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فاعمية استخجام كتيب إلكتخوني تفاعمي لميهاتف الحكية في اكداب الكفايات التجريدية لجي 
 الطالب السعمم بكمية التخبية الخياضية جامعة طشطا

 م.د/ نهال عادل أحسج حدام الجيغ                                                   

 رس بقدع السشاهج وشخق تجريذ التخبية الخياضية مج                                         
 جامعة ششصا –كمية التخبية الخياضية                                                  

 :البحثمقجمة ومذكمة 
يذهههج العرههخ الههحه نطيذهه  تصههػرات جههخيعة لهه  مجههال التعمههيع والتهه  ت ههػق أحيانهها ترههػرات 

عة تكهاد ت هػق جهخعتشا له  مػاك،تهها  ومهغ أههخز ههحا الت يهخات البذخ واجتيعاب عقػلهع وتديخ بدهخ 
هػ الت يخ الهائل ل  تقشيات التعميع االلكتخون   حيث جاعجت عمى إحجاث نقل نػعيهة له  مجهال 
اعجاد وترسيع السشاهج الجراجية وتجريدها والت  اثخت ل  تحديغ تحريل الستعمسيغ وجعمهع أكثخ 

 ليخ هيئة تعميسية تداعجهع عمى تحقيق أهجاف السػقف التعميس .ت اعال مع السادة الجراجية وتػ 
حػلت الػجائل التكشػلػجية الحجيثة العالع إلى قخية كػنية صه يخة  وانعسهذ ههحا التصهػر له  
مجاالت عجيهجة  إال أن السجهال الهحه اجهت اد مشه  برهػرة ك،يهخة ههػ التعمهيع  الهحه يعتسهج عمهى ههحا 

االلكتخون ؛ ونتيجهة لههحا الثهػرة له  أجهالين وتقشيهات التعمهيع والته   التقشيات وأصبح يدسى بالتعميع
ولخت الػجائل الت  تداعج ل  تقجيع السادة العمسية لمستعمع برػرة جهمة وجهخيعة وواضهحة  نذه ت 
أشهههسال مختم هههة مهههغ التعمهههيع االلكتخونههه  والتههه  تتشاجهههن مهههع حاجهههات الستعمسهههيغ وش،يعهههة ا دوات 

السشهههاهج التعميسيهههة اعهههادة الشطهههخ لتػاكهههن الستصمبهههات الحجيثهههة لههه   الستهههػلخة لالترهههال  و زهههعت
مجتسههع السعمػمههات  وتههع االهتسههام هتدويههج الستعمسههيغ بالسهههارات التهه  تههلهمهع الجههتخجام تكشػلػجيههها 

) ع،هج السعمػمات حيث يعت،خ الصخيق الػحيهج لسػاكبهة ههحا التصهػر ههػ تصهػيخ التعمهيع او إصهالح .
 (16  ص  2014السجيج و العان   

وتعتسج القهجرة عمهى مػاكبهة السدهتججات الدهخيعة له  التكشػلػجيها الحجيثهة بذهسل رئيده  عمهى 
الهههػع  بحجهههع التحهههجيات والرهههعػبات التههه  تػاجهشههها    لهههالتصػرات الستالحقهههة لههه  مجهههال تقشيهههات 
الحاجػب واالتراالت أصبحت تحتاج إلى مثاهخة وجهج متػاصل لزهسان متابعتهها والت اعهل معهها 

ضي ها لخجمة السجتسع  وقج انعسذ ذلظ عمى هخامج التعميع االلكتخون   ومغ هشها ته ت  الحاجهة وتػ 
السدهتسخة إلههى مخاجعهه  كههل مهها تقجمه  ملجدههات التعمههيع والتهه  تقههجم ههحا الشههػ  مههغ التعمههيع؛ مههغ اجههل 
اجهة إد ال كل ما هػ ججيج وجعل هخامجها تػاكن الت يخات الدخيعة والستالحقة له  التكشػلػجيها وح

الستعمع وال،يئة الت  يطهير ليهها  لهالتعمع االلكتخونه  يدهاهع له  رلهع مههارات السهتعمع وزيهادة قاهميته  
لهه  اكتدههاب السعمػمههات والتعامههل معههها  ههالل دراجههت  بااضههالة الههى جعههل أدائهه  ألزههل ونتائجهه  

 (43  ص  2004) جالع   أجخ .
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ر عهههالع الهػاتهههف الحكيهههة وا جههههدة وتعهههج مهههغ أههههع نتاجهههات التقهههجم العمسههه  والتكشػلهههػج  ضههههػ 
المػحيههة ا مههخ الههحه جعههل السجههال واجههعا أمههام الستعمسههيغ لمحرههػل عمههى السعمػمههات بسههل جهههػلة 
ويدهخ وأصههبح هشهاك اتجههاا نحهػ االجههت ادة مهغ هههحا السدهتحجثات لهه   جمهة العسميههة التعميسيهة  وقههج 

ػاء كانهت أجههدة ومعهجات أو ههخامج كان لتكشػلػجيا التعميع الجور ا ك،خ له  مػاكبهة ههحا التصهػر جه
عجيجة  ومغ أهخز أشسال التعميع االكتخون  التعمع الشقال والتعمع عغ بعج وبيئات التعمع االلتخاضية 

 .(Strayer, J, 2007, p. 17)والت اعمية والت  تجعل العسمية التعميسية أكثخ متعة وأكثخ حيػية
ان  (Ozdamli, F & Uzunboylu, H, 2015, p. 160)ول  هحا الرجد يخه كل مغ 

تص،يقات التعمع الشقال مغ  الل ا جههدة المػحيهة والهػاتهف الحكيهة مهغ أحهجث مها اجهتخجم له  دعهع 
عسميههة التعمههيع والههتعمع  واالجههت ادة مشهه  لهه  نقههل السحتههػ  التعميسهه  ليسههػن متاحهها لمستعمسههيغ لهه  أه 

ا جههههدة الحاجهههػبية الكتيهههة يستمكهههها وقهههت وذلهههظ بدههه،ن أن الهػاتهههف السحسػلهههة أصهههبحت مشتذهههخة  و 
الكثيخون  والعجيج مغ أنساط وجائل االترال الت  يسسغ حسمها باليج متاحة لمجسيع؛ لاجتخجام هحا 
التقشية  ل  العسمية التعميسية جعمها مستجة ومدهتسخة  هارج أجهػار السلجدهات التعميسيهة وبعهج انتههاء 

افيهههة والسسانيهههة  كسههها تعسهههل عمهههى تقهههجيع السحتهههػه اليهههػم الجراجههه   حيهههث انهههها تعهههج  الحهههجود الج خ 
التعميسههه  لمستعمسهههيغ مهههغ  هههالل اجهههتخجام تقشيهههات االترهههاالت الت اعميهههة  أه يتهههابع السهههتعمع تعمسههه  

 حدن قجرات  وجخعة التعميسية السػجػدة لجي  وتديج م هػم التعمع الحات  لج  الستعمع .
لكتخونههه  ا جاجهههية والهههحه يتعامهههل معههه  ويعهههج الكتيهههن االكتخونههه  أحهههج تص،يقهههات التعمهههيع اا

السههتعمع برههػرة ت اعميهههة مههع صههه حات   ومههع مههها تتزههسش  ههههحا الرهه حات االكتخونيهههة مههغ وجهههائ  
ت اعمية تتسثل ل  الرػر الستحخكة والثاهتة  ومذاهج ال يهجيػ  والسهلثخات  كسها يعت،هخ أحهج مرهادر 

ت والسحتػ  السصمػب الجتكسال مهام التعمع   التعمع االلكتخون  الت  تقػم بإمجاد الستعمع بالسعمػما
و مههغ السسسههغ أن تتخههح صهه حات الكتيههن االلكتخونهه  أشههساال عجيههجة جحابههة كشتيجههة لههشطع التهه لي  
االلكتخونية الستصػرة الت  تسسشت مهغ إنتهاج الكتيهن االكتخونه  بسهع متشهػ  مهغ العشاصهخ الت اعميهة 

 (227  ص  2014) عدم    التر ح.مع تشطيسها دا م  بصخق تجعم  جهل التخديغ و 
الى ان الكتين االكتخون  ههػ عبهارة  (330  ص 2007) أبه سالم ول  هحا الرجد يذيخ

عهههغ كتيهههن متكامهههل يهههتع عخضههه  ب جهههمػب ججيهههج بسههها يحتػيههه  مهههغ نرهههػص  ورجهههػمات  وصهههػر  
نهه  ومههلثخات صههػتية  ولقصههات مههغ ا لههالم  وحخكهه  ب جههمػب جيههج  معشههى ذلههظ أن الكتيههن االكتخو 

هههػ ممههف ذو ش،يعههة  اصههة قاهمههة لمتذهه يل لهه  أجهههدة الحاجههن انلهه  لهه  هيئههة إلكتخونيههة متقجمههة  
ويتسيههد بخههػاص الترهه ح السيدههخ  والبحههث  والصباعههة  والشذههخ االكتخونهه  عمههى السػاقههع  و تاحتهه  

 لمتحسيل ليربح ل  متشاول آالف الستعمسيغ السدت يجيغ ل  أماكغ تػاججهع.
الصالن السعمع وتجريب   مهغ أههع السػضهػعات الته  كانهت والزالهت محهػر  ويعج تصػيخ إعجاد
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اهتسام عسمية التصػيخ و صالح ؛ حيث اهتست الكميات التخبػيهة والجامعهات بإعهجاد الصالهن السعمهع 
إعجادًا شاماًل؛ لت هيم  عمسيًا وتخبػيًا ه،خامج متشػعهة؛ ليستمهظ الك ايهات التجريدهية الالزمهة  داء دورا 

الشحػ السشذػد؛ لحلظ لإن إتقان الصالن السعمع لههحا الك ايهات ال يسدهب  الثقهة وا مهان الش ده  عمى 
لحدهههن إنسههها تسسشههه  أيزهههًا مهههغ ترهههسيع اجهههتخاتيجيات التعمهههيع والهههتعمع  وتهيههه  لههه  ال،يئهههة التجريدهههية 

  (41  ص 2010)مصخ  التخبػية السالئسة لتحقيق ا هجاف السشذػدة. 
السهشههه  لمتهههجريذ  عمهههى جهههان،يغ متكهههامميغ هسههها: الجانهههن الشطهههخه  وتختكهههد عسميهههة ااعهههجاد

الستعمق بالجراجات الشطخية ل  عمػم التخبية وعمع الش ذ  والجانن العسم  الستعمق بالتخبيهة العسميهة 
التههه  تجعهههل الصالهههن السعمهههع لههه  مػاجههههة مباشهههخة مهههع الػاقهههع  وتزهههع قجراتههه  ومهاراتههه  عمهههى محهههظ 

لخصهة حييييهة لمصالهن السعمهع لسعايذهة العسميهة التعميسيهة  وتهجري،هع عمهى  التجخبهة  لالتخبيهة العسميهة
 (611  ص 2004)العصاب  مختمف الك ايات التجريدية  الت  يحتاجػنها لتحديغ أدائهع 

ان عسميهههة إعهههجاد الصالهههن السعمهههع تعت،هههخ إحهههج   (417  ص  2006) عبدددج الدددد مويذهههيخ 
لستخرريغ ل  دول العالع هػج  عهام والسهتسهيغ ا –وما زالت تذ ل  –السػضػعات الت  ش مت 

بذههلون التخبيههة والتعمههيع هػجهه   ههاص  حيههث يعت،ههخ السعمههع مههغ أهههع العػامههل السدههاهسة لهه  تحقيههق 
ان السعمع يحتل مسانة ل  (59  ص حة 2009) شػيصخ  أهجاف التعميع   ول  هحا الرجد يذيخ 

ف التخبيههة  وحجههخ الداويههة لهه  االصههالح أو الشطههام التعميسهه   ويعههج عشرههخًا لههاعاًل لهه  تحقيههق أهههجا
التصهههػيخ التخبهههػه  ولههههحا لقهههج أصهههبح مهههغ الزهههخوره إعهههادة الشطهههخ لههه  أعسهههال السعمسهههيغ ووضهههائ هع 
 باجتسخار  والعسل عمى جعمهع واعيغ لتصػر أدوارهع  ومدتعجيغ لمييام ب دوارهع ووضائ هع باجتسخار

مهههغ  ،هههخات ومعهههارف  ومههههارات و هههيع  لهههالتعمع عسميهههة متعمقهههة بهههالستعمع ن دههه  ومههها أكتدهههن 
واتجاههههات   وميهههػل   وهههه  ذات عالقهههة وشيهههجة بعسميهههة التعمهههيع حيهههث أنهههها نتيجهههة ومحرهههمة لهههها  
والتعمع م هػم يصمق عم  الت يخ الحادث كشتيجة مباشخة لت ثيخ الخ،خات عم  التعميع  وتتشػ  أدوات 

تػضي ها فيسا يخجم العسميهة التعميسيهة بذهسل التعميع االكتخون  بذسل ك،يخ لتحقق التعمع السشذػد  و 
يدهاعج الستعمسهيغ عمهى كدهن الخ،هخات بصههخق وأشهسال مختم هة   واجهت الل ههحا التصهػرات لتحدههيغ 
مخخجهات العسميهة التعميسيهة    و ن االهتسهام بهالتعميع ضههخورة ممحهة حهاول التخبػيهػن الػصهػل إلههى 

لتعميسية  مسها دلعههع الجهتخجام التقشيهات له  التعمهيع درجة مسسشة مغ إتقان السعمع والستعمع لمعسمية ا
 والتعمع.

