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 برنامج التربية الرياضية المدرسى : )اجرائى(
هوومجموعوومنجطة اووى جطوموولج توومذجا وولجبى اوويهضجطوعخلوولجطوخ ض وولج ط وو ج
طوبائوو جطوعسيةووو جطرج ضيوتووضجربووج وجهوولجموعماتووضجطووولجطومىعووو جطواووضم  جطوعم  وو ج

جو ىائجمنج اللجطوعوتم جطوبس لجطوعىظمجهلجططضيجبخلموج.

 : السابقة الدراسات

 : العربية اساتالدر:  أواًل

جبعوو جبىووم خجطوسيطةوو جطةوومتسه (ج9)ج2003جطوعووضطلجابووسجاصووضذج يطةوو  -
جطوععوضي جرإ  وضلج،جطوىمعوو جطومخلوو جبك وضتجطوىمالجطوعع مجإاسط جبخطمججومط ب

ج،جطوعسومحساضتج وم جهولجطوعىوضهججإوولجطواوككضتجمووضلجهولجطوحسيثو جرطوخبوخطت
جرقوسج،جطوحسيثو جتطةبوضهوضج وم جهولجطوحضةوبجشوككضتجهلجمىميجمىتججرلىض 

جرطوسيطةوووضتجبضأل بووووضتجيمع ووو جفوعوووضجرذوووو جطومصووو لجطوعوووىتججطوكضحووو جطةووومخسذ
.ججطآلووووولجطوحضةووووبجباووووككضتجطوخضصوووو جو عتووووخيطتجطوعحمووووموججربح اوووو جطوسووووضبت 
جومحسيوسجرأ رطبو جطوكحو جمعضوووضتجبمىباو جيمع و جفوعوضجرذو جطوموخ بلجرطوعىتج
جذوجطوموخ بوووولجومطومصووووعجطوكضحوووو جطةوووومخسذجرقووووسج،جطوعىووووميجطوعووووىتججهعضوووووو 

جراوس همجطوحضةوبجمع ومجشوبك جطالبجمن(ججرطوضضبى جطوموخ بو )جطوعوعمامان
جبأهعووووو جطوسيطةوووو جأرصوووو جرقووووسج،جبوخ بووووو ج30رج ووووضبى ج35ج،جطضوووووبج65

جأكوووستجرقوووسجطومخلوووو جك وووو ج ط وو جطواوووككضتجطةووومخسطذجا ووولجرطوموووسي بجطومووسي  
جضئلة صوووجطوعسووومحساضتج وووم جهووولجطوعتىووولجطإلاوووسط ج وووخري جا ووولجطوسيطةووو 
جبصوو  جطواووككضتجرطةوومخسطذجطة مخ وو جموووضلجهوولجرطوعع ممووضتجطومع ووومجبكىمومووووض

 .ج ضص جبص  جطوحضةبجرمع مجاضم 
 طومخلو  مع م أ ط  ومتم م متمخح  معضياخ(ج4)جذ2012جيمضضن محعس ط عضن -

 طوسيطةو  بتوس ج،جطومع ووم هوي رطةامعوض  طوووم   ممى كوضت  م  هي طوخ ض و 
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 طومخلوو  مع وم أ ط  بتاووم هوي ا اتوض طةامعوض   عكون ومويط طوععوضياخ طقمخطح إوي
 طوعجشوخطت رأهوم طومع وم، هي رطةامعض ج،جطووم   ممى كضت  م  هي طوخ ض و 

 طوعوىتج طوكضحث  طةمخسم  .طوععضياخ هيه من مبوضي ك  بحت  أن  عكن طومي
 بح او   والل مون ذوو  ربوم .طوسيطةو  وىبوعو ج،جوعالئعمو  طومح ا ول، طومصو ي

 طومخلوو  وعع وم طوسرووو  طوععوضياخ ا ي و معخ  طوسيطة  وعم من طوعىمعي  بطأل
 طومطوب رطوخصضئص رطومطوكضت رطوعسئمووضت طوعممقعج،جطوسري را ي طوخ ض و 
 بتاووم هوي طوععوضياخ ر وع أهعوو  ركويو  طوخ ض وو  طومخلوو  مع وم هوي بمطهخهوض
ج،جرطهوم  وومطومع هوي رطةامعوض  طوووم   ممى كوضت  وم ج،جاوم أ طئو ، ر وك 

 طوخ ض وو  طومخلوو  موموتي آيط  طب وض  كويو  بحتت ، أن  عكن طومي طوعجشخطت
ج،جا ول طوخ ض وو  طومخلوو  مع وم رقوسي  و مىباو  طوععوضياخ وعووع قضب وو  ا ول

ج.رأهسطه  رلخ ضمو  بى س  و ىتمض بىبوتتض

 : األجنبية الدراسات:  ثانيًا

جهووويهجطةووومتسه (ج16)ج2001جW. Atisabdaجطبوسوووبسطجر   ووو ج يطةووو  -
جبخ وضمججهولجطومكىمومووو جطوعسومحساضتجإ  وضلجبى اويجبوس جكوفوو جمعخه جطوسيطة 
جبوومجرقووسج،جبكموممبوووضجموسووميوججوضمعوو جهوولجطوخسموو جقبوو جفوعووضجطوعع عووانجإاووسط 
جهولجطوعاوضيكانجرمالحظ جمتضبالتج اللجمنجبضوسيطة جطوخضص جطوبوض ضتجبوعوع
جإ  ووضلجبووسأجهوولجطةوومخسم جموولطوجطوخئوسووو جطوعع وووضتجطشوومع  جرقووسج،جطوسيطةوو 

جفوعوضجو عع ومجطإلاوسط جمىوضهججرهوك  جبىض جإاض  جا لجطومكىموموو جطوعسمحساضت
جطوعا ط ووووو جبخصووووصجإاوووض  جركوووويو جطووووسط  لجطومىظوووومجرإاووووض  جطوخسمووو جقبووو 

