  انثاحث

ٔذفى عشػفٓا عهفٗ ،(2يشففق ).فٛٓفا اإلػفافح ٔانؽفزف تًفا ُٚاعفة سأٖ انخثٛفش ٙسٔعف االعرثٛاٌ

 ٔرن  نرؽذٚذ:، (2يشفق ) ػٙ ٔأنعاب انًؼشب.انرذسٚة انشٚايعال   ٙ( خثشاح ف10)

 .هدى هناسبة الهحاور الهقترحة لبناء االستبيان الخاص بتقييم البرناهج االلكتروني 
 .األىهية النسبية لكل هحور هن هحاور االستبيان الخاص بتقييم البرناهج االلكتروني 

 :َهٍ كًا  رأٌ انخثزاءوكاَد َرُدح اسرطالع 

  االستبيان )قيد البحث(هوافقة جهيع الخبراء عمى هناسبة الهحاور الهقترحة لبناء. 
  .تحديد األىهية النسبية لكل هحور 

قرشؼفح  ًُ ٔانعذٔل انرانٙ ٕٚػػ انُغثح انًيٕٚح الذفاخ اساح انغفادج انخثفشاح عهفٗ انًؽفأس ان

نثُاح االعرثٛاٌ انخاص ترقٛٛى انثشَايط االنكرشَٔٙ )قٛذ انثؽس( ٔاألًْٛح انُغثٛح نكم يؽفٕس عهفٗ 

 ؼذج. 
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 (1جدول )

 لمحقوا المقفتاحة على افتاق  راا  السقد  البباا  المئوية ال نسبةال
 وأهميفتهق النسبية االسفتبيقن )قيد البحث(لبنق  

 المحـاور المقترحـة م
نسبة اتفاق 
آراء السادة 
 الخبراء

 األهمٌـة النسبٌة
 لمحاور االستبٌان

 % 01 % 111 المحتوى 1

0 
خطوات تصمٌم البرنامج االلكترونً )البرمجٌة( )دلٌل 

 االستخدام(
111 % 

44 % 

 % 16 % 111 الشاشاتتصمٌم  3

 % 01 % 111 االستخدام 4

 % 111 المجمـــوع

لمحااور المقترحاة من اتفاق الساادة الخباراء لقباول ا%(  111)نسبة  البقحثوقد ارتضى 
متوساط الاو ن النسابً لمحااور االساتبٌان ( 1جادول )، كماا ٌوضا  لبناء االستبٌان )قٌد البحث(

بصاٌاةة بباارات محااور  البقحثثوفق نتائج استطالع رأي السادة الخبراء، وفً ضوء ذلك قاام 
 (.0االستبٌان كما هو موض  بالمرفق )

انخففاص ترقٛففٛى انثشَففايط ( ٕٚػففػ عففذد عثففاساخ بففم يؽففٕس فففٙ االعففرثٛاٌ 2ٔانعففذٔل )

 نكم يؽٕس. فٙ ػٕح األًْٛح انُغثٛح االنكرشَٔٙ

  

 11ن = 
 بباا 
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 (2جدول )

 االسفتبيقن )قيد البحث(وعدد عبقاات كل محوالمحقوا مفتوسط األهمية النسبية 

 المحـاور المقترحـة م
 األهمٌـة النسبٌة
لمحاور 
 االستبٌان

 بدد العبارات 
 فً كل محور

 5 % 01 المحتوى 1

0 
خطوات تصمٌم البرنامج االلكترونً )البرمجٌة( )دلٌل 

 االستخدام(
44 % 11 

 4 % 16 تصمٌم الشاشات 3

 5 % 01 االستخدام 4

 ببارة 05 % 111 المجمـــوع

( عثاسج 25( أٌ إظًانٙ عذد عثاساخ االعرثٛاٌ )قٛذ انثؽس( قذ تهغ )2ٚرؼػ يٍ انعذٔل )

( عثاساخ نهًؽٕس انصانس، 4( عثاسج نهًؽٕس انصاَٙ، )11( عثاساخ نهًؽأس األٔل، )5تٕاق  )

تظٛاغح انعثاساخ ٔفقا  نطثٛعح بم يؽٕس،  انثاحث( عثاساخ نهًؽٕس انشات ، ؼٛس قاو 5)

يٕافقح ظًٛ   سأ٘ انخثشاحباَد َرٛعح اعرطال  ، ٔ(2يشفق )ٔعشػٓا عهٗ انغادج انخثشاح. 