مغ  الل عسل الباحثة كعزػ هيئة تجريذ بسمية التخبية الخياضية بجامعة ششصا   و يامها 
بااشههخاف التخبههػه عمههى مجسػعههة مههغ شالبههات التخبيههة العسميههة بالسههجارس   وقههج الحطههت أن بعههس 

ك ايههات التجريدههية بالذههسل السصمههػب  كسهههارات التخصههي  الصالبههات السعمسههات ال يستمكههػن بعههس ال
والتش يح والتقػيع لجرس التخبية الخياضية  والتقارهع لغ التعامل مهع التالميهح ومههارة صهياتة وتػجيه  
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ا جئمة   كيتية اجتخجام شخائق التجريذ الحجيثهة وا جهالين السشاجهبة لمسػاقهف التعميسيهة السختم هة   
تساد الصالبة السعمسة عمى الصخق التقميجية ل  تش يح درس التخبيهة الخياضهية   كسا وججت الباحثة اع

مسا أد  إلى جسػد الحرز الجراجية وجم،ية الستمق    بااضهالة الهى التقهارهع مههارات الترهخف 
ل  بعس السػاقف التعميسية الت  يتعخضػن لها  بالختع مغ دراجة الصالب السدبقة لسقخرات شخق 

صمههههن جههههاهق لسقههههخر التخبيههههة العسميههههة  إال أن ا تم،يههههة ي تقههههجون امههههتالك مثههههل هههههحا التههههجريذ  كست
الك ايهههات  ونطهههخًا لص،يعهههة العسميهههة السيجانيهههة لسقهههخر التخبيهههة العسميهههة لمهههع تجهههج الباحثهههة الػقهههت لهههج  
الصالبات لتدويجهع ههحا الك ايات بصخيقة كافية مغ  الل عقج مجسػعة مغ السحاضخات التػجيهية 

ية   ومغ هشا هخزت لكخة هحا البحث ل  اجتخجام كتين إلكتخون  ت هاعم  لمهػاتهف الحكيهة واالرشاد
ل  اكداب الك ايات التجريدية لجه الصالن السعمع بسمية التخبية الخياضية جامعة ششصا كحهل لتمهظ 
السعػقات  بحيث ترل تمظ الك ايات لمصالبات بالذسل ا مثل وب جمػب مستع وجحاب يػلخ الػقت 

صخيقههة ججيههجة ت هه  بسههل متصمبههات السػاقههف التجريدههية وذلههظ لسحاولههة لسدههايخة التصههػر لهه  مجههال وب
 التعميع والتعمع ولالرتقاء بالعسمية التعميسية .

 -ىجف الجراسة: 
تههجف ههحا الجراجهة إلههى التعهخف عمهى لاعميههة اجهتخجام كتيهن إلكتخونهه  ت هاعم  لمهػاتهف الحكيههة  .1

 جه الصالن السعمع بسمية التخبية الخياضية جامعة ششصا ل  اكداب الك ايات التجريدية ل
 أىسية الجراسة والحاجة إلييا: 

تحقيق م،جأ التعمع الحات  حيث تقػم الصالبة با تيار ما تختن أن تتعمس  ل  الػقهت الهحه تخيهجا  .1
 وذلظ ولق قجراتها و مساناتها

 وجائ  تعميسية تيخ تقميجية.تقجيع نسػذج ججيج ل  التجريذ يداعج الصالبات عمى التعمع ع،خ  .2
ي يهههج ههههحا البحهههث القهههائسيغ عمهههى العسميهههة التعميسيهههة لههه  الجامعهههات بسعمػمهههات وتقشيهههات ججيهههجة  .3

 تداعجهع ل  اكداب الك ايات التجريدية لجه الصالن السعمع.
الكذههف عههغ امسانيههة مدههاعجة الصالههن السعمههع عمههى اكتدههاب الك ايههات التجريدههية مههغ  ههالل مهها  .4

 االلكتخون  مغ وجائ  متعجدة  وصػر  واشسال  ورجػم  ومقاشع ال يجيػ.يتزسش  الكتين 
قههج تدههاعج نتههائج البحههث مصههػره السشههاهج لهه  اجههتخجام  كسطيههار لهه  عسميههات تصههػيخ السشههاهج  .5

 واالجت ادة مش  لمت من عمى السذاكل الت  تػجهها عسمية التصػيخ.
التجري،يهههههة لت عيهههههل اجهههههتخجام الكتيهههههن يقههههجم ترهههههػرا عهههههغ الستصمبهههههات الساديهههههة والتقشيههههة والعمسيهههههة و  .6

 االكتخون  ل  الجامعات السرخية.
 -فخوض الجراسة: 

تػجج لخوق ذات داللة إحرائية هيغ متػجص  اليياجييغ الق،مه  والبعهجه لمسجسػعهة التجخي،يهة  .1

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 للبنين بالهرم جامعة حلوان كلية التربية الرياضيةالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجدء ) 19العجد                  السجمة العمسية لمتخبية البجنية وعمهم الخياضة    

 

241 

 ل  اكداب الك ايات التجريدية لجه الصالن السعمع لرالح اليياس البعجه.
ة ههههيغ انراء واالنصباعهههات لمسجسػعهههة التجخي،يهههة )السػالقهههػن تػجهههج لهههخوق ذات داللهههة إحرهههائي .2

وال يهخ مػالقههػن( نحههػ اجههتخجام كتيههن إلكتخونهه  ت هاعم  لمهػاتههف الحكيههة لهه  اكدههاب الك ايههات 
 التجريدية لجه الصالن السعمع تجاا السػالقػن.

 مرطمحات البحث:
عخفيههة  ومهاريههة  ووججانيههة( قههجرات نع،ههخ عشههها بطبههارات جههمػكية تذههسل مجسػعههة مهههام )م الكفايددة:

تكهههػن ا داء الشههههائ  الستػقهههع إنجهههازا بسدهههتػ  معهههيغ مخضههه  مهههغ ناحيهههة ال اعميهههة  والتههه  يسسهههغ 
 (29  ص 2003)ال تالوه  مالحطتها وتقػيسها هػجائل السالحطة السختم ة 

عميسه   ب نها "القجرة عمى تش يهح الشذهاط الت (99  ص  2004عيج )  عخلتها : الكفايات التجريدية
التههه  تدهههتشج إلهههى مجسػعهههة الحقهههائق والس هههاميع والتعسيسهههات والسبهههاد   وتتزهههح مهههغ  هههالل الدهههمػك 

 التعميس  الحه يرل إلى درجة السهارة.
عبارة عغ وجي  معمػمات  رقس  يتع إنتاج  عغ شخيق دمج السحتػ  الشر   الكتيب اإللكتخوني:

ية مههغ جانههن آ ههخ  وذلههظ انتههاج الكتيههن لهه  لمكتيههن مههغ جانههن وتص،يقههات ال،يئههة الخقسيههة الحاجههػب
شههههسل إلكتخونهههه  يسدهههههب  السديههههج مههههغ اامسانهههههات والخيههههارات التهههه  تت هههههػق هههههها ال،يئههههة االكتخونيهههههة 
االلتخاضههية كاامسانههات االجههتخجاعية لمههشز  وااتاحههة عههغ بعههج  و مسانيههة إضههالة الههخواب  ال ائقههة 

 (68  ص  2010) جيج   والػجائ  الستعجدة
  -السخجعية:  الجراسات

تعت،خ الجراجات والبحػث السخجطية  ذات أهسية بال ة لسا تتزهسش  مهغ حقهائق ومعمػمهات  
وما تػصمت إلي  مغ نتائج يعت،خ بسثابة الح يخة العمسية الت  يدتخجمها الباحثيغ   والخؤية العمسية 

إيجههاد الحمههػل  الرههحيحة لهه  إتبهها  الخصههػات السػضههػعية لمجههخاءات السختم ههة لهه  الجراجههة  ولهه 
السشاجههبة لمرههعػبات التهه  تعتههخ  شههخيقهع   كسهها أنههها تشيههخ الصخيههق أمههام البههاحثيغ   ذلههظ ال نههها 
تمعن الجور الهام ل  تختين ا لكار البحثية الت  يجن أن تخاع  ل  مشهجية هحا الجراجهة البحثيهة 

ئية الدهميسة وكيتيهة مشاقذهة الساثمة  بااضالة ال  االجتخشاد بالصخيقة السختم ة لمسعالجات ااحرها
لاعميههة اجههتخجام كتيههن نتائجههها بصخيقههة عمسيههة جههميسة   ولسهها كانههت الباحثههة تتعههخ  بالجراجههة الههى 

إلكتخون  ت اعم  لمهػاتف الحكية ل  اكدهاب الك ايهات التجريدهية لهجه الصالهن السعمهع بسميهة التخبيهة 
بحههػث ذات العالقههة بالجراجههة الحاليههة   لقههج اهتسههت الباحثههة بالجراجههات وال الخياضههية جامعههة ششصهها

وذلههظ بههاالشال  عمهههى العجيههج مههغ ا بحهههاث والسخاجههع العمسيههة  وكهههحلظ االجههتعانة بذههبسة االنتخنهههت 
 :الجراجات لهحا عخ  يم  لالجت ادة مغ الجراجات الت  أجخيت ل  ذلظ السجال وفيسا
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خون  مرػر عم  مدتػه بعشػان لاعمية التعميع باجتخجام كتاب الكت (2007) الراوی دراجة  -1
الػع  الثقال  الخياض  وا داء السهار  ل  كخة اليج لتالميح الحمقة ا ول  مهغ التعمهيع ا جاجه    
وهههجلت الجراجههة الههى معخلههة لاعميههة التعمههيع باجههتخجام كتههاب الكتخونهه  مرههػر عمهه  مدههتػه الههػع  

 ولههه  مهههغ التعمهههيع ا جاجههه     الثقهههال  الخياضههه  وا داء السههههار  لههه  كهههخة اليهههج لتالميهههح الحمقهههة ا
( تمسيههحًا   ۰۳اجههتخجمت الباحثههة السههشهج التجخي،هه  لسجسػعههة واحههجة   وتسثمههت عيشههة البحههث لهه  )

وكانههت أهههع الشتههائج تذههيخ الهه  أن الكتههاب االلكتخونهه  السرههػر يههلده الههى تشسيههة وتحدههيغ الههػع  
ضهية  وتحدهيغ ا داء السههار  الثقال  الخياض  وميػل واتجاهات التالميهح لسسارجهة ا نذهصة الخيا

 ل  كخة اليج .
بعشههػان السههج ل السشطههػمى باجههتخجام الحاجههن انلهه  وتهه ثيخا عمههى  (2007) الذددخواوي دراجههة  -2

تعمع السهارات التجريدية لصالبات كمية التخبية الخياضية جامعة السشػفية   وهجلت الجراجة الى هشهاء 
جتخجام الحاجن انل  بااضالة  الى التعخف عمى مػاقف تعميسية تقػم عمى السج ل السشطػمى با

الػججانيهة( لهجه  –السهاريهة  –ت ثيخ تمظ السػاقف عمهى جػانهن تعمهع السههارات التجريدهية )السعخفيهة 
( 20الصالبههات السعمسههات   واجههتخجمت الباحثههة السههشهج التجخي،هه   واشههتسمت عيشههة الجراجههة عمههى )

بسجيشهة الدهادات جامعهة السشػفيهة وتهع ا تيهارهغ بالصخيقهة  شالبة مغ شالبهات كميهة التخبيهة الخياضهية
العسجيهههة  العذهههػائية   وكانهههت أههههع الشتهههائج أن السهههج ل السشطهههػمى باجهههتخجام الحاجهههن انلههه  أكثهههخ 
لاعمية وت ثيخ عمى مدتػه السهارات التجريدية قيهج البحهث مهغ الصخيقهة التقميجيهة بااضهالة الهى أن 

وانصباعههات ألههخاد السجسػعههة التجخي،يههة نحههػ الههتعمع مسهها يدههاعج عمههى ال،خنههامج ذو لاعميههة عمههى أداء 
 تحقيق الجانن الػججان .

بعشههػان هشههاء مػقههع انتخنههت تعميسهه  وتهه ثيخا عمههى اكتدههاب بعههس  (2009) عبددج السددشعمدراجههة  -3
السهههارات التجريدههية لههجه شالبههات التخبيههة العسميههة بذههطبة التههجريذ بسميههة التخبيههة الخياضههية بصشصهها  

ت الجراجهههة الهههى هشهههاء مػقهههع انتخنهههت تعميسههه  ومعخلهههة تههه ثيخا عمهههى اكتدهههاب بعهههس السههههارات وههههجل
التجريدههية لههجه شالبههات التخبيههة العسميههة بذههطبة التههجريذ بسميههة التخبيههة الخياضههية بصشصهها واجههتخجمت 

( شالبههة  تههع ا تيههار العيشههة بالصخيقههة 40الباحثههة السههشهج التجخي،هه  واشههتسمت عيشههة الجراجههة عمههى  )
اجتسارة تقييع السدتػه السهار  لمسهارات  –سجية  واجتخجمت الباحثة ا تبار التحريل الجراج  الع

اجهههههتسارة اجهههههتصال  انراء واالنصباعهههههات الػججانيهههههة لمصالبهههههات نحهههههػ اجهههههتخجام السػقهههههع –التجريدهههههية 
اهيهة التعميس    وكانت مغ أهع الشتائج ان شخيقة التمقيغ الذهخح وأداء الشسهػذج جهاهست بصخيقهة إيج

ل  تحديغ مدتػه أداء السهارات التجريدية قيهج البحهث وكهحلظ تحدهيغ مدهتػه التحرهيل السعخله  
 لخاد السجسػعة الزابصة بااضالة الى السػقع التعميس  والحه جاهع بصخيقهة إيجاهيهة له  تحدهيغ 

 ة.مدتػه أداء السهارات التجريدية وكحلظ مدتػه التحريل السعخل   لخاد السجسػعة الزابص
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بعشههػان الك ايههات التجريدههية لسعمسهه  الخياضههة السجرجههية  (2013) الخواحددي و اليشددا يدراجههة  -4
بدمصشة ُعسان وعالقتهها ب جهباب ا تيهار مهشهة التهجريذ  وههجلت الجراجهة إلهى تحجيهج درجهة امهتالك 
الك ايهههات التجريدهههية لهههج  معمسههه  ومعمسهههات الخياضهههة السجرجهههية بدهههمصشة ُعسهههان  ومعخلهههة ال هههخوق 

حرائية ولقًا لمشػ  والخ،خة التجريدية والسشصقة التعميسيهة   واجهتخجم الباحثهان السهشهج الػصه     اا
( معمسهههة  واجهههتخجم الباحثهههان االجهههتبانة  168( معمسهههًا و)  142وقهههج هم هههت عيشهههة الجراجهههة الهههى  ) 

ك السعمهع ك داة لجسهع ال،يانهات والسعمػمهات الالزمهة   وتػصهمت نتهائج  الجراجهة إلهى أن درجهة امهتال
والسعمسههة لمك ايههات التجريدههية تخاوحههت هههيغ القميمههة والستػجههصة والسخت عههة  وأشههارت الشتههائج إلههى عههجم 
وجههههػد لههههخوق احرههههائية تعههههد  لست يههههخات الشههههػ  والسشصقههههة التعميسيههههة  هيشسهههها أضهههههخت وجههههػد لههههخوق 

هشهههة تهههجريذ احرهههائية شبقهههًا لشهههػ  الخ،هههخة التجريدهههية  كسههها هيشهههت الشتهههائج أن أكثهههخ أجهههباب ا تيهههار م
الخياضههة السجرجههية ههه  حههن الخياضههة  والحرههػل عمههى مجسههػ  درجههات قميمههة لهه  دهمههػم التعمههيع  
وكحلظ حن العسل ل  السجال التجريد   كسا لع تطهخ نتائج الجراجة أية عالقة هيغ درجة امهتالك 

 .السعمع والسعمسة لمك ايات التجريدية وأجباب ا تيارهع لسهشة تجريذ الخياضة السجرجية
بعشهههػان الك ايهههات التجريدهههية الهههالزم تػالخهههها لهههج  معمسههه  التخبيهههة  (2013) الخرددداونةدراجهههة  -5

الخياضههية بسههجارس ااحدههاء  وهههجلت الجراجههة إلههى معخلههة الك ايههات التجريدههية الههالزم تػالخههها لههج  
معمسهه  التخبيههة الخياضههية بسههجارس ااحدههاء  واجههتخجم الباحههث السههشهج الػصهه   وتكههػن العيشههة مههغ 

( مههههغ معمسهههه  التخبيههههة ال،جنيههههة  واجههههتخجم الباحههههث لجسههههع ال،يانههههات اجههههتسارة لييههههاس الك ايههههات 40)
التجريدية لمسعمسيغ  وأشارت اهع الشتائج إلهى أن أههع الك ايهات التجريدهية لهج  السعمسهيغ هه  مجهال 
س  التخصي  وااعجاد لمجرس   مجال تش يح الجرس  مجال الذخرية وااداريهة  مجهال التقهػيع لمهجر 

وأوصت الجراجة باالجهت ادة مهغ قائسهة الك ايهات التجريدهية الته  أجه خت عشهها الشتهائج و هه  مجهال 
 التخصي  وااعجاد لمجرس  مجال تش يح الجرس  مجال الذخرية واادارية  مجال التقػيع لمجرس.