جطومكىمومووووو جطوعسووومحساضتجإ  وووضلجوبوووس ج عووومذ جبصوووعومجبووومجرقوووسج،جربمز عتوووض
جججطومغااخجهيطجووال ذجرطوثتضهيجمىظوعلطوجطوعىضخجربمهاخجطوك و جبىم خجركيو 

(جذ2013)ج Lihua Song & Junjun Chenجرباووانجةووم ججقووضذ -
جهويجطوعمعاو جطوخ ض وو جطومخلو جمع مجانجطووضمع جطالبجط يطكضتجب حص(ج15)
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(ج4)ج عث ووومنججووووضمعيجطضووووب(ج2000)جمووونجمكم ووو جااىووو ج ووواللجمووونجطوصوووان
جيعوو "ججهعوضجأةضةواانجم تممانجروم جطوىمضئججأهمجرأظتختج،جصاىو جوضمعضت
جروووم جكوويو جطومكووضينجبح اوو جرطظتووخج،"ججطوىووالبجبوووضهجطوعسووئموو "جر"ججطوىووالب
جمسووممطهمجحسوبجطوىووالبجاىوسجطومعاوو جم وضهومجهوويجإحصوضئو ج ةووو جذطتجهوخر ج
ج.جطوسيطةي

 :   البحث إجراءات

  : البحث منهج

جوىبوعوو جوعىضةوبم جطوعسووحلجبضةةو مبجطومصو لجطوعووىتججطوكضحو جطةومخسذ
ج.جطوكح 

 : البحث وعينة مجتمع

ااىوو جطوكحوو جبضوىخ توو جطوععس وو جموونجطوىووالبجطوعع عووانجبك ووو جبوومجط موووضيج
طضووبجبضو خقو ج(ج50)طومخلو جطوخ ض و جوضمع جبىلجةم فج،جحا جبمجةوحبجااىو ج

(جطضوووبج15طوخطبعوو جبخصووصجمىووضهججرطووخ جبووسي  جطكتووضجو ممز ووعجطومووضولجاووس ج)
بجطوعاووسط لجطو خقوو جطوثضوثوو جشووبك جحضصوو انجا وولجبتووسيخجطمموووضزجهوولجمتووخيجطومووسي 

(جطضوبجحضص انجا لجبتوسيخج20ذج،جراس ج)2015/2016بسي  جو عضذجطوسيطةلج
(جطضوووبجحضصوو انجا وولجبتووسيخجواووسج،جكعووضجبوومجط موووضيجاووس ج15واووسجوووسطوج،جراووس ج)

(جمنجطوخبخط جطةكض  عاانجطةضبي جقسمجهلجمووضلجطومخصوصجطوعىوضهججرطوخ ج10)
جطوسكمميطهج،جةاسط جطةمعضي جطةمبوضنج.جطومسي  جرطوحضص انجا لج يو 
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 أداوت جمع البيانات :

 طوعتضب  جطواخصو ج -

 طةمعضي جطةمبوضنجمنجإاسط جطوكضح ج. -

 طةمىالنجيطوجطوىالبجحملج ريجطوعاخ جطومخلموجهلج:جطةمعضي ج -

 بىم خجط طئتمجطاسط جطوكضح ج -

بىضق جبتاومجط ط جطوىوالبجمونجروتو ج ظوخجماوخ جرزطي جطومخلوو ج -
    ومرطومع

 خطوات إعداد االستمارة :

ا وووولجطوعخطوووووعجطوع عووووو جرطوسيطةووووضتجطوعاووووضبت ججبووووضإلطالنقووووضذجطوكضحوووو ج
وعم وومنجطوسيطةوو جوالةووم ض  جمىتووضجهوولجإاووسط جطةوومعضي جطةوومبوضنجطوعاووخ جطومخلووموج

بحموموججىالبجطوعع عوانجهولج وم جمعوضياخجطوووم  جرطةامعوض طوبمىم خجط ط جر ريهج
،جضجا وولجطوخبووخط جومحسيووسجمووسوجصووالحامتضج(جمحووضريج،جبوومجاخ ووت6ا وولجاووس ج)

جرطووسرلجطومضولجيبانجطوىسبجطوعئم  جةةموضبضتجطوخبخط ج.
ج(ج1وسرلج)ج
جةموضبضتجطوخبخط طوىسك جطوعئم  جة

ج10محضريجطةةمبوضنجوعم منجطوكح جنج=جحملجمسوجمىضةك جج

 المحـــــــــــاور م

 النسبة اآلراء عدد

 المئوية

 مناسب للموافقة
 غير

 ناسبم

المشررررل الور ررروو لرررل دور ف رررات فررر   ررر  مرررا يو لبرررل  1

 (النشاط الخارج  -النشاط الداخل   -تنفيذه  -)الدرس 
10 - 100٪ 

تأ يد ال الب عل  اخيار مناسربة مرا يولقراه ال الرب فر   2

 المؤسسة الور وية

9 
1 90٪ 

 ٪90 1 9 تنفيذ  رنامج الور ية الرياضية المدرس  3

 ٪100 - 10 ت الودريسية لل الب الم لمت وير المهارا 4

 ٪100 - 10 اهم االسومارات والسجالت مناسبة 5

 ٪100 - 10 الوقويم أسلوب 6
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(ججطةوومىالنجيأوجطوخبووخط جو معووخ جا وولجمووسوجمىضةووك ج1يم ووججوووسرلج)
محضريجطةمعضي جطةةمبوضنج،جرقسجبخطرح ج سوك جطوعمطهتو جا ولجطوعحوضريجموضجبوانج)ج

٪جهوأكثخجوتبووملجطوعحووضريج،ج90سجطيبضولجطوكضحوو ج سووك ج٪ج(ج،جرقوو100٪جطوولج90
ج(جمحضريج.ج6ويطجبع جطوعمطهت جا لجوعوعجطوعحضريجرطوكضوغجاس هضج)