 . االعرثٛاٌ )قٛذ انثؽس(يؽأس طٛاغح انعثاساخ ٔيُاعثرٓا نطثٛعح انخثشاح عهٗ 

 

عايالخ انعهًُح السرًارج االسرثُاٌ )قُذ انثحث(راتعاً  ًُ  :ان

االَرٓاح يٍ ذُفٛز انثشَايط اإلنكرشَٔٙ نإلعذاد انثذَٙ ألنعفاب انًؼفشب ٔذعشٚثفّ عهفٗ  تعذ

يفففذسب يفففٍ يفففذستٙ سٚاػفففاخ انًؼفففشب  (15)عُٛفففح انذساعفففاخ االعفففرطالعٛح ٔانثفففانغ عفففذدْا 

خرهفح ًُ عهٗ اعرًاسج االعرثٛاٌ )قٛذ انثؽس( انخاطح ترقٛٛى ؽشٚقح اعرخذاو انثشَايط، ذى ذطثٛق  ، ان

 ٔرن  نؽغاب :انذساعاخ االعرطالعٛح  عُٛح

 :(قيد البحثاالفتسق  الدابلي لالسفتبيقن)صد   (1

 :اٜذٙٔرن  ت شع  ، ٙ نالعرثٛاٌ )قٛذ انثؽس(تؽغاب طذخ االذغاخ انذاخه انثاحثقاو 

 .إيجاد العالقة بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمهحور الذي تنتهي إليو العبارة 
 كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان. إيجاد العالقة بين درجة 
 .إيجاد العالقة بين درجة كل هحور والدرجة الكمية لالستبيان 

 انفز٘عايالخ االسذثاؽ تٍٛ دسظح بم عثاسج ٔانذسظح انكهٛح نهًؽٕس ٕػػ يُ ( 3ٚ)ٔانعذٔل 

 إنّٛ انعثاسج ٔتٍٛ دسظح بم عثاسج ٔانذسظح انكهٛح نالعرثٛاٌ. ذُرًٙ
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 (3جدول )

 عقمالت االافتبقط بين داجة كل عبقا  والداجة الكلية للمحوام  
 والداجة الكلية لالسفتبيقنبين داجة كل عبقا  و

 رقـم العبارة المحور
عامالت االرتباط مع درجة م  

 المحور
عامالت االرتباط مع الدرجة الكلٌة م  

 لالستبٌان

 األول

1 1..4 
*

 1..6
*

 

0 1..0 
*

 1..5
*

 

4 1..1 
*

 1...
*

 

5 1..5 
*

 1..1
*

 

 
  

 15ن = 
 مداب



44 

 

 (3جدول )فتقبع 
 عقمالت االافتبقط بين داجة كل عبقا  والداجة الكلية للمحوام  

 والداجة الكلية لالسفتبيقنبين داجة كل عبقا  و

 لالستبٌانعامالت االرتباط مع الدرجة الكلٌة م   عامالت االرتباط مع درجة المحورم   رقـم العبارة المحور

 الثانً

6 1... 
*

 1..4 
*

 

. 1..5 
*

 1..3 
*

 

. 1..0 
*

 1..5
*

 

0 1..4
*

 1..1 
*

 

11 1..1 
*

 1..0 
*

 

11 1..4 
*

 1..1
*

 

10 1..5 
*

 1..0 
*

 

13 1... 
*

 1..5 
*

 

14 1... 
*

 1..0
*

 

15 1..4 
*

 1..5 
*

 

16 1..6 
*

 1...
*

 

 الثالث

1. 1..1 
*

 1... 
*

 

1. 1... 
*

 1..1
*

 

10 1..0 
*

 1...
*

 

01 1..3 
*

 1..1 
*

 

 الرابع

01 1..3
*

 1... 
*

 