ميهة بعشهػان انثهار الستختبهة عمهى الكتهن االكتخونيهة الت اع (Frye, S. , 2014) فدخي دراجهة  -6
عمى ال هع ل  مهارة القخاءة  وهجلت هحا الجراجة إلى التعخف عمهى ته ثيخ السيهدات الت اعميهة لمكتهن 
االكتخونيههة عمههى ال هههع لهه  مهههارة القههخاءة  وقههج اجههتخجمت الجراجههة السههشهج السخههتم   وركههدت عمههى 

هههها لههه  أوضههها  اثشههيغ مهههغ الكتهههن الت اعميههة السعهههجة الصهههالب السخحمههة االهتجائيهههة  والتههه  يسسههغ قخاءا 
متعهههجدة  ثهههع تص،يهههق الجراجهههة لههه  إحهههج  السهههجارس االهتجائيهههة بزهههػاح  مجيشهههة نيػجخجههه  بالػاليهههات 

( شالههههن وشالبههههة  واجههههتسخت الجراجههههة لسههههجة 30الستحههههجة ا مخيسيههههة  وتكػنههههت عيشههههة الجراجههههة مههههغ )
 عهههاميغ  جسعهههت  اللهههها هيانهههات حهههػل السذهههتخكيغ تذهههسل جهههمػكياتهع واجهههتجاباتهع ولهسههه  وآرائههههع
الذخرية لمقخاءة مغ هحا الكتن  وتػصمت الجراجة إلى أن هشاك تحدغ له  مدهتػ  لههع الصهالب 
مهع مهخور الػقهت  كسها أكهجت الجراجهة أن الخرههائز الت اعميهة لمكتهاهيغ جهاعجت الصهالب له  لهههع 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 للبنين بالهرم جامعة حلوان كلية التربية الرياضيةالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجدء ) 19العجد                  السجمة العمسية لمتخبية البجنية وعمهم الخياضة    

 

244 

 نرػص القخاءة بذسل أك،خ  وذلظ  نها تع،خ عغ السعشى برػر متعجدة.
عشههػان لاعميههة اجههتخجام الكتههاب االكتخونهه  السههجعػم بالخجههػم ب (2016) الددديج والددديجدراجههة  -7

الستحخكهههة ثالثيهههة ا بعهههاد عمهههى كتابهههة التسخيشهههات والشهههجاء عميهههها لهههج  الصالهههن السعمهههع بسميهههة التخبيهههة 
الخياضية   ويهجف البحهث إلهى التعهخف عمهى لاعميهة اجهتخجام الكتهاب االكتخونه  السهجعع بالخجهػم 

مهههى كتابهههة التسخيشهههات والشهههجاء عميهههها لهههج  الصالهههن السعمهههع بسميهههة التخبيهههة الستحخكهههة ثالثيهههة ا بعهههاد ع
الخياضية وذلظ مغ  الل  ترسيع كتاب الكتخون  مجعع بالخجػم الستحخكة ثالثية ا بعاد والتعخف 
عمى لاعمية الكتاب االلكتخون  عمى كتابة التسخيشهات والشهجاء عميهها لهج  الصالهن السعمهع   اجهتخجم 

هج التجخي،ههه  باجهههتخجام الترهههسيع التجخي،ههه  لسجسهههػعتيغ إحهههجاهسا تجخي،يهههة وا  هههخ  الباحثهههان السهههش
 14البعههجه( لكههل مجسػعههة   وشههسمت عيشههة البحههث عمههى  -ضههابصة  وبػاجههصة اليياجههيغ )الق،مهه  

شهالب أحهجاهسا تجخي،يهة وا  هخ  ضهابصة    7شالبا وتع تقديسهع الى مجسػعتيغ قهػام كهل مشهسها 
تهههاب االكتخونههه  السهههجعع بالخجهههػم الستحخكهههة ثالثيهههة ا بعهههاد جهههاهع بصخيقهههة وكانهههت اههههع الشتهههائج الك

 ايجاهية ل  تحدغ مدتػ  كتابة التسخيشات والشجاء عميها لج  ألخاد السجسػعة التجخي،ية.
بعشههػان لاعميههة بعههس مت يههخات ترههسيع وعههخ  الكتههن  (Hendawi, O, 2016)دراجههة  -8

نحػ التعمع لج  شهالب شهطبة تكشػلػجيها التعمهيع   يههجف االكتخونية ل  التحريل وتشسية الجالطية 
الدههاكغ( لمكتههن االكتخونيههة   -البحههث الههى التعههخف عمههى  لاعميههة ا ههتالف نسهه  الترههسيع )السههخن 

ا لقههه ( كست يهههخ ثهههان الكتهههن االكتخونيهههة  ونسههه   -كست يهههخ ونسههه  عهههخ  الرههه حات )العسهههػده 
خ لمسرادر الخاصة بالكتاب ومحخكات البحث تجعيع السحتػه التعميس  )مدود هشقاط وصػل مباش

تيههخ مههدود هشقههاط وصههػل مباشههخ لمسرههادر الخاصههة بالكتههاب  أو محخكههات البحههث  -ع،ههخ الػيههن 
ع،خ الػين( بالكتن االكتخونية كست يخ تعميس  ثالث  واثخ الت اعهل الثشهائ  ههيغ كهل مت يهخيغ مهغ 

هههههحا الست يههههخات جسيعهههها  وذلههههظ عمههههى هههههحا الست يههههخات عمههههى حههههجها ثههههع أثههههخ الت اعههههل الثالثهههه  هههههيغ 
التحرهههيل  وتشسيهههة الجالطيهههة نحهههػ الهههتعمع لهههج  شهههالب شهههطبة تكشػلػجيههها التعمهههيع  وقهههج تكػنهههت عيشهههة 

( شالبا مغ شالب ال خقهة الخابعهة  شهطبة تكشػلػجيها التعمهيع بسميهة التخبيهة بالجقهميهة  ۰۳البحث مغ )
لمترسيع التجخي،  لمبحث  وقج همغ عجد  جامعة ا زهخ وزعػا عذػائيا عمى ثسان  مجسػعات  ولقا

( شالب  وقج اج خ البحث عغ مجسػعة مغ الشتهائج أهسهها  وجهػد لهخق ۰۳الصالب كل مجسػعة )
( هيغ متػجص  درجات شالب السجسػعة الت  اجتخجمت الكتاب  0.5دال إحرائيا عشج مدتػ  )

ت الكتهاب االكتخونه  ونسه  االكتخون  ذو نس  الترسيع السخن  وشالب السجسػعهة الته  اجهتخجم
 رسيع الداكغ ل  اليياس البعجه عمى ا تبار التحريل السعخل .تال
هشاء كتين الكتخون  ت اعم  لمهػاتهف الحكيهة وته ثيخا عمه  تعمهع بعشػان  (2017) بيهمىدراجة  -9

بعههس مهههارات كههخة القههجم لمس،تههجئيغ   وهههجف البحههث  الههى  هشههاء كتيههن الكتخونهه  ت ههاعم  لمهػاتههف 
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لحكيههة وتهه ثيخا عمهه  تعمههع بعههس مهههارات كههخة القههجم لمس،تههجئيغ   اجههتخجم الباحههث السههشهج التجخي،هه  ا
( م،تهههج   مهههغ مجرجهههة الكهههخة 24وذلهههظ لسالئستههه  لص،يعهههة البحهههث   وشهههسمت عيشهههة البحهههث  عمههه  )

ب كاديسيهههة الذهههػر  بذههه،يغ الكهههػم مهههغ الس،تهههجئيغ وتهههع تقدهههيسهع إلهههى مجسهههػعتيغ إحهههجاهسا تجخي،يهههة 
( م،تهههههجئيغ اجهههههخاء الجراجهههههات ۰۳( م،تهههههج    وعهههههجد )۰۰ابصة وقهههههػام كهههههال مهههههشهع )وا  هههههخ  ضههههه

االجهههتصالعية   وكانهههت اههههع الشتهههائج تػجهههج لهههخوق ذات داللهههة إحرهههائية ههههيغ متػجهههصات اليياجهههات 
الق،ميههة والبعجيههة لرههالح اليياجههات البعجيههة لمسجسػعههة الزههابصة لهه  تعمههع بعههس مهههارات كههخة القههجم 

 جئيغ ل  كخة القجم.والتحريل السعخل  لمس،ت
بعشػان هشاء كتين إلكتخون  ت اعم  لمهػاتف الحكية وته ثيخا عمهى تعمهع  (2019) أحسجدراجة  -10

بعهس السههارات الهجػميهة والشزهج الحخكه  والتحرههيل السعخله  لمس،تهجئيغ له  كهخة الدهمة   يهههجف 
بعهههس أنهههػا   البحهههث الهههى التعهههخف عمهههى تههه ثيخ اجهههتخجام الكتيهههن االكتخونههه  الت هههاعم  عمهههى أداء

الترهػين مهغ الثبهات هيهج واحهجة( له   –الترػين مغ الجانهن  –الترػين )الترػين مغ ا مام 
كههخة الدههمة والشزههج الحخكهه  والتحرههيل السعخلهه  لههج  الس،تههجئيغ لهه  كههخة الدههمة   اجههتخجم الباحههث 

سػعتيغ السشهج التجخي،  وذلظ لسشاج،ت  لشػ  وش،يعة هحا البحث مغ  الل الترسيع التجخي،  لسج
أحجاهسا تجخي،ية وا  خ  ضابصة  قام الباحهث با تيهار عيشهة البحهث مهغ الس،تهجئيغ له  كهخة الدهمة 

( تمسيههح   وكانههت أهههع الشتههائج يههلثخ اجههتخجام نسههػذج الكتيههن 24حيههث تكػنههت عيشههة البحههث مههغ )
 –االكتخونههههه  تههههه ثيخا إيجاهيههههها عمهههههى مدهههههتػ  أداء بعهههههس أنهههههػا  الترػين)الترهههههػين مهههههغ ا مهههههام 

الترههههػين مههههغ الثبههههات هيههههج واحههههجة( لهههه  كههههخة الدههههمة والشزههههج الحخكهههه   –ترههههػين مههههغ الجانههههن ال
والتحرههيل السعخلهه  قيههج البحههث   وكانههت أهههع التػصههيات  اجههتخجام ال،خنههامج التعميسهه  القههائع عمههى 
نسههههههػذج الكتيههههههن االكتخونهههههه  ك حههههههج ا جههههههالين التجريدههههههية الحجيثههههههة لههههههتعمع و تقههههههان بعههههههس أنههههههػا  

الترههػين مههغ الثبههات هيههج واحههجة) لهه   -الترههػين مههغ الجانههن  -غ ا مههامالترػين)الترههػين مهه
 كخة الدمة والشزج الحخك  والتحريل السعخل  قيج البحث.

 :إجخاءات البحث
 مشيج البحث: 

اجههتخجمت الباحثههة السههشهج التجخي،هه  نطههخًا لسالئستهه  لص،يعههة البحههث  وقههج اجههتعانت الباحثههة 
رهسيع التجخي،هه  لسجسػعهة واحهجة تجخي،يههة هتص،يهق اليياجههات بإحهج  الترهسيسات التجخي،يههة وههػ الت

 الق،مية والبعجية لمسجسػعة.
 مجتسع وعيشة البحث: 

يسثههل مجتسههع هههحا البحههث شالبههات ال خقههة الخابعههة بسميههة التخبيههة الخياضههية جامعههة ششصهها لمعههام 
البحههث ( شالبههة وقههج قامههت الباحثههة با تيههار عيشههة 304والبههالغ عههجدهع ) 2020/2021الجههامع  
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% مهههغ السجتسهههع ا صهههم   7.89( شالبهههة هشدهههبة 24بالصخيقههة العذهههػائية وبمهههغ عهههجد ألهههخاد العيشهههة )
% شالبهة مهغ مجتسهع البحهث ومهغ  7.89( هشدهبة 24لمعيشهة  وقهج همهغ عهجد العيشهة االجهتصالعية )

 ( هيت تػصي  مجتسع وعيشة البحث:1 ارج العيشة ا جاجية اجخاء السعامالت العمسية وججول )
 (1ججول )

 تػصي  مجتسع وعيشة البحث
 الوجتوع الكلً الوجووعت التجزٌبٍت الوجووعت االستطالعٍت

 العذد % العذد % العذد %

5867 02 5867 02 222 122 

 الترسيم التعميسي لمكتيب اإللكتخوني:
قامههت الباحثهههة بهههاالشال  عمههى ا دهيهههات التخبػيهههة والجراجهههات الدههابقة التههه  تشاولهههت عسميهههات 
العمههع وشههخق تشسيتههها  كسهها اشمعههت عمههى مجسػعههة مههغ ال،ههخامج التعميسيههة لترههسيع وتص،يههق لمكتيههن 
االكتخونهه   وهههػ أجههمػب نطههام  لعسميههة ترههسيع التعمههيع يههدود السرههسع بإشههار إجخائهه  يزههسغ أن 
تكهههػن السشتجهههات التعميسيهههة ذات لاعميهههة وك هههاءة لههه  تحقيهههق ا ههههجاف  وهشهههاك الكثيهههخ مهههغ الشسهههاذج 

التعمهههيع بعزهههها معقهههج وان هههخ بدهههي   ومهههع ذلهههظ لجسيعهههها تتكهههػن مهههغ عشاصهههخ مذهههتخكة لترهههسيع 
تقتزيها ش،يعة العسمية التخبػية  واال تالف هيشها يشذ  مغ انتساء واضعػا هحا الشساذج إلى  متية 
نطخيهههة جهههمػكية أو معخفيهههة أو هشائيهههة  وذلهههظ هتخكيهههدهع عمهههى عشاصهههخ معيشهههة لههه  مخاحهههل الترهههسيع 

 (104 - 79  ص ٣٠٠٢)جعادة    وبتختين محجد.
  ص 2015شهػاهيغ ) وقج تعجدت نساذج الترسيع التعميس  لمكتين االكتخون ؛ حيث أشار

أن الترسيع العهام لمترهسيع التعميسه  الستبهع له  تخصهي  ههخامج تكشػلػجيها التعمهيع ههػ نسهػذج  (60
(ADDIEالعتبهههارا مهههغ الشسهههاذج البدهههيصة وا كثهههخ اجهههتخجامًا  كسههها أنههه  م ) يسهههل يذهههسل الخصهههػات

الكاممههة التهه  يتبعههها السرههسسيغ والسصههػريغ انتههاج السههػاد وال،خمجيههات التعميسيههة؛ ويتكههػن الشسههػذج 
مغ  سذ مخاحل رئيدهة يدهتسج الشسهػذج اجهس  مشهها وهه   ADDIE Modelالعام لترسيع التعميع 

 كالتال : 
        Analysisالتحميل 
   Designالترسيع 
 Developmentالتصػيخ 
     Implementationالتش يح 
      Evaluationالتقػيع 

 ADDIE Model( نسػذج العام لترسيع 1شسل )
E 

I 

D 

A 

D 
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 :Analysisأواًل: مخحمة التحميل 
 تتزسن ىحه السخحمة مجسهعة من العسميات التحميمية وىي: 

تبصههة هجراجههة : تزههسشت هههحا السخحمههة إجههخاء جمدههمة مههغ عسميههات التحميههل السخ تحميددل االحتياجددات
 الػضع الخاهغ لم ئة السدتهجلة  وتحجيج السذسمة  وتحجيج  رائز تمظ ال ئة واحتياجاتهغ.