 المحتويات لكل محور على الخبراء : عرض

قوضذجطوكضحو جبعوخضجمحموموجكو جمحوميجا ولجطوخبوخط ج،جرذوو جو مأكوسجمونج
بع جطومعوس التجهولجمىضةك جطوعحمموجطوعىضةبجوك جمحميج،جرقضذجطوكضح جبإوخط ج

ج م جآيط جطوخبخط جرقضذجطوكضح جبحسضبجاس جطوبكضيطتجوك جمحمي
ج(ج2وسرلج)ج

جطةمعضي جطةةمبوضنجعكضيطتطوىسك جطوعئم  جةةموضبضتجطوخبخط جحملج
 10نج=ج

رقم 

 المحور
 تكراراها

النسبل 

 المئويل

رقم 

 ال باراه
 تكراراها

النسبة 

 المئويل

1 10 100% 13 10 100% 

2 9 90% 14 10 100% 

3 10 100% 15 10 100% 

4 5 50% 16 9 90% 

5 10 100% 17 9 90% 

6 6 60% 18 10 100% 

7 6 60% 19 10 100% 

8 10 100% 20 10 100% 

9 10 100% 21 10 100% 

10 4 40% 22 5 50% 

11 9 90% 23 10 100% 

12 8 80% 24 10 100% 

خ جا وولجمووسوجمىضةووك ج(جطةوومىالنجيأوجطوخبووخط جو معوو2م ووججوووسرلج)ي
محمموججك جمحميجمنجمحوضريجطةومعضي جطةةومبوضنج،جرقوسجبخطرحو ج سوك جطوعمطهتو ج

٪ج90٪ج(ج،جرقوسجطيبضولجطوكضحو ج سوك ج100٪جطوولج40ا لجطوعحوضريجموضجبوانج)ج
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(ج22ج7,10ج،4,6حوي جبعو جطوبكوضيطتجرهويج)ج،جوويطجبومجطوبكوضيطتججهأكثخجوتبومل
جي .(عكض19ر يو جطصكججاس جمحمميجطةةمعضي ج)

 الدراسة األساسية :

طوعاخ جطومخلوموجراالقمو جبمىوم خجط ط جطوالبجطومخلوو جطةمعضي جبمجاخضج
(جا وولجااىوو ج1مخهوو ج)جطوخ ض ووو جطوعع عووانجهوولج ووم جمعووضياخجطووووم  جرطةامعووض 

ج15/10/2017،جهوولجطو مووخ جموونججطضوووب(ج50)جمطوكحوو جطألةضةووو جرطوكووضوغجاووس ه
ج.ججججذ26/11/2017إولج

 ة :المعالجة اإلحصائي

اونجج (Spss)طةومخسذجطوكضحو جطوبخ وضمججطإلحصوضئيجو ع ومذجطةومعضعوو 
ج.طخ  جطوحضةبجطآلويج،جرطةمخسذجطإلحصض جطومص لجرطوىسك جطوعئم  

 عرض ومناقشة النتائج : 

ج(ج3وسرلج)ج
جمحمموججهيآيط جااى جطوكح ج

ج(50نج=)بىم خجطوىضوبجطوعع مجبك وضتجطومخلو جطوخ ض و جج
 المحاور

 ناسب غير م مناسب

 % عدد % عدد

المشرل الور وو لل دور ف ات ف     ما يو لبل )الدرس 

 النشاط الخارج  ( -النشاط الداخل   -تنفيذه -
48 96% 2 4% 

تأ يررد ال ررالب علرر  اخيررار مناسرربة مررا يولقرراه ال الررب فرر  

 المؤسسة الور وية
20 40% 30 60% 

 %30 15 %70 35 تنفيذ  رنامج الور ية الرياضية المدرس 

 %30 15 %70 35 ت وير المهارات الودريسية لل الب الم لم

 %10 5 %90 45 اهم االسومارات والسجالت مناسبة

 %20 10 %80 40 أسلوب الوقويم
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(جآيط جااىووو جطوكحووو جهووويجبىوووم خجطوىضووووبجطوعع ووومج3يمضوووججمووونجووووسرلج)
مووضججبك ووضتجطومخلوو جطوخ ض ووو جه ويجمحوميجطوعاووخ جطومخلوموجوو ج ريجهعووضلجهولجكو 

طوىاووضاجطوخووضيولج(جب غوو ج سووك جج-طوىاووضاجطوووسط  لجج-بى اوويهج-يمى كوو ج)طوووسي ج
%(ج،جرهوولجمحووميجبأكاووسجطوىووالبجا وولجط وووضيجمىضةووك جمووضجيم تووضهج96طوعمطهتوو ج)

%(ج،جرهولجمحوميجبى اويج60طوىضوبجهلجطوعجةس جطومخلم  جب غ ج سوك جطوعمطهتو ج)
%(ج،جرهوولجمحووميج70 ج)بخ ووضمججطومخلووو جطوخ ض ووو جطوعسيةوولجب غوو ج سووك جطوعمطهتوو

%(ج،جرهوولج70بىوم خجطوعتووضيطتجطومسي سووو جو ىضوووبجطوعع وومجب غوو ج سووك جطوعمطهتوو ج)
%(جمووونجطوعوووضولجآيط جااىووو ج80محوووميجأةووو مبجطومتوووم مجب غووو ج سوووك جطوعمطهتووو ج)

طوكح جبضوعمطهتو جمعوضجيوسلجا ولجمىضةوك جمحموموجطوعتموخحجومىوم خجطومخلوو جطوعع وو ج
جعضياخجطووم  جرطةامعض ج.بك وضتجطومخلو جطوخ ض و جطكتضجوع

ر وووووخوجطوكضحووووو جأنجهووووويهجطوىموووووضئججبجكوووووسج وووووخري جأنج اوووووع جبخ وووووضمججج
طاسط طوعع عانجطوعحضريجطوسضبت جو مصملجطولجمع مجبخلو جي ض و جممعا جرمممطهو ج
معجمعضياخجطووم  جرطةامعض ج،جربم  جهيهجطوىمضئججمعجموضج اواخجإووو جبوضهخجمحعوسج