00 1..0
*

 1..6
*

 

03 1..6
*

 1..1 
*

 

04 1..3
*

 1..0 
*

 

05 1..0 
*

 1..6
*

 

 1.514( = 1.15) معنوية مسفتوى ،(13( الجدولية عند د . ح )ا* قيمة )

عُففذ يغففرٕٖ يعُٕٚففح ؼظففانٛا  دانففح إ اسذثاؽٛففّ( ٔظففٕد عالقففح 3ٚرؼففػ يففٍ ظففذٔل )    

ثفاسج ٔانذسظفح انكهٛفح تٍٛ دسظح بم عثاسج ٔانذسظح انكهٛح نهًؽٕس. أٚؼا  تٍٛ دسظح بفم ع(0.05)

يًففا ٚففذل عهففٗ طففذخ االذغففاخ انففذاخهٙ نعثففاساخ االعففرثٛاٌ انخففاص ترقٛففٛى انثشَففايط نالعففرثٛاٌ، 

االنكرشَٔٙ. 

 15ن = 
 مداب
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 .نالعرثٛاٌعايالخ االسذثاؽ تٍٛ دسظح بم يؽٕس ٔانذسظح انكهٛح ( يُ 4انعذٔل )بًا ٕٚػػ 
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 (4جدول )

  لالسفتبيقنالداجة الكلية وعقمالت االافتبقط بين داجة كل محوا م  

 محاور االختبار
االرتباط مع الدرجة الكلٌة  م عامل

 لالستبٌان

5..1 المحتوى
*

 

)البرمجٌة( )دلٌل خطوات تصمٌم البرنامج االلكترونً 
1..1 االستخدام(

*
 

 0..1 تصمٌم الشاشات
*

 

 0..1 االستخدام
*

 

 0.514( = 0.05(، يسرىي يعُىَح )13* قًُح )ر( اندذونُح عُذ د . ذ )

 (0.05)دانفح إؼظفانٛا  عُفذ يغفرٕٖ يعُٕٚفح  اسذثاؽٛفّ( ٔظٕد عالقفح 4ٚرؼػ يٍ ظذٔل )

 يًفا ٚفذل عهفٗ طفذخ االذغفاخ انفذاخهٙ نًؽفأستٍٛ دسظفح بفم يؽفٕس ٔانذسظفح انكهٛفح العفرثٛاٌ، 

 االعرثٛاٌ انخاص ترقٛٛى انثشَايط االنكرشَٔٙ.

 : ثبقت االبفتبقاات المعافية قيد البحث (2

تاعرخذاو ؽشٚقح ذطثٛق االخرثاس ٔإعادج االعرثٛاٌ)قٛذ انثؽس(ذى إٚعاد يعايالخ شثاخ   

قٕايٓا انذساعح االعرطالعٛح ٔ عهٗ عُٛح ، ٔرن Test-Retestيشج أخشٖ عهٗ َفظ انعُٛح ذطثٛقّ 

خرهفح،  (15) ًُ االعرثٛاٌ )قٛذ ترطثٛق  انثاحثقاو ؼٛس يذسب يٍ يذستٙ سٚاػاخ انًؼشب ان

تعذ انرهبذ يٍ االذغاخ انذاخهٙ نعثاساخ ٔيؽأس بم اخرثاس عهٗ ؼذج. شى إعادج ذطثٛقّ  انثؽس(

ٔاؼذ تٍٛ  أعثٕ اطم صيُٙ قذسِ ، ٔتفذؽد َفظ انظشٔف ٔتُفظ انرعهًٛاخعهٗ َفظ انعُٛح 

 .انرطثٛق ٔإعادج انرطثٛقعايالخ االسذثاؽ تٍٛ ( ٕٚػػ يُ 5، ٔظذٔل )انرطثٛقٍٛ

 (5جدول )

 م عقمالت االافتبقط بين الفتطبي  وإعقد  الفتطبي 
 لالسفتبيقن )قيد البحث(

 محاور االستبٌان قٌد البحث
وحدة 
 القٌاس

 (اقٌمة ) إبادة التطبٌق التطبٌق 
 ع± س/ ع± س/ المحسوبة

 المحور األول

 درجة

13.31 1... 13.35 1..1 1.01 
*

 