: يههتع ليههها تحميههل ا هههجاف الههحه ي تههخ  بالكتيههن االكتخونهه  تحييقههها إلههى هههجف تحميددل ادىددجاف
الكتيهن  عام ومجسػعهة مهغ ا ههجاف الدهمػكية ااجخائيهة  وقامهت الباحثهة هتحجيهج الههجف العهام مهغ

االلكتخونهه  وهههػ اكدههاب الك ايههات التجريدههية لههجه الصالبههة السعمسههة بسميههة التخبيههة الخياضههية جامعههة 
ششصههههها  بااضهههههالة الهههههى اكدهههههاب الصالبهههههات السعمسهههههات اتجاههههههات إيجاهيهههههة نحهههههػ اجهههههتخجام الكتيهههههن 
االلكتخونهههه   وبعهههههج ذلهههههظ قامهههههت الباحثهههههة برهههههياتتها لههههه  صهههههػرة جهههههمػكية والييهههههام هػضهههههع لههههههخس 

 ػيات.لمسحت
االكتخونه  الكتيهن : يهتع تحجيهج مجسػعهة مهغ السرهادر الستشػعهة الالزمهة لترهسيع تحميل السحتده  

االكتخونهههه  وذلههههظ ال تيههههار الكتيههههن مههههغ أدهيههههات ودراجههههات تشاولههههت الترههههسيع التعميسهههه  وترههههسيع 
 السحتػه وتشطيس  بالتدمدل العمس  والسشصق  لمس اميع.

غ تحميهههل  رهههائز الستعمسهههيغ ومعخلتهههها  كسههههارات تحميهههل  رهههائز الستعمسهههيغ: وههههػ عبهههارة عههه
الستعمسههيغ ومعههارلهع الدههابقة  و رائرههههع الش دههية والستسثمههة بسيهههػلهع ودوالعهههع واتجاهههاتهع نحهههػ 
السادة و متية الستعمسيغ االجتساعية  بااضالة الى قجراتهع الحدية وأعسارهع وذلظ لتحجيهج مدهتػه 

 لها.الخ،خات التعميسية واالنذصة السشاجبة 
 :Designثانيًا: مخحمة الترسيم 

وتتعمههق هههحا السخحمههة هتػصههي  السبههاد  الشطخيههة وااجههخاءات العسميههة الستعمقههة بسيتيههة إعههجاد 
االكتخونهه  بذههسل يس ههل تحقيههق ا هههجاف التعميسيههة السههخاد تحييقههها  وتتزههسغ تمههظ السخحمههة الكتيههن 

 الخصػات التالية:
ا هههجاف صههياتة مالئسههة تدههاعجنا عمههى معخلههة نههػ   : تسههت صههياتةصدديا ة ادىددجاف اإلجخا يددة

االكتخونه   الكتيهن ا داء أو الدمػك الػاجن أن تطهخا الصالبات هشجاح بعج أن تشته  مغ دراجة 
 كسا تداعجهع عمى تػجي  وضب  التعمع وا تيار السحتػ  التعميس  والسػاد التعميسية السشاجبة.

خونهه : تههع تحجيههج ا هههجاف العامههة والدههمػكية وذلههظ لتحجيههج إعههجاد السحتههػ  التعميسهه  لمكتيههن االكت
االلكتخون  بسا ي ص  ا هجاف التعميسيهة  والعسهل عمهى تحييقهها  وذلهظ باالجهتعانة الكتين محتػ  

 هبعس الكتن الستخررة  ول  ضػء اراء الخ،خاء.
تخونهه ؛ حيههث تعههج واجهههة الت اعههل الخئيدههية هػابههة الههج ػل لمكتيههن االك :التفاعددل واجيددة ترددسيم

تحتههػه عمههى أدوات مػجههػدة عمههى الذاشههة كا يقػنههات والقههػائع والههخواب  ال ائقههة التهه  تػجهه  السههتعمع 
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وتخشهههجا بصخيقهههة مشاجهههبة إلهههى كيتيهههة التعامهههل مهههع لمكتيهههن االلكتخونههه  لترههه ح وعهههخ  السحتهههػ   
ة الت اعهل وبالتال  يجن أن تتسيد بدهػلة االجتخجام  وت جيدها عمهى مها تقهجم فهيسسغ ترهسيع واجهه

الخأجهه  االلكتخونهه  بحيههث تحتههػه عمههى أدوات وروابهه  ت اعههل إلههى أقرهه  يسههيغ الرهه حة التهه  لهه  
اليدار وقج تع مخاعهاة أن تكهػن واجههة الت اعهل الخئيدهة متشاجهقة ويتهػالخ ههها جسيهع السعهاييخ ال شيهة 

كسهها يخاعههى سعمههع  والتخبػيههة لمعالقههات هههيغ العشاصههخ وا شههسال وا لههػان وش،يعههة اجههتعجاد الصالههن ال
وضع أجع وعشػان الكتين عشج ترسيع تالل   و يهتع اجهتخجام التبهايغ والتكامهل له  ا لهػان اههخاز 
العشػان عغ  متية ال الف  ويخاعى عشج ترسيع الكتين ا تيهار الخمتيهات الخاصهة به  لتهتالءم مهع 

غ أن تكهػن عبهارة لػن  وص حات  وشسل وحجهع الكتابهة دا هل ههحا الره حات  وههحا الخمتيهات يسسه
عغ مخبع ص يخ يتع تكخارا تمقائيًا ليعص  شسل متكامل لمخمتية  والهجف مغ ذلظ ههػ تختيه  أه 
شهههه ء يسسههههغ أن يههههلثخ عمههههى جههههخعة تقميههههن صهههه حات الكتيههههن   كسهههها يخاعهههه  أدوات اابحههههار لهههه  

امج يههتع اجههتخجام هخنههالههػاجهتيغ حيههث تههع االعتسههاد عمههى قائسههة ااشههارات لهه  السحتههػ  وال هههخس  و 
"Adobe Photoshop لهه  أول الترههسيع لخجههع مشطههخ عههام لمكتههاب االكتخونهه  بالشدههبة الذههسل "

" Interaction" لتخجسهة الترهسيع ليهتالءم ال،خمجهة والحخكهة "Flashوا لػان  ثع االنتقال ل،خنهامج "
" مهع مخاعهاة مها Adobe Indesign CS5  ويسسغ اجخاء هخنهامج "الكتين الخاصة بسل جدء مغ 

  :يم
أن تكػن واجهة الت اعل الخئيدية متشاجية ويتػالخ هها جسيع السعاييخ ال شية والتخبػية لمعالقات هيغ 

 العشاصخ وا شسال وا لػان وش،يعة اجتخجام الصالبة 
 والهجف مغ ذلظ هػ الكتين لتتالءم مع لػن الكتين ا تيار الخمتيات الخاصة 

 الكتينن ص حات إزالة كل ما يسسغ أن يلثخ عمى جخعة تقمي
" وههههػ نطهههام يهههتع مهههغ  اللههه  عسميهههة Vectorبصخيقهههة الخجهههػم الستجههههة "الكتيهههن يهههتع ترهههسيع رجهههػم 
الكتيهن دون أن تحجث أه تذػهت الرػرة حيث إن  مغ هيغ  رائز الكتين التك،يخ والتر يخ 

 االكتخون  عسمية التك،يخ والتر يخ 
عمهى أشخاله  تعصه  اايحهاء لمسدهتخجم لكه   الكتيهنيخاعى عشهج الترهسيع عسهل مهلثخات أو ت يهخات 

 يتع تقمن ص حات  مغ  اللها
 االهتسام با تيار لتتالءم مع لػن  وص حات  وشسل وحجع الكتابة دا ل هحا الر حات

 :Developثالثًا: مخحمة التطهيخ 
يهههتع تخجسهههة مخخجهههات عسميهههة الترهههسيع إلهههى مشتجهههات حييييهههة صهههالحة لالجهههتخجام ولقهههًا لمخصهههػات  
 لية:التا

 Microsoft Word كتابة الشرػص: باجتخجام هخنامج معالجة الكمسات
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إدراج الرهههػر الثاهتهههة والخجهههػم الخصيهههة: حيهههث تهههع االجهههتعانة ههههبعس الرهههػر والخجهههػم مهههغ  هههالل 
 Adobe Photoshop االنتخنت بعج معالجة بعزها باجتخجام هخنامج

 يههجيػ الجههاهدة والستاحههة ع،ههخ مػقههعإدراج مقهاشع ال يههجيػ: حيههث تههع إدراج مجسػعههة مههغ مقهاشع ال 
YouTube  مثهههل مقههههاشع ليههههجيػ عههههغ االحسههههاء ودرس التخبيهههة الخياضههههية وتيخههههها مههههغ ال يههههجيػهات

 السختبصة بالك ايات التجريدية.
 : Implementationالتطبيق( ) رابعًا: مخحمة التشفيح

غ أن السشهههتج يعسهههل االكتخونههه  عمهههى ال ئهههة السدهههتهجلة  والت كهههج مهههلمكتيهههن يهههتع مهههغ  اللهههها تص،يهههق 
 برػرة جيجة  حيث تع تص،يق  عمى العيشة االجتصالعية لكذف ا  صاء وتشييحها.

 : Evaluationخامدًا: مخحمة التقهيم 
بعج عسمية التص،يهق يهتع  يهاس مهج  ك ايهة الكتيهن االلكتخونه  ولاعميته  وتحجيهج الجػانهن اايجاهيهة 

 ظ مغ  الل: والدم،ية في  لتحديش  وتالل  القرػر ويتع ذل
: وههههػ تقهههػيع مدهههتسخ أثشهههاء كهههل مخحمهههة مهههغ السخاحهههل السختم هههة لترهههسيع الكتيهههن التقدددهيم التكدددهيشي

االلكتخون   وعشج االنتهاء مغ ترسيس  يتع تجخيب  والت كج مغ ك اءت  وصالحيت  مغ  الل بعس 
لكتخونه  جههػف أجههدة الهػاتهف الشقالههة السختم هة له  مػاصهه اتها  حيهث تههع الت كهج مهغ أن الكتيههن اا

يهههتع ترههه حها بصخيقهههة مشاجهههبة  وبعهههج الت كهههج مهههغ ك هههاءة العهههخ  والترههه ح  تهههع وضهههع الكتيهههن لههه  
 صػرت  الشهائية تسهيجا الجتخجام .

تههع عههخ  الكتيههن االكتخونهه  عمههى السحسسههيغ والستخررههيغ والخ،ههخاء لهه   :التقددهيم الختددامي
ى صهههالحية الترهههسيع ومشاجههه،ت  السشهههاهج وشهههخق التهههجريذ وتكشػلػجيههها التعمهههيع هههههجف الػقهههػف عمههه

لم ههخ  الههحه وضههع  جمهه   ومخاعاتهه  لمسعههاييخ التخبػيههة وال شيههة  وأ ههح آرائهههع لهه  التعههجيالت التهه  
 يشب   الييام هها مغ الححف وااضالة.

 أدوات جسع البيانات:
 وتذسل عمى ما يمي:

 أوال: اختبار القجرات العقمية )سامية لطفي ادنراري(:
جهههتخجام ا تبهههار القهههجرات العقميهههة )الهههحكاء( لمرههه ار والكبهههار ترهههسيع جهههامية قامهههت الباحثهههة با
( جههلال يههتع ااجابههة 60( حيههث يذههتسل هههحا ا  بههار عمههى )1( ممحههق )2009لص هه  ا نرههاره )
 ( د يقة وقج ا تارت الباحثة هحا اال تبار لألجباب انتية:45عشهع ل  تزػن )

( جهشة إلهى 12رت لييهاس ندهبة ذكهاء ا لهخاد )هحا اال تبار ملجذ عمى ا تبار ال خيج مهػند 
الخشج وعجل بسا يت ق مع ال،يئة العخبية؛ تع اجتخجام هحا اال تبار له  العجيهج مهغ البحهػث ورجهائل 

 2014)شطبان   ؛( 2013)اجساعيل  الساجدتيخ والجكتػراا ل  ال،يئة العخبية مشها دراجة كل مغ 
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 مغ البحػث الت  يجخه العسل هها حتى انن.وتيخها  (2019)صالح   ؛( 2015)دجػق   ؛ (
 تحػيل الجرجة الخام إلى ندبة الحكاء: 

ايجاد ندبة الحكاء السقاهمة لمجرجة الخام يجن وضع تمظ الجرجة الخام ل  عهامػد الدهغ الرهحيح 
 ثع الشطخ مباشخة إلى اليدار )عامػد ندبة الحكاء( و يجاد الييسة السقاهمة لتمظ الجرجة الخام.