ذ(جمووووونجإنجر وووووعج2005(ج)6 ووووو ج)ذ(ج،جشووووووعض جاوووووض لج2008(ج)8طوسووووواسج)
طألهووسط جرطة ىووال جموونجطومخكاوو جا وولجطوعسووم سينجيووج يجطووولجيةووضو جطوعجةسوو ج

جرطومأكاسجا لجشعموو جطومىبا جرطومطقبو جج.
كعضجيخووعجطوكضحو جهويهجطوىموضئججطوولجطنجططضوو جهموخ جبوسي بجطوىوالبجا ولج

طهضوو جحاوو جطومخلووو جطوعع ووو ج ط وو جك وووضتجطومخلووو جطوخ ض ووو جبعىوولج طئعووضج مووضئجج
يوومعكنجطوىووالبجموونجبصووحوججطة ىووض جرطوموخ ووبجراووسذجطوخووم جموونجطوخىووأجمعووضج
 صووت جطوىووالبجهوولجطومخلووو جطوعع ووو ج،جرطووولجطنجبمى اوويجبخ ووضمججطومخلووو جطوخ ض ووو ج
طوعسيةوولجباووك جواووسجوووسطج،جكعووضج ععوو جا وولجبىووم خجطوعتووضيطتجطومسي سووو جو ىضوووبج

إاوسط جواوس ج،جمعوضجيوسلجا ولجطنججطوعع مجهلجطو ص جطوسيطةلجطوثض لجك  ج عث جهموخ 
طوعاخ جطومخلموج تمذجبمىم خجط ط جطوىضوبجطوعع مج،جرطولجوم  جطوحتاك جطومع وعوو ج
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رأة مبجطومع ومجانجبعسجطوعتسمانجمونجطوعاوخ جطومخلوموجوعمطككو جأةو مبجطومىوميج
جطوع علجرطومكىمومويجهلجطومع ومجبعضجيمىضةبجمعجمعضياخجطووم  جرطةامعض 

ذ(ج،ج2010(ج)5مضئججمعجموضج اواخجإووو جأ عونجا ولجاعوخ)ربم  جهيهجطوى
ذ(ججإنجر ووعجطألهووسط جرطة ىووال جموونج2013(ج)11محعوسجابووسجطوسووالذجأبوومجي و )

طومخكاوو جا وولجطوععووال جربحتاوو جيةووضو جطوعىظعوو جرطومأكاووسجا وولجشووعموو جطومىباوو ج
ربمصووا جربم وووججطألهووسط جووعوووعجطوعووضم انجريلوو جطألهووسط جطوعضموو ج-رطومطقبووو ج
 جرطوىعمحووضتجطو خ  وو جر اووخجطألهووسط جرطوسوضةوو جربحسيووسجأهووسط جهخعووو جبضألهووسط

وك جطوعسمم ضتجرجبخوعو جطألهوسط جإوولجمعضيةوضتجرأهعوضلجبمووو جوتوم جطومحسوانج
 (ج.11(ج)ج35:جج5بحا جبممطه جمعجبحتا جأهسط جطوعىظع ج)ج

 االستنتاجات :

جبمص جطوكضح جإولجطةةمىمضوضتجطآلبو ج:
هولجطاوسط جطوالبجطومخلوو جطوخ ض وو جطوعع عوانجو عاخ جطومخلموج ريجهوضذج .1

 ضياخجطووم  جرطةامعض جمنج اللج:هلج م جمع
  ريهجهلجبحتا جيةضو جطومخلو جطوعع و . -
 ريهجهووولجمتضي ووو جمتوووخيطتج يةوووتضجبضوك وووو جبمطقوووعجطةووومخسطمتضجهووويج -

 طوبائ جطوعسيةو ج.
  ريهجهلجبىم خجطوعتضيطتجطومسي سو جو ىالبجطوعع عانج -
ةوووومخسطذجطوىووووالبجو متىووووو جطوحسيثوووو ج)طوحتاكوووو ج ريهجهوووولجبىووووم خجط -

 طومع وعو ج...جطوخ(ج
 ريهجهوولجطةوومخسطذجطةوو مبجطومع ووومجاوونجبعووسجووعوو جطوىضوووبجطوعع وومج -

 وس  جقسي جا لجطومعضم جمعجمصض يجطومع مجطوحسيث ج
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 ريهجهووولجبوووسي بجطوىضووووبجطوعع ووومجا ووولجطةووومخسطذجآوووووضتجطومتوووم مج -
كضهو جط اوى جبخ وضمجج(جهلجج-طوعمو جج-طةقخطنج-طوعخم   ج)  س ج

جطومخلو جطوخ ض و طوعسيةلج(ج
طومعووخ جا وولجطهوومجطةةوومعضيطتجرطوسوووالتجطوعسوومخسم جهوويجمكمووبج -

جطومخلو جطوخ ض و رب عا تض.
مخطوع جقسيطتجوىالبجطوعع عانجهويجبحضواخجربى اويجربتوم مج ي جطومخلوو ج .2

جطوخ ض و رطة اى جطوالصفو ج) ط  يجر ضيوي(.ج

 : التوصيات

مسمموجطوعاخهانجطومخلم انجباك ج طئمجومأااخهمجطوكباوخججطوعع جا لجبىم خ .1
هلجبىوم خجط ط جطوىوالبجطوعع عوانجهولجمووضلجطومخلوو جطوخ ض وو جمونج واللج

  ريطتجطوصت جرطومضها جطوعسمعخ .

بى اويجبخ وضمججطةةمعض  جبضوعاخ جطومخلموجهلجبسي بجطوىضوبجطوعع ومجا ولج .2
لجطومخلووو جطوعع ووو جطحووسجرطنج عمبووخجطشووخطه جا ووطومخلووو جطوخ ض ووو جطوعسيةوولج

 متضذجبتم مجط طئ ج.