 6..1 0.54 31.41 0.63 31.01 المحور الثانً
*

 

 ...1 .1.1 11.51 1.14 11.41 المحور الثالث
*

 

 1.03 6..1 14.61 1.01 14.55 المحور الرابع
*

 

 * 1.01 4.31 5..60 4.35 60.45 درجة االستبٌانإجمالً 

 15ن = 
 مداب

 15ن = 
 مداب



42 

 

 1.514( = 1.15) معنوية مسفتوى ،(13( الجدولية عند د . ح )ا* قيمة )

نالعفرثٛاٌ  أٌ قفٛى يعفايالخ االسذثفاؽ تفٍٛ انرطثٛفق ٔإعفادج انرطثٛفق (5) ٚرؼػ يٍ ظذٔل 

، ْٔفزِ انقفٛى دانفح إؼظفانٛا  عُفذ يغفرٕٖ دالنفح (0.93إن0.86ٗ)ذشأؼد يا تٍٛ )قٛذ انثؽس( قذ 

 .يًا ٚذل عهٗ شثاخ االعرثٛاٌ انخاص ترقٛٛى انثشَايط االنكرشَٔٙ.(0.05)

 ذطثُق ذدزتح انذراسح :  خايساً 

ذى ذؽذٚذ انًُؾ انفشد٘ العرخذاو انثشيعٛفح يف  انًفذستٍٛ ٔانخثفشاح ؼٛفس ذفى اعفرخذايٓا   

راذٛا تٕاعطح ذفاعم بم يذسب ٔخثٛش ي  انثشيعٛح يف  انفالب انرفٕب انخفاص تفّ ، ٔاقرظفش دٔس 

عهٗ إعطاح يقذيح ذعشٚفٛح ، ٔؼم انًشابم انفُٛح انرٙ قفذ ذظفاؼة ذشف ٛم انثشيعٛفح دٌٔ  ثاحثان

 انرذخم نشش يؽرٕاْا .

خرهففح ترطثٛفق ذعشتفح انذساعفح  انثاحثثقاو     ًُ عهفٗ يفذستٙ سٚاػفاخ أنعفاب انًؼفشب ان

 ( يففذسب. ْٔفى يفٍ قففايٕا15تعًٕٓسٚفح يظفش انعشتٛفح، ؼٛففس تهفغ ؼعفى عُٛففح انثؽفس األعاعفٛح )

تعذ االَرٓاح يٍ تُاؤِ، بزن  ؽثفق  نكرشَٔٙ نإلعذاد انثذَٙ ألنعاب انًؼشبالاتاعرخذاو انثشَايط 

ففٙ انفرفشج ٔرنف  فٙ تطٕنح انعًٕٓسٚح انصاَٛفح نهُاشفيٍٛ   نكرشَٔٙالا عهٛٓى اعرًاسج ذقٛٛى انثشَايط

 و تإعفراد انقفاْشج 10/9/2012و ؼرٗ ٕٚو االشٍُٛ انًٕافق 2012/ 6/9يٍ ٕٚو انخًٛظ انًٕافق  

. 

عاند سادساً  ًُ  اإلحصائُح: حان

عانعفففح انثٛاَفففاخSPSS) ٙذفففى اعفففرخذاو انثشَفففايط اإلؼظفففان ًُ  انثاؼفففس اعفففرعاٌ، ؼٛفففس ( ن

 تاألعانٛة اإلؼظانٛح انرانٛح:

 ٘.االَؽشاف انًعٛاس  -ٙ.                     انًرٕعؾ انؽغاتـ - 

رعذدثغٛؾ نثٛشعٌٕ.     ـ ُيعايم االسذثاؽ انـ -  ًُ  .ُيعايم االسذثاؽ ان

 ـ انُغثح انًيٕٚح )%(. - 

 (.0.05يغرٕٖ انذالنح اإلؼظانٛح عُذ ) سانثاؼٗ ٔقذ اسذؼ- 
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 مناقشة النتائج : 
(6ظذٔل )  