 عام ت العمسية الختبار الحكاء:الس
 وامت الباحثة بحداب السعام ت العمسية )الرجق والثبات( عمى الشحه التالي: 

 صجق االختبار:
( بييههاس الرههجق 1م(" مرههسسة ا تبههار الههحكاء ممحههق ) 2009) سددامية ادنردداري قامههت " 

ة عهغ التحميهل العهامم  عغ شخيق الرجق العامم  حيث تذبع اال تبهار بالعػامهل )القهجرات( الشاتجه
لسرههه ػلات االرتبهههاط التههه  تتزهههسغ العالقهههة ههههيغ مجسػعهههة مهههغ اال تبهههارات وقهههج وجهههج أن تذهههطبات 

. وقهههج قامهههت الباحثهههة بحدهههاب صهههجق 0.76اال تبهههار بالعامهههل العهههام بصخيقهههة التهههجويخ السائهههل هههه  
شالبهة مهغ شمبهة ( 24السقارنة الصخفية ال تبار الحكاء  وتع تص،يقه  عمهى عيشهة اجهتصالعية قهجرها )

ال خقههههة الخابعههههة بسميههههة التخبيههههة الخياضههههية جامعههههة ششصهههها مههههغ دا ههههل مجتسههههع البحههههث و ههههارج العيشههههة 
يههههههههػم االثشههههههههيغ  2020/2021ا جاجههههههههية لهههههههه  ال رههههههههل الجراجهههههههه  االول مههههههههغ العههههههههام الجراجهههههههه  

وقهههج اجهههتخجمت الباحثهههة صهههجق التسهههايد باجهههتخجام السقارنهههة الصخفيهههة ههههيغ ااربههها   19/10/2020
 ( يػضح ذلظ.2ا دنى والججول )ا عمى و 

 (2ججول )
 القجرات العقميةا تبار )ت( هيغ الخبيع ا عمى وا دنى ل،يان صجق 

هستوي  قٍوت ث (4الزبٍع األدًى )ى =  (4الزبٍع األعلى )ى= التطبٍق

 ع م ع م الذاللت

 28222 23832 28226 221825 28324 225811 القذراث العقلٍت

 2.228= 0.05ولية عشج مدتػه معشػي   يسة )ت( الجج
( وهه  أك،هخ مهغ ت الججوليهة عشهج 15.50( أن  يسة ت السحدػبة تداوه )2مغ الججول ) يتزح

( مسههها يعشههه  وجهههػد لهههخوق ذات داللهههة 0.000( ومدهههتػه الجاللهههة يدهههاوه )0.05مدهههتػه معشػيهههة )
العههال  والزههطي  مسهها إحرههائية هههيغ الخبيههع ا عمههى وا ذنهه  أه أن اال تبههار ميههد هههيغ السدههتػه 

 يعش  وجػد صجق ل  القجرات العقمية.
 ثبات االختبار:

قامت الباحثة بحداب ثبات اال تبار عغ شخيق تص،يق اال تبار و عادة تص،يق  عمى عيشة 
( يهػم  7( شالبهة مهغ مجتسهع البحهث ومهغ  هارج العيشهة ا صهمية ب اصهل زمشه  مجته  )24عجدها )

  وتهههع إيجهههاد 26/10/2020إلهههى يهههػم االثشهههيغ  19/10/2020يغ وذلهههظ لههه  ال تهههخة مهههغ يهههػم االثشههه
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 (   يػضح ذلظ.3معامل االرتباط هيغ التص،يقيغ ا ول والثان  والججول )
 (3ججول )

 24ن= معامالت االرتباط هيغ التص،يق ا ول والتص،يق الثان  ال تبار القجرات العقمية
ستوي ه قٍوت "ر" أعادة التطبٍق التطبٍق التطبٍق

 ع م ع م الذاللت

 28222 28650 2823 225821 2847 223802 القذراث العقلٍت

 0.4044= 0.05 يسة )ر( الججولية عشج مدتػه معشػي  
( وه  أك،هخ مهغ  يسهة )ر( 0.872( أن  يسة )ر( السحدػبة تداوه )3يتزح مغ الججول )

( مسهها يههجل عمههى وجههػد 0.000) ( ومدههتػه الجاللههة يدههاوه 0.05الججوليههة عشههج مدههتػه معشػيههة )
 ارتباط دال هيغ التص،يق و عادة التص،يق مسا يجل عمى وجػد ثبات ل  القجرات العقمية

 ثانيا: استسارة الكفايات التجريدية: 
له  ضههػء هههجف البحهث وش،يعتهه  قامههت الباحثهة هترههسيع اجههتسارة اجهتصال  رأه السحسسههيغ لتحجيههج 

ن السعمههع بال خقهة الخابعههة  وقهج اتبعهت الباحثههة الخصهػات التاليههة الك ايهات الػاجهن تػالخههها لهجه الصاله
 عشج ترسيع اجتسارة الك ايات التجريدية:

  قامههت الباحثههة هتحجيههج الهههجف مههغ االجههتسارة تبعهها  هههجاف ولههخو  البحههث  وكههان الهههجف
 مغ االجتسارة هػ " التعخف عمى الك ايات التجريدية الالزمة لمصالن السعمع.

 بسخاجعهة ا شهخ الشطخيهة والجراجهات الخاصهة بالتخبيهة الخياضهية  واليهيع الته   قامت الباحثة
ج،ق إعجادها والت  تشاولت الك ايات التجريدية وذلظ لتحجيج محاور اجتسارة تقييع الك ايات 

 التجريدية لمصالن السعمع بسمية التخبية الخياضية. 
 ،ق قامههت هتحجيههج السحههاور ل،شههاء بعههج انتهههاء الباحثههة مههغ الخصههػات الدههابقة ولهسههها لسهها جهه

الك ايهههات التجريدهههية لمصالبهههات السعمسهههات بسميهههة التخبيهههة الخياضهههية جامعهههة ششصههها والسحهههاور 
 ه : الك ايات التخصيصية  الك ايات التش يحية  الك ايات التقػيسية 

 .قامت الباحثة هػضع عجد مغ الطبارات ل  ضػء ال هع الشطخه لكل محػر 
 والطبههههارات الخاصههههة بسههههل محههههػر عمههههى عههههجد مههههغ السحسسههههيغ  عخضههههت الباحثههههة السحههههاور

الستخررهههيغ لهههه  مجهههال التخبيههههة الخياضهههية لهههه  السشهههاهج وشههههخق التهههجريذ اهههههجاء الههههخاه 
 بالسػالقة او بالتعجيل.

   تع تعجيل وصياتة بعس الطبارات وبمع عجد لقخات االجتسارة بعهج صهياتتها بذهسل نههائ
ج تهع اجهتخجام مييهاس ليسهخت ا وزان الثالثه  ( لقخة مػزعة عمهى ثالثهة مجهاالت  وقه120)

وبهحلظ تحرهخ درجهات ألهخاد عيشهة  1  ال أوالهق = 2  إلى حج مها = 3عمسا ب ن أوالق = 
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( درجهههة  وأصهههبحت اجهههتسارة الك ايهههات التجريدهههية برهههػرتها 360  120الجراجهههة مههها ههههيغ )
 يات التجريدية.( يػضح مػاص ات اجتسارة الشهائية لمك ا4(  وججول )3)وممحق الشهائية 

( محاور اجتسارة الك ايات التجريدية4ججول )  
 عذد العباراث هحاور الكفاٌاث التذرٌسٍت م

 36 الكفاٌاث التخطٍطٍت 2

 20 الكفاٌاث التٌفٍذٌت 0

 02 الكفاٌاث التقوٌوٍت 1

 202 الوجووع

 صجق اجتسارة تقييع الك ايات التجريدية:
رنة الصخفية الجتسارة تقييع الك ايات التجريدهية وتهع تص،يقهها عمهى قامت الباحثة بحداب صجق السقا

( شالبهههة مهههغ شمبههة كميهههة التخبيههة الخياضهههية جامعهههة ششصهها مهههغ دا هههل 24عيشههة اجهههتصالعية قههجرها )
 ( يػضح ذلظ.5مجتسع البحث و ارج العيشة ا جاجية والججول )

 (5ججول )
 اجتسارة الك ايات التجريديةا تبار )ت( هيغ الخبيع ا عمى وا دنى ل،يان صجق 

 الوتغٍزاث م
وحذة 

 القٍاس

 4الزبٍع األدًى ى= 4الزبٍع األعلى ى=
 قٍوت )ث(

هستوي 

 الذاللت
 ع م ع م

 28222 24842 2872 62861 2802 222811 درجت الكفاٌاث التخطٍطٍت 2

 28222 23822 0822 37822 2875 54811 درجت الكفاٌاث التٌفٍذٌت 0

 28222 21832 28531 07825 2822 16822 درجت ٌاث التقوٌوٍتالكفا 1

 28222 7822 3843 257845 3806 027811 درجت الوجووع الكلً 2

 2.228= 0.05 يسة )ت( الججولية عشج مدتػه معشػي  
( وهه  أك،هخ 16.60 –9.40( أن  يسهة ت السحدهػبة تتهخاوح ههيغ )5يتزح مغ الجهجول )
( مسها يعشه  وجهػد 0.000( ومدهتػه الجاللهة يدهاوه )0.05عشػية )مغ ت الججولية عشج مدتػه م

لخوق ذات داللة إحرهائية ههيغ الخبيهع ا عمهى وا ذنه  أه أن اال تبهار ميهد ههيغ السدهتػه العهال  
 والزطي  مسا يعش  وجػد صجق ل  الك ايات التجريدية.

 ثبات استسارة تقييم الكفايات التجريدية: 
اجتسارة الك ايات التجريدهية عهغ شخيقهة تص،يهق االجهتسارة و عهادة  قامت الباحثة بحداب ثبات
( شالبههة مههغ مجتسهع البحههث و ههارج العيشههة ا صههمية ب اصههل زمشهه  24تص،يقهها عمههى عيشههة عههجدها )

إلههههى يههههػم الثالثههههاء  20/10/2020( يههههػم وذلههههظ لهههه  ال تههههخة مههههغ يههههػم مههههغ يههههػم الثالثههههاء 7مجتهههه  )
( يػضههح 6هههيغ التص،يقههيغ ا ول والثههان  والجههجول )   وتههع إيجههاد معامههل االرتبههاط27/10/2020
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معامل االرتبهاط ههيغ التص،يهق ا ول و عهادة التص،يهق لالجهتسارة ل،يهان معامهل الثبهات الجهتسارة تقيهيع 
 الك ايات التجريدية.

 (6ججول )
 24ن =  معامل االرتباط هيغ التص،يق و عادة التص،يق ل،يان ثبات اجتسارة الك ايات التجريدية

 الوتغٍزاث م
وحذة 

 القٍاس

 إعادة التطبٍق التطبٍق
 قٍوت )ر(

هستوي 

 ع م ع م الذاللت

 2822 28724 4811 74853 4824 70802 درجت الكفاٌاث التخطٍطٍت 2

 28222 28711 5802 53807 5822 46841 درجت الكفاٌاث التٌفٍذٌت 0

 28222 28677 1814 13874 1822 11841 درجت الكفاٌاث التقوٌوٍت 1

 28222 28702 22817 026822 22845 272824 درجت الوجووع الكلً 2

 0.4044= 0.05 يسة )ر( الججولية عشج مدتػه معشػي  
( وه  أك،خ 0.933 – 0.899( أن  يسة ر السحدػبة تتخاوح هيغ )6يتزح مغ الججول )

( مسهها يههجل 0.000)( ومدههتػه الجاللههة يدههاوه 0.05مههغ  يسههة ر الججوليههة عشههج مدههتػه معشػيههة )
عمهههى وجهههػد ارتبهههاط دال ههههيغ التص،يهههق و عهههادة التص،يهههق مسههها يهههجل عمهههى وجهههػد ثبهههات لههه  اجهههتسارة 

 الك ايات التجريدية
 ثالثا: مقياس اآلراء واالنطباعات الهججانية )ويج البحث(: 

قامههت الباحثههة هترههسيع مييههاس انراء واالنصباعههات الػججانيههة نحههػ كتيههن إلكتخونهه  ت ههاعم  
اتف الحكية ل  اكدهاب الك ايهات التجريدهية لهجه الصالهن السعمهع بسميهة التخبيهة الخياضهية جامعهة لمهػ 

 ششصا عمى الشحػ االت :
وقههج تحههجد هههجف السييههاس وهههػ التعههخف عمههى آراء وانصباعههات الصالبههات نحههػ  ىددجف السقيدداس:-

دهههية لهههجه الصالهههن اجهههتخجام كتيهههن إلكتخونههه  ت هههاعم  لمهػاتهههف الحكيهههة لههه  اكدهههاب الك ايهههات التجري
 السعمع بسمية التخبية الخياضية جامعة ششصا.

اعتسههجت الباحثههة عشههج صههياتة م ههخدات مييههاس انراء واالنصباعههات  صدديا ة مفددخدات السقيدداس:-
الػججانية لمسجسػعة التجخي،يهة عمهى عشهػان البحهث وهجله   وقهج تهع اجهتخجام مييهاس ليسهخت ا وزان 

لمطبهههارات اايجاهيهههة وبهههالعسذ  1  ال أوالهههق = 2ى حهههج مههها =   إلههه3الثالثههه  عمسههها بههه ن أوالهههق = 
لمطبهههارات الدهههم،ية بااضهههالة الهههى تحجيهههج الشدهههن لمطبهههارات اايجاهيهههة والطبهههارات الدهههم،ية ولهههق آراء 

( وذلههظ لييههاس اجههتجابات الصالبههات ل قههخات السييههاس الستعمقههة باتجاهههاتهع نحههػ 4الخ،ههخاء وممحههق )
 .الحكيةكتين إلكتخون  ت اعم  لمهػاتف 
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قامهت الباحثهة برهياتة م هخدات السييهاس وقهج همهغ عهجدها  اختيار السفدخدات الردالحة لمسقيداس:-
( عبههارة برههػرة أوليههة ولمت كههج مههغ الطبههارات ومههجه مشاجهه،تها لسهها وضههعت مههغ اجمهه  وصههجقها 30)

لخ،خاء ليياس انراء واالنصباعات الػججانية لمصالبات قامت الباحثة بعخ  م خدات السيياس عمى ا
( ال تيهار الس هخدات السشاجهبة لمسييهاس وذلهظ 2والستخرريغ ل  السشاهج وشخق التجريذ ممحق )

 اهجاء الخأه جػاء بالححف أو التعجيل أو بااضالة إلى تمظ الس خدات.
 السعام ت العمسية لسقياس اآلراء واالنطباعات )ويج البحث(: 

 : الرجق
نصباعههات عههغ شخيههق صههجق السقارنههة الصخفيههة هههيغ ا ربهها  تههع الت كههج مههغ صههجق مييههاس انراء واال

 ( يػضح ذلظ: 7ا عمى وا دنى وذلظ لمت كج مغ أن السيياس يييذ ما وضع مغ أجم  وججول )
 (7ججول )