طةةووضوابجطومسي سووو جج ووعنجبعووس(جاوونجرطومع ووومجطومع وعوو ج)طوحتاكوو جإ يط  .3
 .بضوك و جطوعع عانجطوىالبجإاسط جهلجبستمجطوملجطوحسيث 

 المراجع
 أوال : المراجع العربية :

ذ(ج،جبخلم وضتجطوحضةومبجربحوس ضتجمى وعج1998إبخطهومجابسجطومكا جطو وضيج:ج) .1
جطوتخنجطوحض وجرطوعاخ نج،ج طيجطو كخجطوعخللج،جطوتضهخ ج.

أموانجأ وميجطوخومولج،جمحعوم جابوسجطو موضحجاىوضنج،جاوس ضنج ير و جو وومنجج:ج .2
 واوو جمع وومجطو صوو جج،طوخ ض ووو جطوعسيةووو جذ(ج،جطومخلووو 1998)

ج.جج،جطوتضهخ ج طيجطو كخجطوعخللج،جج4ا،ججرطضوبجطومخلو جطوعع و 
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ج  جومىم خجأ و جطووم  "." ىماجإيشض ج1995/جج10013طي ر .3
 طومخلوو  مع وم أ ط  ومتوم م متمخحو  ذجمعوضياخ2012يمضوضنج محعوس ط عوضن .4

طومع وومج،ج هوي رطةامعوض  طوووم   ممى كوضت  وم  هوي طوخ ض وو 
The second International Arab Conference 
on Quality Assurance in Higher Education 

(IACQA' ( 2012  ججج
ذجمتسموو جهوويجمووسط  جربىبوتووضتجطووووم  ج،جمىاووض ج2010أ عوونجا وولجاعووخجج .5

 طوععضي جبضإلةكىسي  ج،جطإلةكىسي  ج.
جطوعاووسط يطومووسي بججهوويذ(ج"معمقووضتجإاووسط جطوىضوووبج2008)جطوسوواسبووضهخجمحعس .6

طومخلو جطوخ ض وو ج،جوضمعو جح ومطنج،جك وو جطومخلوو جطوخ ض وو ججهي
جو بىضتجبضوتضهخ ج.

 جطوووووم  جطواوووضم  جكعوووس  جذج"إ طيج2005 يىوووضجكعوووضلجمحعوووم جاووومضج ج:ج .7
ومىووم خجطوبوووخطمججطوخ ض ووو جهووولجطوم و   وومنجطوعصوووخو"ج،جيةوووضو ج
مضوسووووماخجماووووخجمىاوووومي ج،جوضمعوووو جح وووومطنج،جك ووووو جطومخلووووو ج

جطوخ ض و جو بىضتجبضوتضهخ .ج
ذ(ج،ج"طومغي ووو جطوعخبوووس جبععخهووو جطأل ط ج2005شووووعض جاوووض لج ووو جصوووضوجج:ج) .8

كوووضتجطومخلوووو جربأااخهوووضجا ووولجبحسوووانجطوعتوووضيطتجطومسي سوووو جوىضو
طوعع ووووو جبك ووووو جطومخلووووو جطوخ ض ووووو "ج،جيةووووضو جمضوسووووماخجااووووخج
مىاووومي ج،جك وووو جطومخلوووو جطوخ ض وووو جو بىوووضتجبضوتوووضهخ ج،جوضمعووو ج

جح مطنج.
ذ(ج"بىم خجمىتججشككضتجطوحضةوبجطآلوولجوك وو ج2003اصضذجابسجطوعضطلج:ج) .9

طومخلووووو جطوىمعووووو جهوووولج ووووم جطةبوضهووووضتجطوحسيثوووو "ج،جيةووووضو ج
جي ،ججك و جطومخلو ج،جوضمع جطوعىمفو جج.مضوسماخجماخجمىامج
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ذج،جإ طي جطومعاوو ج،ج عووضذ جربتىوووضتجطإل طي جهوولجاصووخج2002ا وولجطوسوو علج:ج .10
 طوععخه ج،جطوتضهخ ج،ج طيجمخ بجو ىكضا .

جطوعاوسط يبىض جمقوض جومتوم مجطوموسي بججذ2013ي  ج:ججأبممحعسجابسجطوسالذج .11
لووو ج،جك ووو جطومخج ووم جممى كووضتجطةامعووض جر ووعضنجطووووم  ججهووي

جطوخ ض و جبضوعىصمي ج،جوضمع جطوعىصمي 
ذج"جمسوجبىبا جمكوض  جإ طي جطوووم  جطواوضم  ج2004مع رزجوضبخجاالر  ج:ج .12

هوويجطووضمعوو جطوعخلووو جطألمخ كووو ج،جمووجبعخجطوىمعووو جهوويجطومع ووومج
طوووووضمعيجطوعصوووخوجطووووييجاتوووسهجبخ وووضمججطومخلوووو جر طئوووخ ج وووك ج

  جطوىمعو ج،جوضمع جطوتس جطوع ممح جهيجمسيى جيطذج
 ثانيا : المراجع االجنبية :

13. Dawis, asewary : (2005), Learming to teach in primary 

schools hadder and Stroughton , London .  

14. Gronlund , M ,& Linn, R , : (2008), Measurement and 

education in teaching, 6th ed., MacMillan 

Publishing Co., New York . 

15. Lihua Song & Junjun Chen  : (2013) University 

students conceptions of an excellent physical 

education teacher in China February 2013 vol. 