 األًْٛح انُغثٛح العرعاتاخ عُٛح انثؽس األعاعٛح يٍ يذستٙ سٚاػاخ أنعاب انًؼشب 

 انخاص ترقٛٛى انثشَايط االنكرشَٔٙعهٗ يؽأس االعرثٛاٌ 

 محاور االستبٌان 
 قٌد البحث

 ةٌر موافق إلى حد ما موافق

 التكرار
األهمٌة 
 النسبٌة %

 التكرار
األهمٌة 
 النسبٌة %

 التكرار
األهمٌة 
 النسبٌة %

 % 1.11 1.11 % 1.11 1.11 % 111 15 المحور األول

 14 المحور الثانً
03.33 
% 

1 6.6. % 1.11 1.11 % 

 14 المحور الثالث
03.33 
% 

1 6.6. % 1.11 1.11 % 

 % 1.11 1.11 % 1.11 1.11 % 111 15 المحور الرابع

 .5 إجمالً االستبٌان
06.6. 
% 

0 3.33 % 1.11 1.11 % 

عُٛح انثؽس األعاعٛح يٍ يذستٙ أٌ األًْٛح انُغثٛح العرعاتح  (6) يٍ ظذٔلٚرؼػ 

سٚاػاخ أنعاب انًؼشب عهٗ يؽأس االعرثٛاٌ انخاص ترقٛٛى انثشَايط االنكرشَٔٙ عهٗ يٛضاٌ 

 100% إنً  93.33)ظاحخ فٙ انرشذٛة األٔل تهًْٛح َغثٛح ذشأؼد يا تٍٛ  )يىافق(انرقذٚش 

، ْٔٙ َغثح بثٛشج ذذل عهٗ إٚعاتٛح ذقٛٛى انًذستٍٛ العرخذاو انثشَايط اإلنكرشَٔٙ نإلعذاد %(

 انثذَٙ ألنعاب انًؼشب. 

األًْٛح انُغثٛح العرعاتح عُٛح انثؽس األعاعٛح عهٗ يؽأس االعرثٛاٌ فٙ ؼٍٛ ظاحخ 

شذٛة انصاَٙ تهًْٛح فٙ انر (إنً حذ يا)انخاص ترقٛٛى انثشَايط االنكرشَٔٙ عهٗ يٛضاٌ انرقذٚش 

ط ٛشج ظذا  ُيقاسَح تُغثح انًٕافقح ، ْٔٙ َغثح %( 6.67% إنً  0.00)ًا تٍٛ َغثٛح ذشأؼر

 انرايح عهٗ إٚعاتٛح اعرخذاو انثشَايط )قٛذ انثؽس(. 

األًْٛح انُغثٛح العرعاتح عُٛح انثؽس األعاعٛح عهٗ يؽأس االعرثٛاٌ انخاص تًُٛا ظاحخ 

فٙ انرشذٛة انصانس ٔاألخٛش تهًْٛح  (غُز يىافق)شَٔٙ عهٗ يٛضاٌ انرقذٚش ترقٛٛى انثشَايط االنكر

ذ بذ عهٗ عذو ٔظٕد يالؼظاخ عهثٛح عهٗ اعرخذاو ْٔٙ َغثح  ،%( 0.00)َغثٛح ته د 

 انثشَايط )قٛذ انثؽس(. 

اإلظًانٛفح نالعفرثٛاٌ عهفٗ إٚعاتٛفح اعفرخذاو انثشَفايط )قٛفذ انثؽفس(، ٔذ بذ األًْٛفح انُغفثٛح 

 .يٍ اعرعاتاخ عُٛح انثؽس األعاعٛح %( 96.67انًىافقح ) َسثحؼٛس ته د 

ٚرؼػ يٍ انُرانط انرٙ ذى انرٕطم إنٛٓا يٍ قثم انخثفشاح ٔانًؽكًفٍٛ يفذٖ يالنًفح ًَفٕرض   

ٔيشاؼم إظشاحاذفّ يف   انثاحثب انز٘ اقرشؼّ انثشَايط االنكرشَٔٙ نإلعذاد انثذَٙ ألنعاب انًؼش