 ا تبار )ت( هيغ الخبيع ا عمى وا دنى ل،يان صجق ميياس انراء واالنصباعات
هستوي  قٍوت )ث( 4الزبٍع األدًى ى= 4الزبٍع األعلى ى= وحذة القٍاس الوتغٍزاث م

 الذاللت
 ع م ع م

 28225 0870 2853 20845 23873 42842 درجه اَراء واالًطباعاث 0

 2.228= 0.05 يسة )ت( الججولية عشج مدتػه معشػي  
( وهه  أك،هخ مهغ ت الججوليهة 2.92( أن  يسة ت السحدهػبة تدهاوه )7يتزح مغ الججول )

( مسا يعش  وجػد لهخوق ذات داللهة 0.017( ومدتػه الجاللة يداوه )0.05)عشج مدتػه معشػية 
إحرههائية هههيغ الخبيههع ا عمههى وا ذنهه  أه أن السييههاس ميههد هههيغ السدههتػه العههال  والزههطي  مسهها 

 يعش  وجػد صجق ل  اجتسارة انراء واالنصباعات الػججانية.
 الثبات:

( شالبهههة مهههغ السجسػعهههة 24عمهههى ) لحدهههاب ثبهههات السييهههاس السدهههتخجم بالبحهههث تهههع تص،يقههه 
التجخي،ية وذلظ عغ شخيق ثبات االتداق الجا م  بحدهاب " معامهل أل ها كخونبهاخ ومعامهل التجدئهة 

 ( يػضح ذلظ8الشرتية وججول )
 (8ججول )

معامل االرتباط باجتخجام التجدئة الشرتية ومعامل أل ا كخونباخ ل،يان معامل الثبات لطبارات 
 24ن =  باعاتميياس انراء واالنص

 هعاهل االرتباط االختبار اإلحصائً م

 228756 التجزئت الٌصفٍت 2

 28707 هعاهل ألفا كزوًباخ 0

 0.4044= 0.05 يسة )ر( الججولية عشج مدتػه معشػي  
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( وجهػد ارتبهاط قهػه جهجًا ههيغ نره   السييهاس وههػ مها يييده  التجدئهة الشرهتية 8يػضح الججول )
( ونجج أيزًا وجػد ارتباط قػه هيغ كهل عبهارات السييهاس وههػ 0.978حيث حقق معامل ارتباط )

( وهحا اليهيع أك،هخ مهغ  يسهة )ر( 0.929ما يييد  معامل أل ا كخونباخ حيث حقق معامل ارتباط )
 الججولية مسا يجل عمى وجػد معامل ثبات قػه لهحا السيياس.

 اعتجالية عيشة البحث:
جاليههة تػزيههع ال،يانههات لعيشههة البحههث لهه  ضههػء بعههس قامههت الباحثههة بالت كههج مههغ تجههانذ واعت

( التههال  9مت يههخات وههه  الدههغ  والقههجرات العقميههة ومحههاور اجههتسارة الك ايههات التجريدههية والجههجول )
 يػضح اعتجالية تػزيع ال،يانات لعيشة البحث كسل.
 (9ججول )

 24ن= جريديةالك ايات التوالقجرات العقمية و  الدغتجانذ واعتجالية تػزيع ال،يانات ل  
 الوسٍط الوتوسط القٍاس م

االًحزاف 

 الوعٍاري
 االلتواء التفلطح

Kolmogorov 

Smirnov 

هستوي 

 الذاللت

 28660 28365 28024 2821- 1825 034822 034841 السي 2

 28076 28753 28052- 2816- 2825 226832 226816 القذراث العقلٍت 0

 28222 28645 28237- 2802- 5825 72832 71822 التخطٍط 1

 28772 28202 28230- 28765 5805 45832 45802 التٌفٍذ 2

 28067 28761 28267- 28512- 1855 14822 15832 التقوٌن 3

 28724 28334 28127 28522- 7831 274822 275853 الوجووع الكلً للكفاٌاث 4

 0.975=  0.05( الججولية عشج مدتػه معشػية α يسة )
( حيههث تتههخاوح هههيغ 0.349 –0.271-( أن معامههل االلتههػاء يتههخاوح هههيغ )9) يتزههح مههغ الجههجول

 Kolmogorov Smirnov( مسهها يعشهه  وجههػد اعتجاليههة لهه  تػزيههع ال،يانههات و يسههة ا تبههار 3)±
( وههههه  أقههههل مههههغ الييسههههة الججوليههههة ومدههههتػه الجاللههههة تتههههخاوح هههههيغ 0.983–0.424تتههههخاوح هههههيغ )

( مسا يجل عمى وجػد تجهانذ له  مت يهخ 0.05مغ )( وه  مدتػه داللة أك،خ 0.994–0.289)
 الدغ والقجرات العقمية والك ايات التجريدية.

 الجراسة ادساسية:
 القياسات القبمية:

الثبهات( السدههتخجمة قيهج البحهث قامهت الباحثههة -بعهج الت كهج مهغ السعههامالت العمسيهة )الرهجق 
( شالبههة 24لتجخي،يههة والبههالغ عههجدهع )بهه جخاء اليياجههات الق،ميههة لست يههخات البحههث عمههى السجسػعههة ا

وذلههههظ لهههه  الك ايههههات التجريدههههية  وا تبههههار القههههجرات العقميههههة )الههههحكاء( وذلههههظ يههههػم الثالثههههاء السػالههههق 
3/11/2020. 

 تشفيح الجراسة ادساسية: 
له  اكدهاب قامت الباحثة هتص،يق التجخبة باجتخجام كتين إلكتخون  ت هاعم  لمهػاتهف الحكيهة 
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الهههخاد السجسػعهههة التجخي،يهههة  لههه  ال تهههخة مهههغ السػالهههق دهههية لهههجه الصالبهههات السعمسهههات الك ايهههات التجري
أجاهيع  وتع التقييع مغ  الل لجشة  7اجتسخت التجخبة لسجة  22/12/2020إلى  10/11/2020

ثالثيههة مههغ  ،ههخاء لهه  شههخق التههجريذ والقههائسيغ با شههخاف عمههى التخبيههة العسميههة لهه  ذلههظ ال تههخة مههغ 
  و بدد  ا العدبدداوي ص،يههق التجخبههة قامههت الباحثههة  باالجههتعانة بههالسخاجع العمسيههة ) دا ههل الكميههة ولت

  الفت وي (   ) 2009  البداطي(   ) 2007  حدن ا عبج السجيجا و أنهر(  )1998  الهزيخ
  عسددددخا اسددددساعيل ا و عبددددجالحكيم(   ) 2014  الحيمددددة(  ) 2011  أبدددده عبددددجه(   ) 2010
لكتين االلكتخونه  وترهسيس  ولهق السعهاييخ العمسيهة لترهسيع الكتهن ( وذلظ لتحجيج محتػه ا2016

  ويحتههػه الكتيههن االكتخونهه  عمههى عههجة مػضههػعات مشههها APKااللكتخونيههة وتههع إنتاجهه  برههي ة 
م هههػم درس التخبيههة الخياضههية  ا هههجاف التخبػيههة  أهههجاف درس التخبيههة الخياضههية   تقدههيع أهههجاف 

ة االهههجاف   ا هههجاف السعخفيههة اادراكيههة   ا هههجاف الههش ذ درس التخبيههة الخياضههية  شههخق صههيات
حخكيههههة   ا  صههههاء الذههههائعة عشههههج صههههياتة ا هههههجاف الدههههمػكية   نسههههػذج مقتخحههههة مههههغ ا هههههجاف 
الدههمػكية  مسػنههات اشههسال وأجههالين السسارجههة  التشطيسيههة لهه  تههجريذ التخبيههة الخياضههية   جػانههن 

كتين عمى أدوات الت اعهل  عمهى الذاشهة كا يقػنهات تجريذ محتػ  أجداء الجرس    كسا يحتػه ال
والقههػائع والههخواب  ال ائقههة التهه  تػجهه  الصالبههات وتخشههجهع بصخيقههة مشاجههبة الههى كيتيههة التعامههل معهه   
وذلهههظ لمترههه ح وعهههخ  السحتهههػه وبالتهههال  لههههػ يتسيهههد هيدهههخ وجههههػلة االجهههتخجام  وحخيهههة التشقهههل 

  اابحههار السدههتخجم   ويتسيههد ال هههخس بخاصههية  واالدارة مههغ محتػيههات وصهه حات الكتيههن وأجههمػب
( حيهههث إذا تهههع الزههه   عمههههى احهههج  مسػنهههات ال ههههخس يهههتع الشقهههل الههههى hyperlinkههههاي،خ ليشهههظ )

الر حة مباشخًا  يطهخ مقجمة شيقة لمكتاب لتح يهد الصالبهات لمتره ح له  مقتشيهات الكتيهن   ولقهج 
تدهههتخجم إذا رت،هههت  Tجام مثهههل عالمهههة تهههع وضهههع أدوات لمكتهههاب لديهههادة ال اعميهههة وجههههػلة االجهههتخ

 enable full screenالصالبهة له  تحجيهج جهدء مػجهػد له  الكتيهن لالجت دهار او التهحكخة  وأداة 
وذلظ إذا إرادة الصالبة اجتخجام بعهج ا دوات  helpوذلظ لتك،يخ الكتين ليربح مم  الذاشة  وأداة 

الباحثههة البحههث عههغ صهه حة او اه شههه ء  وذلههظ إذا إرادة searchالسػجههػدة دا ههل الكتيههن  وأداة 
لمحهاب  firstتدتخجم لمخجػ  عغ آ خ  صػة قامت هها الصالبة   وأداة  backدا ل الكتين  وأداة 

 nextلمعههػدة لمرهه حة الدههابقة  وأداة  previous pageالرهه حة ال،جائيههة دا ههل الكتيههن  وأداة 
page  لمتسخيهههخ الههه  الرههه حة التاليهههة  وأداةlast لههه  نهايهههة الكتيهههن   وأداة لمهههحهاب اzoom in 

تدههتخجم لمتقخيههن والتبعيههج دا ههل الكتيههن مههع  اصههية ت،ههجيمها الخههاص بالتههاتر الخههاص بالجهههاز   
وذلظ اضهار جسيع ص حات الكتين با ج ل لمػصػل الدخيع   ول  الشهايهة  thumbnailsوأداة 

وتدتصيب  عمهى الهػاتهف الشقالهة ليقػم الصالبات هتحسيم   Google playقامت الباحثة هخلع  عمى 
اكداب الك ايات التجريدية لجيهع   ولتهيئهة الصالبهات لمتجخبهة قامهت الباحثهة له  جمدهة تهيئهة ق،هل 
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إجخاء التجخبة هتعخي  الصالبات بالهجف مغ التجخبة والسصمػب مشهع كسا يهتع عهخ  عمهيهع كتيهن 
وكيتيهة تحسيمهة وتدهتصيب   واالجابهة عمههى إلكتخونه  الت هاعم  لمهػاتهف الحكيهة وكيتيهة التعامهل معه  

اجت دههارات الصالبههات والت كههج مههغ اجههتجاهتهع مههع الكتيههن وكيتيههة التعامههل معهه    وقامههت الصالبههات 
         بالت اعل معها ولق جخعتهع وقجراتهع الحاتية تحت تػجي  وارشاد الباحثة 

 القياسات البعجية:
حهههجدة لمتص،يهههق وذلهههظ بهههإجخاء اليياجهههات البعجيهههة قامهههت الباحثهههة بعهههج االنتههههاء مهههغ السهههجة الس

لسجسػعههة البحههث )التجخي،يههة( وذلههظ لمتعههخف عمههى الك ايههات التجريدههية وتههع التقيههيع مههغ  ههالل لجشههة 
ثالثيههة مههغ أعزههاء هيئههة التههجريذ السذههخلػن عمههى لتههخة التخبيههة العسميههة  كههحلظ التعههخف عمههى انراء 

كتيهههن االكتخونههه  الت هههاعم  لمهػاتهههف الحكيهههة لههه   واالنصباعهههات الػججانيهههة لمصمبهههات نحهههػ اجهههتخجام
 29اكداب الك ايات التجريدية لجه الصالبات السعمسهات  وقهج تسهت اليياجهات يهػم الثالثهاء السػالهق 

/12/2020. 
 جسع البيانات وججولتيا:                 

لتها ومعالجتهها قامت الباحثة هتجسيع الشتائج بعج االنتهاء مغ تص،يق التجخبة وتشطيسها وججو 
 احرائيا.

 السعالجات اإلحرا ية السدتخجمة: 
 استخجمت الباحثة السعالجات اإلحرا ية التالية:

 الػجي  -7 الستػج  الحداه . -1
 (T-test–ا تبار )ت   -8 معامل االرتباط. -2
 معامل الت مصح  -9 معامل أل ا كخونباخ. -3
 ه االنحخاف السطيار  -10 التجدئة الشرتية -4
5- Kolmogorov Smirnov 11- معامل االلتػاء 
   الشدبة السئػية لمكدن  -6

 -عخض الشتا ج ومشاوذتيا وتفديخىا: 
 سهف تدتعخض الباحثة الشتا ج ومشاوذتيا وتفديخىا عمى الشحه التالي:

 أوال: عخض نتا ج الفخض ادو  ومشاوذتو وتفديخه:
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 (10ججول )
 هيغ اليياجيغ الق،م  والبعجه لمسجسػعة التجخي،ية ل  الك ايات ا تبار )ت( ل،يان داللة ال خوق 

 24ن =  التجريدية

 المتغير م
وحدة 
 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي
 قيمة )ت( المتوسطات

مستوي 
 الداللة

النسبة 
المئوية 
 ع م ع م للكسب

 %71.97 9.999 .5715 0.51. 19.51 51..12 7.97 00.99 درجة التخطيط 1

 %.72.7 9.999 .50.1 77.27 7..1 111.72 7.57 7.51. درجة التنفيذ 5

 %2.70. 9.999 17.00 72..1 5.09 27.50 0.77 07.27 درجة التقويم 0

 %72.07 9.999 00.27 157.29 10.57 055.52 0.20 107.72 درجة المجموع الكلي 7

 2.009( = 0.05 يسة ت الججولية عشج مدتػه معشػية )
يسههػن متػجههصا وأعمهه  مههغ  0.500يسههػن ضههطي ا وأقههل مههغ  0.300إذا كههان حجههع ا ثههخ أقههل مههغ 

 يسػن عاليا 0.500

 
 (2الذسل )

 ال خوق هيغ اليياجيغ الق،م  والبعجه لمسجسػعة التجخي،ية ل  الك ايات التجريدية
 – 17.99 يسهههههة ت السحدهههههػبة تتهههههخاوح ههههههيغ )( أن 2( الذهههههسل )10يتزهههههح مهههههغ الجهههههجول )