19 no. pp 110-126 

16. Wasant Atisabda: pre-service Teacher Education In 

The Information Society :A qualitative Case 

Study of Institutional Efforts And faculty 

Implemention of Technology innovation 

Dissertation Abstract international, vol (62-

4A)No(AA13012946) 2001. P1378  

 

المشرف التربوى وتطوير اداء الطالب المعلمين ببرنامج التربية 
 الرياضية المدرسى في ضوء معايير الجوده واالعتماد
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 مدحت علي أبو سريع /.دأ 
  سيد عزبمحمـــد  /أ 

 

 ملخص البحث 

بعووسجاع ووو جإاووسط جطوىووالبجو ععوو جهوويجموووضلجطومووسي  جأرووولجمتووضذجك ووو ج
وعع ووو جكعووض  جأةضةووو جبعمبووخجووومهخجاع وووضتجإاووسط جطومخلووو جطوخ ض ووو ج،رطومخلووو جط

طوىوووالبجمتىووووضجرذوووو جمووونج ووواللجإكسوووضبتمجطوعتوووضيطتجطةزمووو جر وووخوجطوكضحثوووضنجأنج
طوعاووخ جطومخلووميجطومووضبعجوك ووو جطومخلووو جطوخ ض ووو جرطوعىووماجبوو جطوععوو جا وولجبىووم خج
أ ط جطوىضووبجطوعع وومجموونجطألموميجطوتضموو ج،جرموونجاعوو جطوكضحثوضنجهوويجموووضلجطومخلووو ج

خ ض ووو جووومحهجأ وو ج وووبجطومعووخ جا وولج ريجطوعاووخ جطومخلووميجهوويجبىووم خجأ ط جطو
طوىووالبجطوعع عووانجببخ ووضمججطومخلووو جطوخ ض ووو جطوعسيةوويجهوويج ووم جمعووضياخجطووووم  ج
رطةامعووض ج،جرأةوو ختج مووضئججطوكحوو جإووولجأنجإطضووو جهمووخ جطومووسي بجوىووالبجطومخلووو ج

ججأهضوو جحاوو جبعكوونجطوعع ووو ج ط وو جك وووضتجطومخلووو جطوخ ض ووو جبعىوويج طئعووضج مووضئ
طوىووالبجمووونجبصوووحوججطأل ىوووض جرطوموخ وووبجراوووسذجطوخوووم جمووونجطوخىوووأجمعوووضجيثتووو ج
طوىووالبجهوويجطومخلووو جطوعع ووو جكعووضجبععوو جا وولجبىووم خجطوعتووضيطتجطومسي سووو جو ىضوووبج
طوعع ووومجرأ ضوووأجطوعاوووخ جطومخلوووميج تووومذجبمىوووم خجأ ط جطوىضووووبجطوعع ووومج،جر مصووويج

خلوم انجباوك ج طئومجوموأااخهمجطوكباوخجطوكضحثضنجبضخري جبىم خجمسمموجطوعاوخهانجطوم
جا لجبىم خجأ ط جطوىالبجطوعع عاانجهيجموضلجطومخلو جطوخ ض و ج.

 

The process of preparing students to work in the field of 

teaching is the first tasks of the college of Physical Education, and the 

practical education as a basic material that is the essence of the 

                                                           
  جامعة بني سويف –ربية الرياضية كلية الت –المناهج وطرق التدريس أستاذ. 
  باحث بقسم المناهج وطرق التدريس وموجة التربية الرياضية. 
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process of the number of students professionally and through the 

acquisition of the necessary skills and see the researchers that the 

educational supervisor of the Faculty of Physical Education and the 

task of working to develop the student's performance is important, it 

was noted that the role of educational supervisor in the development 

of the performance of the students in the school sports education 

program in light of the quality standards and accreditation, and the 

results of the research to prolong the training period for the breeding 

students the process within the faculties of physical education always 

gives better results, enabling students to correct errors and 

experimentation and not fear of error , which burdens the students in 

practical education as it works to develop the teaching skills of the 

student teacher and also the educational supervisor is developing the 

performance of the student teacher, and recommend the researchers 

to develop the level of supervisors the educators are constantly 

influencing the performance of students in the field of sports 

education. 
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"إتجاهات الطالب نحو إستخدام مقرر طرق تدريس مسابقات الميدان    
 والمضمار اإللكتروني بكلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف"

 ن سعيدرانيا محمد حس /.دأ 
 ججججججججججججججججججججججججججججججججم/ أحمد عبود إبراهيم محمد 

 مقدمة ومشكلة البحث:

موووختجطوحخكووو جطوع عوووو جبعوعماووو جمووونجطوعمغاوووخطتجرطومىوووميطتجبإامكضيهوووضج
اع ووو جمسوومعخ جمموووس  جممعووس  جطوعىضصووخجرطوعووس الت،جحموولجرصوو ىضجطواوومذجطووولج

خمووووضتجطوحضةوبجطآلووولجبصوو  جمخح و جطومع ووومجطوخقعولجرطوموولجطةووتع جهولجبىووميجب
 ضص جرطوبخطمججطوع عو جبصو  جاضمو ،جرطومولجبسوعججو عومع مجبععضيةو جمسوئمووضب ج
طومع وعو جانجطخ و جطةكماوض جرطومعباوخجرطوموخلو جرطوعحضكوض جمونج واللجبخموووضتج
طوحضةبجطآلول،جطةمخجطويوج هعجطوتوضئعانجرطوعسوئموانجاونجطوعع وو جطومع وعوو جطوولج

وحضةبجطوحسيثو جومىظوومجاع وو جطوومع م،جبعوضج اوك جطبوضهوضج طئعوضجإةمخسطذجبتىوضتجط
جرممصضاسطجةجبسي جاى جأرجطومخطوعجفو .ججج

رموونجهوويطجطوعىىوو جهووإنجبووخطمججإاووسط جطوعع وومجبك وووضتجطومخلووو جطوخ ض ووو ج
بحضووو جمضةوو جإووولجإاووض  جطوىظووخجوممطكووبجطومغاووخطتجطوحسيثوو جهوولجطوعوووضلجطومخلوومو،ج

ضيطتجطوعع ممضبوووو جرطومعضمووو جموووعجطوعسووومحساضتجحاووو جأصوووكججإبتوووضنجطوعووومع مجو عتووو
طومكىموموووو جممى كووضجأةضةوووضجموونجممى كووضتجبووخطمججإاووسط هجربسي كوو ،جحاوو جطإلبووسطنج