إيكاَٛح ذكٛٛفب إظشاحاذفّ نفٛالحو األغفشاع انًخرهففح ٔٚرففق ْفزا يف  عفذد يفٍ انذساعفاخ بذساعفح 

 )، ٔدساعفح " و( 2010،ٔد دا أتفٕ)ٔدساعح  و(2009،عثذ انعضٚض )( ٔدساعح 2003،أدٚة " )"

 و( .2012 ،ؼافع  ٔعثذانكشٚى  )( ، ٔدساعح و2016،( ، ٔدساعح )انكشد٘و2014،انغٛذ" 

بًففا ٚرؼففػ يُاعففثح انثشيعٛففح انرذسٚثٛففح انرففٙ أعففذخ ن ففشع انذساعففح يففٍ ؼٛففس انرظففًٛى 

ٔاألْذاف ، ٔٚعٕد انغثة ففٙ رنف  إنفٗ يفا ايرفاصخ تفّ انثشيعٛفح يفٍ تغفاؽح خطٕاذٓفا ٔيالنًرٓفا 

 15ن = 
 مداب



49 

 

ْفذاف انًشظفٕج نإلَراض انفشد٘ تٕاعطح انًذسب ٔيشاعاذٓا نهًعاٚٛش ٔاألعفظ انعهًٛفح ٔؼققفد األ

 يُٓا تكفاحج . 

ٔٚرؼػ رن  يٍ خالل اذفاخ انخثشاح ٔانًؽكًٍٛ عهٗ يُاعثح تشيعٛح انذساعفح ؼٛفس ته فد 

 يٍ اعرعاتاخ عُٛح انثؽس األعاعٛح. %( 96.67)َغثح انًٕافقح 

ٔٚشظ  انغفثة ففٙ رنف  إنفٗ أٌ انثشيعٛفح ٔففشخ انًعهٕيفاخ تظفٕسج دانًفح ٔٔففشخ ٔقفد 

ذًٛففضخ ترُففٕ  أعففانٛة انرعضٚففض ٔانر زٚففح انشاظعففح ، ٔعففٕٓنح انرُقففم تففٍٛ ٔظٓففذ انًففذسب بًففا أَٓففا 

 أظضانٓا ، ٔانشظٕ  إنٛٓا فٙ أ٘ ٔقد . 

" ْم طًى انثشَايط انكرشَٔٙ ذظًًٛا يالنًا  نًغاعذج  األول كهُا انرساؤلصحح ٔتٓزا ذؽقق        

 انًذسب عهٗ إعذاد خطح انرذسٚة انًٕعًٛح عهٗ أعظ ٔيعاٚٛش عهًٛح ؟ "
كها يتضح هناسبة البرهجية التدريبية التي أعدت لغرض الدراسة هن حيث الصدق والثبات 

  ويتضح ذلك هن خالل اتفاق الخبراء والهحكهين .
" ْم ذى انرؽقق يٍ طالؼٛح ٔذقٍُٛ انثشَايط انكرشَٔٙ  كهُا انثاٍَ انرساؤلصحح ٔتٓزا ذؽقق 

 " نإلعذاد انثذَٙ ألنعاب انًؼشب ؟

 االسرُراخاخ :

ٔاعرُادا  إنٗ انًعانعاخ اإلؼظفانٛح ٔذؽهٛفم انُرفانط  ذغاؤالذٓافٙ ػِٕح أْذاف انذساعح ٔ

 ذى انرٕطم إنٙ االعرُراظاخ انرانِٛح :
هؤشــرات صــدق ذظففًٛى انثشَففايط انكرشَٔففٙ نإلعففذاد انثففذَٙ ألنعففاب انًؼففشب حقــق -1 

اخ انثشَففايط انكرشَٔفففٙ فففٙ انشٚاػفففإهكانيــة اســـتخدام  إنففٗوثبــات هرتفعــة ههــا يشـــير 

 األخشٖ .
اذفففاخ انخثففشاح ذظففًٛى انثشَففايط انكرشَٔففٙ نإلعففذاد انثففذَٙ ألنعففاب انًؼففشب حقــق -2 