( ومدهههتػه الجاللهههة يدهههاوه ) 0٫05( وهههه  اك،هههخ مهههغ ت الججوليهههة عشهههج مدهههتػه معشػيهههة )39.57
(  مسا يجل عم  وجػد لخوق ذات داللة إحرائية هيغ متػجص  اليياجهيغ الق،مه  والبعهجه 0٫000

البعجه والشدهبة السئػيهة لمكدهن  لمسجسػعة التجخي،ية وبسقارنة الستػجصات وجج أنها لرالح اليياس 
 ( وهػ حجع أثخ عال  ل  الك ايات التجريدية78.04 -% 65.79تتخاوح هيغ ) 

وتخجع الباحثة هحا التقجم الحه شخأ عمى السجسػعة التجخي،ية الى الت ثيخ اايجاه  الجتخجام 
دة ت اعميهة  كسها انه  الكتين الت هاعم  حيهث انه   يهػلخ هيئهة تعميسيهة ت اعميهة باجهتخجام وجهائ  متعهج
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يعسل عمی تبدي  السادة التعمسية مغ  الل ترػيخ الس اميع العمسية السجخدة ويتهيح لمصالبهة الهتعمع 
لهه  أه وقههت ولهه  أه مسههان  كسهها يدههاهع لهه  جعههل السههادة التعميسيههة أكثههخ تذههػيق وجحابههة وذلههظ 

ى إنذهاء هيئهة ت اعميهة لتعامم  مع أكثخ مغ حاجة ل  ن ذ الػقهت  كسها يعسهل الكتيهن الت هاعم  عمه
هيغ الصالبة والسادة التعميسية مغ  الل التحسع ل  محتػيات الكتين مغ نرػص وصهػر ومقهاشع 
 ليجيػ وأدوات  بسا يتشاجن مع قجرات و مسانيات الصالبات بااضالة الى ما يػلخا مغ ت حية راجعهة

 الت  لها دور مهع ل  اجتثارة دالطية الصالبات .
ان الكتيهههن االلكتخونههه  يعهههج شهههساًل  (189  ص 2017) و عبدددج العمددديمالدددجريهي  ويذهههيخ 

ججيهههجًا لمهههتعمع الت هههاعم  يدهههتخجم القهههجرات الػاجهههعة لمهههتعمع االلكتخونههه  وتكشػلػجيههها االترهههاالت مهههع 
اجتخاتيجيات الهتعمع الته  تعسهذ ا دوار السعاصهخة لمصالهن السعمهع مهغ  هالل التعامهل مهع السحتهػ  

لههههػ يسهههػن لههه  صهههػرة صههه حات أو شاشهههات قائسهههة عمهههى الشرهههػص لائقهههة التعميسههه  االلكتخونههه    
التذههعن والتهه  تههخب  هههيغ الرهه حات بذههسل تيههخ تتههابع  مههع إمسانيههة قخاءتههها تتابطيههًا دون تجههػل 
تذههع،   كسهها يسسههغ أن يتزههسغ الكتيههن اشههسااًل عجيههجة جحابههة نتيجههة التهه لي  االلكتخونيههة الستصههػرة 

السعمسههة برههػرة ت اعميههة مههع صهه حاتها   ومههع مهها تتزههسش  هههحا والتهه  يتعامههل مههغ  اللههها الصالبههة 
الرههه حات االلكتخونيهههة مهههغ نرهههػص ووجهههائ  ت اعميهههة تعسهههل عمهههى تيدهههيخ الت اعهههل ههههيغ الصالبهههة 

 السعمسة والسحتػه التعميس  لتحقيق التعمع الشذ  ال عال.
تسهاد أن الكتهن االكتخونيهة تهع االع (192  ص 2007) زيدن الدجين يهخ  وله  ههحا الرهجد 

عميها  ثخها اايجاه  ل  دعع الشطام التعميس  ورلع ك اءت   حيث تتسيهد بسجسػعهة مهغ السسيهدات 
والخرهههائز الهامهههة وذلهههظ لػجهههػد وجهههائ  متعهههجدة مهههغ نرهههػص وصهههػر ورجهههػم وصهههػت وألهههالم 
متحخكة  والسلثخات الرػتية والسػجييية ولجي  ندبة عالية مغ الت اعمية مع القار   بااضالة الهى 

ػنهه  مههخيح ويسسههغ حسمهه  والتشقههل بهه   وتحقيههق م،ههجأ التعمههيع السدههتسخ  وقمههة تكم ههة تػزيعهه  إلههى حههج ك
ك،يههخ  والقههجرة عمههى الههتحسع لهه  شههسل العههخ  مههع  رههائز رقسيههة لتههجويغ السالحطههات والبحههث 

( ان  194   193  ص 2017) الجريهي  و عبجالعميم  كسا ويزي   والتحػل إلى نز مقخوء
نهه  يههػلخ أنههػا  كثيههخة مههغ الخصههػط بسختمههف  رائرههها مههغ حيههث الحجههع  المههػن  االكتخو الكتيههن 

الشههػ ( وكههحلظ عججههة الههدوم السس،ههخة لتك،يههخ الخهه  وتػضههيح  هشدههن التك،يههخ السصمػبههة وذلههظ جههػاء 
لجدء مغ الشز أو كم  مع إمسانية عخ  الشز بصهخق مختم هة جهػاء كهان  ياجه  أو متحهخك مهع 

اويغ لم رههػل والسػضههػعات  بااضههالة الههى اجههتخجام أنسههاط مختم ههة مخاعههاة التههجرج لهه  أحجههام العشهه
مغ اابحار والتجػال دا م   كال،شية الهخمية والسهجشة وكحلظ مغ  الل تػليخ أناط إبحهار مختم هة 
مثهههل  هههخائ  اابحهههار أو قهههػائع السحتهههػ  مهههع الهههخواب  ال ائقهههة وذلهههظ لمهههخب  ههههيغ عشاصهههخا ومسػناتههه  

    (2007)عيههج الذههخقاوه     (2007) الرههاو    اجههات كهل مههغوصه حات  ويت ههق ذلههظ مههع در 
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(Frye, S. , 2014)     وبحلظ يتحقق صهحة ال هخ  ا ول  (2019)أحسج     (2017)هيػمى
"تػجهههج لهههخوق ذات داللهههة إحرهههائية ههههيغ متػجهههص  اليياجهههييغ الق،مههه  والبعهههجه  الهههحه يهههشز عمههه 

 جه الصالن السعمع لرالح اليياس البعجه".لمسجسػعة التجخي،ية ل  اكداب الك ايات التجريدية ل
 ثانيًا: عخض نتا ج الفخض الثاني ومشاوذتو وتفديخه:
 (11ججول )

ا تبار )ت( ل،يان داللة ال خوق هيغ اليياس السالحظ والستػج  ال خض  لمسجسػعة التجخي،ية ل  
 24ن =  اجتسارة انراء واالنصباعات

 المتغير م
وحدة 
 القياس

 ظالقياس المالح
المتوسط 
 الفرضي

الفرق بين 
 قيمة )ت( المتوسطات

مستوي 
 الداللة

النسبة المئوية 
 للكسب

 م ع م

اآلراء  1
 واالنطباعات

 %72 9.999 15.72 55.29 9. 1.1722 15.29 درجة

 2.069( = 0.05 يسة ت الججولية عشج مدتػه معشػية )
 

 
 (3الذسل )

هيغ اليياس السالحظ والستػج  ال خض  لمسجسػعة التجخي،ية ل  ميياس انراء ال خوق 
 واالنصباعات

( وهه  أك،هخ 12.45( أن  يسهة ت السحدهػبة تدهاوه )3( والذهسل )11يتزح مغ الجهجول )
( مسهها يههجل عمههى 0٫000( ومدههتػه الجاللههة يدههاوه )0٫05مههغ ت الججوليههة عشههج مدههتػه معشػيههة )

حرههائية هههيغ الييههاس السالحههظ والستػجهه  ال خضهه  لمسجسػعههة التجخي،يههة وجههػد لههخوق ذات داللههة إ
وبسقارنة الستػجصات وجج أنها لرالح اليياس السالحظ له  مييهاس انراء واالنصباعهات مسها يعشه  

 %( وه  حجع أثخ عال .75أن االتجاا يسيل ال  السػالقػن والشدبة السئػية لمكدن تداوه )
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جام الكتيهن الت هاعم  الهحه يقهجم السحتهػه بصخيقهة شهيقة وأكثههخ وتخجهع الباحثهة ذلهظ الهى اجهتخ
وضهههػًحا وجاذهيهههة عهههغ شخيهههق اجهههتخجام الػجهههائ  الستعهههجدة  حيهههث تهههع الذهههخح مرهههحػًبا بالرهههػت 
والرههػر والخجهههػم الستحخكهههة  وليهههجيػهات ت كيجيهههة لههههحا الذهههخح  إضهههالة إلهههى احتػائههه  عمهههى عشرهههخ 

لمهههتعمع  والحسهههاس الذهههجيج الهههحه كهههان لهههج  الصالبهههات  التذهههػيق والتعديهههد  مسههها زاد دالطيهههة الصالبهههات
 لمت اعل مع الكتين االكتخون   و اصة بعج تجري،هع عمى اجتخجام .

ان صه حات  (Chen, H. M, Yu, C, & Chang, C. S., 2007, p. 165)ويهخه 
التههه  الكتيهههن االلكتخونههه  تتخهههح أشهههساال عجيهههجة جحابهههة كشتيجهههة لهههشطع التههه لي  االكتخونيهههة الستصهههػرة 

تسسششهها مههغ انتههاج الكتههن االكتخونيههة بسههع متشههػ  مههغ العشاصههخ الت اعميههة  لههحا لهههػ جهههل التخههديغ 
ان الكتين االلكتخون  يقجم السعمػمهات  (117  ص 2008الدق )والتر ح  ول  هحا الرجد يخه 

دهتخجم بصخيقة تذاب  الػاقع السحدػس الحه تطيذ  الصالبة السعمسة  وتعت،خ واجهة الت اعل مهع الس
مغ العشاصخ الهامة ل  الكتن االلكتخونية التعميسية حيث تسسغ الصالبة السعمسهة مهغ الت اعهل معه  
بسهها تحتػيهه  مههغ ازرار وايقػنههات ورجههػمات دالههة وترههسيع الرهه حات  وتشطههيع القههػائع  وههه  تدههسح 

إثهههارة  لمصالبهههة السعمسهههة مهههغ التجهههػل واالبحهههار ههههيغ صههه حات الكتيهههن  والهههحه أد  ههههجورا إلهههى زيهههادة
 اهتسههامهع وتح ههدهع عمههى هههحل الجهههج لهه  الههتعمع وعههجم شههعػرهع بالسمههل وزيههادة مذههاركتهع اايجاهيههة

 ,Hendawi) ( 2016)الديج و الديج   (2009) ع،ج السشعع    ويت ق ذلظ مع دراجات كل مغ
O, 2016)  وبهههحلظ يتحقهههق صهههحة ال هههخ  الثهههان  والهههحه يهههشز عمهههى "تػجهههج لهههخوق ذات داللهههة
غ انراء واالنصباعههات لمسجسػعهة التجخي،يههة )السػالقههػن وال يهخ مػالقههػن( نحههػ اجههتخجام إحرهائية هههي

كتيههن إلكتخونهه  ت ههاعم  لمهػاتههف الحكيههة لهه  اكدههاب الك ايههات التجريدههية لههجه الصالههن السعمههع تجههاا 
 السػالقػن"

 االستشتاجات والتهصيات:
 أوال االستشتاجات:

ػجهص  اليياجهييغ الق،مه  والبعهجه لمسجسػعهة التجخي،يهة وجػد لخوق ذات داللة إحرائية هيغ مت .1
 ل  اكداب الك ايات التجريدية لجه الصالن السعمع لرالح اليياس البعجه.

وجههههػد لههههخوق ذات داللههههة إحرههههائية هههههيغ انراء واالنصباعههههات لصالبههههات السجسػعههههة التجخي،يههههة  .2
لمهػاتهههف الحكيهههة لههه  اكدهههاب  )السػالقهههػن وال يهههخ مػالقهههػن( نحهههػ اجهههتخجام كتيهههن إلكتخونههه  ت هههاعم 

 الك ايات التجريدية لجه الصالن السعمع تجاا السػالقػن.
 :ثانيا التهصيات

حث كميهات التخبيهة الخياضهية عمهى ترهسيع و نتاجه  الكتهن االكتخونيهة واجهتخجامها له  عسميهة  .1
 التعمع مع مخاعاة  رائز الستعمسيغ.
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 الت  ه  مش  وتعسيسها عمي . تص،يق هحا الجراجة عمى عيشة أك،خ مسثم  لمسجتسع .2
 االهتسام باالتجاهات الحجيثة عشج ترسيع هخامج إعجاد السعمسيغ. .3
ضهههخورة اهتسهههام اقدهههام السشهههاهج وشهههخق التهههجريذ بسميهههات التخبيهههة الخياضهههية بإد هههال ا جهههالين  .4

التجريدية الحجيثة وتػضي  السدتحجثات التكشػلػجية ضسغ ههخامج اكدهاب الك ايهات التجريدهية 
 لصالن السعمع.لجه ا

االهتسام بإكداب الصالن السعمع الك ايات التجريدية الالزمة اعجادا  الل لتخة التخبية العسميهة  .5
 ولق اجتخاتيجيات تعميسية حجيثة.

 السخاجع

 السخاجع العخبية:
(. تكشػلػجيههها التعمهههيع والهههتعمع لههه  التخبيهههة الخياضهههية 2007أههههػ جهههالع  ولييههه  مرهههص  . ) .1

 شذ ة السعارف.(. االجسشجرية: م2)السجمج ط
(. تهههجريذ التخبيهههة ال،جنيهههة  ش هههال السخحمهههة ا جاجهههية. 2011أههههػ ع،هههجا  حدهههغ الدهههيج. ) .2

 ااجسشجرية: ما ه  لمشذخ والتػزيع.
(. هشاء كتيهن إلكتخونه  ت هاعم  لمهػاتهف الحكيهة وته ثيخا عمهى 2019أحسج  يحيى عادل. ) .3

خله  لمس،تهجئيغ له  كهخة الدهمة  تعمع بعهس السههارات الهجػميهة والشزهج الحخكه  والتحرهيل السع
 رجالة ماجيدتخ تيخ مشذػرة. كمية التخبية الخياضية  جامعة هشها.