ج(92:ج12رطةبمكضيجمى بجأةضةلجومىم خجطومع ومجطووضمعل.ج)
ذ(جأنجاىضصووخجطوعىظمموو جطومع وعووو ج2006ر وويكخج"رواووسجةووضومجمحعووسج")
وووضلجطوعسوومحساضتجطومكىموموووو ،جحاوو جبغاووخجبمووأاخجبم وو جطوثوومي جطوموولجحووسا جهوولجم

 ريجطوعع وومجرطوعوومع م،جركوويو جبغاووختجأةووضوابجطومع ووومجرطووومع مجرظتووختجطوعسيووسجموونج
                                                           

            أستاذ طرق تـدريس العـاب القـوق بقسـم المنـاهج وطـرق التـدريس بكليـة التربيـة الرياضـية
 .جامعة بنى سويف

  يفجامعة بنى سو-معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية. 
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طوع وووضهومجطوحسيثووو جهووولجماوووسطنجطوووومع مجإيبكىووو جبضوعسووومموجطإلوخطئووولجرطومى اووويوج
و ععضيةوووضتجطومع وعوووو جبصووو  ج ضصووو ،جركىموووض جوووويو جظتوووخجطومع وووومجطإلوكمخر ووول،ج

عووووس،جطومةووووضئ جطوعمعووووس  ،جطومةووووضئ جهضئتوووو جطومووووسط  ،جطوعسيةوووو جطومع ووووومجاوووونجب
طإلوكمخر و ،جطو ص جطإلوكمخر ول،جطوعتوخيطتجطةوكمخر وو ،جموجبعخطتجطو اوسيمجرماخهوضج

ج(20:ج25منجطوع ضهومجطوعخبكى جبضوعسمحساضتجطومكىموموو جهلجموضلجطومع وم.)
(جطنجطومع ووومج عكوونجطنجيىظووخجطوووو جموونج2007 اوواخجمصووى لجعوسوولج)

ر  جحضةملو جرهيطجو معخ جا لجبىوميجطومع وومجابوخجطوو منجحمولجرقمىوضجهويطجروويطجزط
طومع وومجج-هضنجهىضكجاالثجط مطنجمنجطومع ومج)طومع ومجطومت اسوجووجطومع وومجبوضوكعبامبخج

بضإل مخ  (،جرويطجهضنجطومىميج حممجا لجطومخلوم انج وخري جبىوم خجطةوضوابجرطوخ ج
رط وووض جطوىووخ جطوموولجبووىعك جا وولجطوعع وومجبتووس مجطوعع ممووضتجرطوعىووضهججطوسيطةووو ج

رطوعوووومع مجبضإل وووووضبجروعوووو جموووونجأبووووخزجطةةووووضوابجطوحسيثوووو جهوووولجطومع ووووومج)طوووووسرطئخج
ج(22:ج18طوم و   م و ،جطوعضوموعاس ض،جطوتباخماس ض،جامجطة مخ  (.ج)

ذ(جطنجطوووسمججبووانجطوحضةوومبجرطةبصووضةتج2009ر اوواخج"اعووخجةووضومج")
روكىوو جووو جقووسي جبضووضافو جكباووخهجهوويجطإل مووض جرطوبخمووووضتجوووو جموعماووضوجحسووضبوضو،ج

ج(64:10طوع علجمنجحا جطوكمجرطوكوف.ج)
ذ(جأ  ج ووبجطنج وعو ج ظضمىوضجطومع وعولج2004كعضجييكخج"حسضذجمحعسج")

يمطكووبجمومععووضتجطوععخهوو جرطوعع ممضبووو ،جووسووضهمجهوويطجطوىظووضذجوووو جهوويجطنج كوومنج
ج(جج34:جج4هت جمسمت كضوجب جمصىعضوجوتض.ج)

طوسيطةووضتجطومخلم وو جطنجطوعتووخيطتجطةوكمخر ووو جوتووضج ريجرأكووستجكثاووخجموونج
هعووضلجرهووضئ جهوويجإ صووضلجطوعع ممووضتجرلىضئتووضجرلتووض جأاخهووضجهوويجطذهووضنجطومالماوويجمعووضج

 (3:ج4 ت  جمنجطوتسيجطومخلميجبخجطوميجبعض يجمى جمجةسضبىض.ج)
طمووضجهوويجموووضلجطومخلووو جطوخ ض ووو جهتووسجطةوومخسم جطوعسيووسجموونجطوسيطةووضتج

رطوعتوخيطتجطةوكمخر وو جمونج واللجطوحضةوبجطآلوويجرمىتوضج يطةو جطومةضئ جطوعمعس  ج
(،ج22ذ(ج)2011(،جهضووو جابووسطوعىعمج)20ذ(ج)2009كووالوجموونج" سووخ نجمحعووسج"ج)
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(،جرقووسجأكووستج مووضئوتمجا وولجأهعووو جطوحضةووبجطآلووويج1ذ(ج)2015"طحعووسجشووضكخج"ج)
جهيجاع وضتجبع مجمتضيطتجطومخلو جطوخ ض و جرمتضيطتجطومسي  جوسيجطوىضوب.ج

نج وواللجاعوو جطوكضحثووضنجهوويجبووسي  جمتووخيجطووخ جبووسي  جمسووضبتضتجرموو
طأل ط جرطومحصووا جطوعاووسطنجرطوعضووعضيجهتووسجةحظووضجأنجهىووضكجط خ ووضضجهوولجمسوومموج

بووسي  ججخيجطووخ جطو خقوو جطوثضوثوو ج)شووبك جبووسي  (جهووولجمتووالبجطوععخهوويجوووسوجطووو
ضيجر عووو رجطوكضحثوووضنجذوووو جطوووولجاوووس جطةوووكضبجطهعتوووضجمسوووضبتضتجطوعاوووسطنجرطوعضوووع