هـن %(  96.67)حيث بمغت نسـبة الهوافقـة ٔانًؽكًٍٛ عهٗ يُاعثح تشيعٛح انذساعح 
 .استجابات عينة البحث األساسية

البرنــاهج الكترونــي لإلعــداد البــدني أللعــاب الهضــرب الهصــهم فــي ىــذه الدراســة يعتبــر -3 
 . الباحثفي حدود عمم  –األول هن نوعو 

عــادة التطبيــق عمــى -4  انثشَففايط انكرشَٔففٙ نإلعففذاد انثففذَٙ وجــود ارتبــاط بــين التطبيــق وات

 .  البرناهج, وىذا يدل عمى ثبات نتائج ألنعاب انًؼشب 
كوســيمة تدريبيــة انثشَففايط انكرشَٔففٙ نإلعففذاد انثففذَٙ ألنعففاب انًؼففشب االســتفادة هــن -5 

 لناشئين . لالعبين وا
لهســاعدة الهـــدرب عمــى إعــداد خطـــة التــدريب الهوســـهية  يتصــهيم البرنــاهج االلكترونـــ -6 

 وفق األسس والقواعد العمهية .
 .التحقق هن صالحية وتقنين البرناهج الكتروني لإلعداد البدني أللعاب الهضرب -7 
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 ذىصُـاخ انثحث : 

ظاحخ ذٕطٛاخ ْفزا انثؽفس يفٍ تفٍٛ عفطٕسِ ، َٔاتعفح يفٍ َرانعفّ ، ٔففٙ ػفٕح انثٛاَفاخ     

 ، ٔفٗ ؼذٔد انثؽس ، ٔأْذافّ ، عهٗ انُؽٕ انرانٙ :  انثاحثٔانًعهٕياخ ، انرٙ ذٕطم إنٛٓا 

  انًظًى نرذسٚة انُاشيٍٛ  . انثشَايط انكرشَٔٙ نإلعذاد انثذَٙ ألنعاب انًؼشب اعرخذاو 
  العثففٙ انًظففًى عُففذ اَرقففاح  انثشَففايط انكرشَٔففٙ نإلعففذاد انثففذَٙ ألنعففاب انًؼففشباعففرخذاو

 سٚاػاخ انًؼشب .
 . االعرفادج يٍ تشيعٛح انذساعح  انرٙ ذى إَراظٓا ترطثٛقٓا عهٗ انالعثٍٛ فٙ ظشٔف يخرهفح 
  ٗعشع( تانً عغاخ انشٚاػٛح شاشاخ ان –ذٕفٛش االظٓضِ انركُٕنٕظٛح )انؽاعة االن. 
  ٙعهففٗ بٛفٛففح اعففرخذاو انٕعففانؾ انفانقففح ٔخاطففح  انعففاب انًؼففشبعقففذ دٔساخ انظففقم نًففذست

 نهًثرذنٍٛ ٔانُاشيٍٛ. سٚاػاخ انًؼشبانؽاعة االنٗ فٙ ذعهٛى انًٓاساخ األعاعٛح فٙ 
 فٙ سٚاػاخ أخشٖٔيعشفح ذهشٛشْا انثشَايط انكرشَٔٙ يشاتٓح تاعرخذاو  اخإظشاح دساع . 
 اخاالعرششاد تُرانط ْزا انثؽس بهؼذ انًقٕيفاخ األعاعفٛح نٕػف  تفشايط انرفذسٚة ففٙ سٚاػف 

 أنعاب انًؼشب .
  فٙ  حانًغرؽذشٔاألظٓضج  حانثشايط االنكرشَٔٛإظشاح انًضٚذ يٍ انذساعاخ انرٙ ذرعهق تاعرخذاو

 . أنعاب انًؼشب اخسٚاػفٙ  هرذسٚةنتشايط انرذسٚة بهؼذ انٕعانم انؽذٚصح 
  انًقرشغ عهٗ يشاؼم عُٛح يخرهفح . االنكرشَٔٙاالْرًاو ترطثٛق انثشَايط 
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