(. تهه ثيخ اجههتخجام ال يههجيػ الت ههاعم  لهه  تعمههع بعههس  2013إجههساعيل  محسههػد ال،ههجره. ) .4
مهههارات كههخة الصههائخة لههجه تالميههح السخحمههة الثانيههة مههغ التعمههيع االجاجهه   رجههالة ماجدههتيخ تيههخ 

 كمية التخبية الخياضية  جامعة ششصا.مشذػرة. 
(. التههههجريذ لهههه  التخبيههههة ال،جنيههههة والخياضههههية. السسمكههههة 2009البدههههاش   امههههخ ) احسههههج. ) .5

 العخبية الدعػدية: جامعة السمظ جعػد.
(. دليهل 1998بالل  دمحم إهخاميع  العدباوه  عساد مرص    والهػزيخ  احسهج ع،هج الهجايع. ) .6

(. 2ن التخبيههة العسميههة لهه  التص،يقههات العسميههة ل شيههات التههجريذ )ط معمههع التخبيههة الخياضههية وشالهه
 القاهخة: مصابع روز اليػجف الججيجة.

(. هشهاء كتيهن الكتخونه  ت هاعم  لمهػاتهف الحكيهة 2017هيػم   جامح محسػد ع،هجالعال. ) .7
ة  وتهه ثيخا عمههى تعمههع بعههس مهههارات كههخة القههجم لمس،تههجئيغ. مجمههة بحههػث التخبيههة ال،جنيههة والخياضههي

 كمية التخبية الخياضية لم،شيغ  جامعة هشها.
(. 2007حدههغ  حسههج مههاهخ أنههػر  ع،ههج السجيههج  عمههى دمحم  وأنههػر  ايسههان احسههج مههاهخ. ) .8

 التجريذ ل  التخبية الخياضية هيغ الشطخية والتص،يق. القاهخة: دار ال كخ العخب .
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السدههههيخة لمشذههههخ (. مهههههارات التههههجريذ الرهههه  . عسههههان: دار 2014الحيمههههة  دمحم محسههههػد. ) .9
 والتػزيع.

(. الك ايههات التجريدههية الههالزم تػالخههها لههج  معمسهه  التخبيههة 2013الخرههاونة  كسههال دمحم. ) .10
الخياضهههية بسهههجارس ااحدهههاء  مجمهههة كميهههة التخبيهههة الخياضهههية  جامعهههة السشرهههػرة  السجمهههج ا ول  

 العجد العذخون  القاهخة.
(. السدههههههتحجثات 2017ء عمههههههى. )الههههههجريػير  احسههههههج هههههههغ ع،ههههههج )  وع،ههههههج العمههههههيع  رجهههههها .11

 التكشػلػجية والتججيج التخبػه. القاهخة: دار ال كخ العخب .
(. ت ثيخ اجتخجام اجهمػب الشسحجهة لترهحيح اال صهاء ال شيهة  2015دجػق   انجال دمحم. ) .12

مهههجعع ههههبعس االجههههدة الشقالهههة لههه  اداء جهههباحة الدحهههف عمهههى الطههههخ  رجهههالة ماجدهههتيخ تيهههخ 
 الخياضية  جامعة ششصا. مشذػرة. كمية التخبية

(. الك ايهههههات التجريدهههههية 2013الخواحههههه   ناصهههههخ ياجهههههخ  والهشهههههائ  جسعهههههة دمحم. )مهههههارس   .13
لسعمس  الخياضة السجرجية بدمصشة ُعسان وعالقتها ب جباب ا تيار مهشة التجريذ  مجمهة العمهػم 

   العجد.16التخبػية والش دية  السجمج. 
واجههههة ت اعهههل الكتهههاب االكتخونههه  عمهههى (. إثهههخ ا هههتالف 2008الهههدق  عرهههام شهههػق . ) .14

-التحرههيل السعخلهه  وا داء السهههار  لههج  دارجهه  ماجدههتيخ تقشيههات التعمههيع واتجاهههاتهع نحههػا  
. مجمههة البحههػث الشدههبة والتخبػيههة كميههة التخبيههة جامعههة 141- 104  2   23مرههخ. السجمههج 

 السشػفية.
 تخون . ججة: دار  ػارزم العمسية.(. ك ايات التعميع االلك2007زيغ الجيغ  دمحم محسػد. ) .15
(. تكشػلػجيهههها التعمههههيع والتعمههههيع االلكتخونهههه . الخيهههها : مستبههههة  2004جههههالع  احسههههج دمحم. ) .16

 الخشج.
مههههع مئهههههات مههههغ ا مثمهههههة  –(. تههههجريذ مههههههارات الت كيههههخ ٣٠٠٢جههههعادة  جههههػدت أحسهههههج. ) .17

 التص،ييية. عسان  االردن: دار الذخوق لمشذخ والتػزيع.
(. الكتههاب االلكتخونههه  إنتاجهه  ونذهههخا. الخيهها : مستبهههة  2010ج. )جههيج  احسهههج لههايد احسههه .18

 السمظ لهج الػششية.
(. لاعميههة اجههتخجام الكتههاب 2016الدههيج  حههازم أحسههج دمحم  والدههيج  إيسههان جسههال حههالظ. ) .19

االكتخونه  السهجعػم بالخجهػم الستحخكهة ثالثيهة ا بعههاد عمهى كتابهة التسخيشهات والشهجاء عميهها لههج  
ع بسميهههة التخبيهههة الخياضهههية. السجمهههة العمسيهههة لمتخبيهههة ال،جنيهههة وعمهههػم الخياضهههة  كميهههة الصالهههن السعمههه

 جامعة حمػان.-التخبية الخياضية لم،شيغ 
(. السههههج ل السشطههههػمى باجههههتخجام الحاجههههن انلهههه  2007الذههههخقاوه  ندههههخيغ دمحم عيههههج. )  .20
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معههة السشػفيههة  رجههالة وتهه ثيخا عمهه  تعمههع السهههارات التجريدههية لصالبههات كميههة التخبيههة الخياضههية جا
 دكتػراا تيخ مشذػرة. كمية التخبية الخياضية  جامعة السشػفية.

(. تهههه ثيخ هخنههههامج تعميسهههه  باجههههتخجام اجههههتخاتيجية  2014شههههطبان  شههههيساء ع،ههههج الػهههههاب. ) .21
االجههمػب الذههامل متعههجد السدههتػيات لهه  تعمههع بعههس السهههارات االجاجههية لهه  كههخة الدههمة  رجههالة 

 ية التخبية الخياضية  جامعة ششصا.ماجدتيخ تيخ مشذػرة. كم
(. التعمهيع الس،شه  عمهى السههارات والسشهاهج. االردن: عههالع 2015شهػاهيغ   يهخ جهميسان. ) .22

 الكتن الحجيث.
 (. إعجاد وتجرين السعمسيغ. عسان: دار اهغ الجػزه.2009شػيصخ  عيدى دمحم تدال . ) .23
ونه  عمهى تحقيهق نهػاتج تعمهع (. إثهخ مقهخر الكتخ 2019صالح  تامخ اهخاميع ع،ج الحسيج. ) .24

بعههس مهههارات كههخة اليههج لتالميههح السخحمههة االعجاديههة  رجههالة دكتههػراا تيههخ مشذههػرة. كميههة التخبيههة 
 الخياضية لم،شات  جامعة االجسشجرية.

(. لاعميهههة التعمهههيع باجهههتخجام كتهههاب الكتخونههه  مرهههػر عمهههی 2007الرهههاوه  ناديهههة دمحم. ) .25
السهار  ل  كخة اليج التالميح الحمقهة ا ولهى مهغ التعمهيع  مدتػ  الػع  الثقال  الخياض  وا داء

. مجمهههههة نطخيهههههات وتص،يقهههههات كميهههههة التخبيهههههة الخياضهههههية لم،شهههههيغ  جامعهههههة 63ا جاجههههه . العهههههجد 
 ااجسشجرية.

(. أجاجههههيات التهههجريذ والتصههههػيخ السهشهههه   2006ع،هههج الدههههالم  ع،هههج الدههههالم مرهههص ى. ) .26
 لمسعمع. ااجسشجرية: دار الجامعة الججيجة.

(. الهههههتعمع االلكتخونههههه   2014،هههههج السجيهههههج  ححي هههههة مهههههازن  والعهههههان   مدههههههخ شهههههطبان. )ع .27
 الت اعم . عسان: مخكد الكتاب ا كاديس .

(. هشههههاء مػقههههع تعميسهههه  وتهههه ثيخا عمههههى اكتدههههاب بعههههس 2009ع،ههههج السههههشعع  مبههههة جههههعيج. ) .28
ياضهية بصشصها. السهارات التجريدية لجه شالبات التخبيهة العسميهة بذهطبة التهجريذ كميهة التخبيهة الخ 

 رجالة دكتػراا تيخ مشذػرة. كمية التخبية الخياضية  جامعة ششصا.
 (. هيئات التعمع االلكتخون . القاهخة: دار ال كخ العخب . 2014عدم   ن،يل جاد. ) .29
(. لاعمية هخنامج تعميس  لمتخبية العسمية ل  أداء الصالن السجرس 2004العصاب  نادية. ) .30

اهات  نحػ مهشة التجريذ تكػيغ السعمهع. دار الزهيالة  السهلتسخ العمسه  لمسهارات التجريدية واتج
 الدادس عذخ  جامعة عيغ شسذ.

(. االجهذ 2016عسخ  زيشن عمى  اجساعيل  جهان حامج  وع،ج الحسيع  تادة جهالل. ) .31
 الشطخية ل  شخق تجريذ التخبية الخياضية وتص،يقاتها. القاهخة: دار ال كخ العخب .

(.  يههههاس الك ايههههات السعخفيههههة لسعمسهههه  الخياضههههيات بالسخحمههههة  2004. )عيههههج  تههههادة  الههههج .32
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الثانػيهههة هجولهههة الكػيهههت "دراجهههة تذخيرهههية باجهههتخجام ا تبهههار تكدهههيذ"  مجمهههة العمهههػم الش دهههية 
   جامعة البحخيغ.3  العجد 2والتخبػية  السجمج 

 (. السج ل الى التجريذ. ا ردن: دار الذخوق.2010ال تالوه  جهيمة كاضع. ) .33
(. ك ايههات التههجريذ "الس هههػم  التههجرين  ا داء". 2003ال ههتالوه  جهههيمة محدههغ كههاضع. ) .34

 عسان  ا ردن: دار الذخوق الشذخ والتػزيع.
(. مدتػ  أداء الصمبة السعمسهيغ له  مههارات التهجريذ الشحهػ 2010مصخ  ماجج محسػد. ) .35

مرهخ  -القهخاءة والسعخلهة  بسمية التخبية بجامعة ا قرى ب دة وعالقت  هبعس الست يهخات. مجمهة
 .104العجد 
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العخبي صخسمال  
فاعمية استخجام كتيب إلكتخوني تفاعمي لميهاتف الحكية في اكداب الكفايات التجريدية لجي 

 الطالب
 م.د/ نيا  عاد  أحسج حدام الجين

 الخياضيةمجرس بقدع السشاهج وشخق تجريذ التخبية 
 جامعة ششصا –بسمية التخبية الخياضية  

تهههجف هههحا الجراجههة إلههى التعههخف عمههى لاعميههة اجههتخجام كتيههن إلكتخونهه  ت ههاعم  لمهػاتههف 
الحكية ل  اكدهاب الك ايهات التجريدهية لهجه الصالهن السعمهع بسميهة التخبيهة الخياضهية جامعهة ششصها   

ئستههه  لص،يعهههة البحهههث  وقهههج اجهههتعانت الباحثهههة ولقهههج اجهههتخجمت الباحثهههة السهههشهج التجخي،ههه  نطهههخًا لسال
بإحهج  الترهسيسات التجخي،يههة وههػ الترهسيع التجخي،هه  لسجسػعهة واحهجة تجخي،يههة هتص،يهق اليياجههات 

( شالبهة 24الق،مية والبعجية لمسجسػعة  وتع ا تيار عيشة الجراجة بالصخيقة العذػائية وبمغ عجدهع  )
الخياضههية جامعههة ششصهها   وشبقههت الباحثههة اجههتسارة تقيههيع  مههغ شالبههات ال خقههة الخابعههة بسميههة التخبيههة

اجههتسارة الك ايههات التجريدههية عمهه  السجسػعههة التجخي،يههة لتقيههيع الصالبههات ولتحجيههج الك ايههات الػاجههن 
تػالخها لجه الصالن السعمع بال خقة الخابعة كسا شبقت الباحثة ميياس انراء واالنصباعهات الػججانيهة 

نصباعاتهع تجاا اجتخجام كتين إلكتخون  ت اعم  لمهػاتف الحكيهة له  اكدهاب وذلظ لسعخلة آرائهع وا
الك ايات التجريدية   وكانت اهع الشتائج وجػد لخوق ذات داللة إحرائية ههيغ متػجهص  اليياجهييغ 
الق،مهه  والبعههجه لمسجسػعههة التجخي،يههة لهه  اكدههاب الك ايههات التجريدههية لههجه الصالههن السعمههع لرههالح 

بااضالة الى وجػد لخوق ذات داللهة إحرهائية ههيغ انراء واالنصباعهات لصالبهات  اليياس البعجه 
السجسػعههة التجخي،يههة )السػالقههػن وال يههخ مػالقههػن( نحههػ اجههتخجام كتيههن إلكتخونهه  ت ههاعم  لمهػاتههف 

 الحكية ل  اكداب الك ايات التجريدية لجه الصالن السعمع تجاا السػالقػن.
 .اإللكتخونيا اليهاتف الحكيةا الكفايات التجريديةالكمسات السفتاحية / الكتيب 
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The effectiveness of using an interactive electronic booklet for 

smartphones in the benefit of teaching qualifications of the student 

teacher at the Faculty of Sports Education University of Tanta 

Dr. Nihal Adel Ahmed Hossam El-Din 

This study aims to identify the effectiveness of using an 

interactive electronic booklet for smartphones in the performance of the 

teaching skills of the student teacher at the Faculty of Sports Education 

University Tanta, and the researcher used the experimental method due to 

its suitability for the nature of the research, and the researcher used one of 

the experimental designs which is the experimental design of one 

experimental group applied tribal and dimensional measurements of the 

group, and the sample of the study was chosen in the random way and 

reached (24) students of the fourth team at the Faculty of Sports 

Education University of Tanta, and applied the researcher form The 

experimental group to evaluate female students and to determine the 

qualifications to be available to the student teacher in the fourth division 

as applied the measure of opinions and emotional impressions in order to 

know their opinions and impressions towards the use of an interactive 

electronic booklet for smartphones in the case of teaching qualifications, 

and the most important results were the existence of statistically 

significant differences between the average tribal and dimension 

standards of the experimental group in expending the teaching 

competences of the student teacher in favor of distance measurement In 

addition, there are statistically significant differences between the 

opinions and impressions of the students of the experimental group 

(approved and disapproved) towards the use of an interactive electronic 

booklet for smartphones in the manner of teaching qualifications of the 

student teacher towards the approvals. 

Keywords / E-book, smartphones, teaching qualifications 





 

 

 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/