ا ووولجطوىوووخ جرطةةوووضوابجطوععموووض  جهووولجبوووسي  جطوعتوووخيج)قاوووسجطوكحووو (،ججطةامعوووض 
رطهمتوووضيجطوىووخ جطوععمووض  جطووولجاىضصووخجطوماووم  جرطةاووضي جمعووضجيووج وجطووولجشووعميج
طوىووالبجبضوع وو جرق وو جطوخدكوو جراووسذجطوسطهبووو جو وومع م،جرلضإل ووضه جطووولجاووسذجب عاوو ج

ووييجبومجط مضوو جطوعتخيجطإلوكمخر يجوىخ جبوسي  جمسوضبتضتجطوعاوسطنجرطوعضوعضيجرط
ج-ذجاووسرج100ذجبوضمعوو جطوعىوووضجحاوو ج ضوومجاالاوو جمسووضبتضتجهتوو ج)2016اووضذج

 هوووعجطوو ووو (جمعوووضج هوووعجطوكضحثوووضنجطوووولجمحضروووو جطومعوووخ جا ووولجج-طوماوووبجطوىم ووو ج
إبوضهضتجطوىالبج حمجطةمخسطذجمتخيجطوخ جبوسي  جمسوضبتضتجطوعاوسطنجرطوعضوعضيج

بتضتجطوعاوسطنجرطوعضوعضيجطإلوكمخر يجبضإل ضه جإويجبىم خجمتخيجطخ جبسي  جمسض
جذجبوضمع جطوعىوضجرهتضوجوععضياخجوم  جطومع وم.2016طوييجبمجط مضو جاضذج

ووويطجيووخوجطوكضحثووضنجطنجطةوومخسطذجبتىووو جبكىموموووو جحسيثوو جرهتووضجو مىوووميج
طوع عيجطوميجباتسهجطوعع و جطومع وعو جبإةمخسطذجطوعتوخيجطةوكمخر ولجطووييج خضطوبج

موووونجطوصووووميجطوثضبموووو جرطوعمحخكوووو جأكثوووخجموووونجحضةوووو جموووونج وووواللجاووووخضج عووووضذ ج
رطو اسيمهضتجطومع وعو ،ج ستمجهلجطوعاضيك جطإل وضبو جو ىوالبجهولجأكمسوضبجطوخبوخ ج
ربىعوووو جطوتوووسي جا ووولجطوووومع مجروووويبجطوىوووالبج حووومجطوووومع مجبضإل وووضه جإوووويجبىعوووو ج
ربحسووانجمسوومموجطومحصووا جطوععخهووي،جرإبكووضنجطوم كاووخجطوع عوول،جر قوو جطوعالحظوو ج

ج يجإولجبحسانج معو جطومع ومجريهعجمسمموجطأل ط .أاىض جطومع م،جرهيطجيجج
رهىضكجطوعسيسجمنجطوسطيةوضتجطومويجبىضروو جمم ومنجطوسيطةو جمىتوض،ج يطةو ج

(،ج ووال ج11ذ(ج)2011(،جهضو جابسجطوعىعمجمحعوسج)2006"إيتضبجمحعسجهتوم"ج)
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(،ج"أحعوسجشووضكخج10ذ(ج)2012(،ج ضوضلجاعوخجحسونج)8ذ(ج)2009طوسواسجا ولج)
(جرأهومج مضئوتوض:جأنج6(ج)2016(،ج"ج  وم ج ضووسجأحعوس"ج)1(ج)2015ابسطوع   "ج)

بكىمومووووضجطومع ووومجوتووضجبووأااخجإ وووضبيجا وولجوعوووعجومط ووبجاع ووو جطووومع مج)طوعتووضيوج
رطوععخهوويجرطوموووسط ي(،جرأنجطوعمطقووعجطومع وعووو جطةوكمخر ووو جرةووا  جهضموو جرهعضووو ج

جراصخ  جو مع م.

 :   أهداف البحث

جيتس جطوكح جإول:ج
ضهوووضتجطوىوووالبج حووومجطةووومخسطذجمتوووخيجطوووخ جبوووسي  جطومعوووخ جا ووولجإبو -

مسضبتضتجطوعاسطنجرطوعضوعضيجطإلوكمخر ويجبك وو جطومخلوو جطوخ ض وو جوضمعو ج
 بىلجةم ف.

 : تساؤالت البحث

مووضجهوويجإبوضهووضتجطوىووالبج)قاووسجطوكحوو (ج حوومجإةوومخسطذجمتووخيجطووخ ج -1
بووووسي  جمسوووووضبتضتجطوعاوووووسطنجرطوعضوووووعضيجطإلوكمخر ووووويجبك وووووو جطومخلوووووو ج

 ىلجةم ف؟طوخ ض و جوضمع جب
 المصطلحات المستخدمة في البحث:

  المقرر االلكترونى:
همجمحمموجبع وعلجيممجصوضمم جا لجطة جا عو جربكىمومووو جرر وع ج
هلجصومي جيقعوو جر اوخهجا ولجطة مخ و جإلبضحو جطو خصو جو عمع عوانجو ومع مجهولجطوج

ج(ج144:ج13مكضنجرطوجرق .ج)

 إجراءات البحث:
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 : المنهج المستخدم  : اواًل

مخسذجطوكضحثوووضنجطوعوووىتججطومصووو يجبضألةووو مبجطوعسوووحلجرذوووو ج ظوووخطجإةووو
جوعىضةك جوىبوع جطوكح .

 : ثانيا: مجاالت البحث

 ذ2018ج–ذج2017طوعوضلجطو مىل:جطوعضذجطووضمعيج -
 وضمع جبىلجةم ف.ج–طوعوضلجطوعكض ل:جك و جطومخلو جطوخ ض و ج -
وو جطوعوضلجطوكاخو:جطالبجطو خق جطوثضوثو ج)شوبك جبوسي  (جبك وو جطومخل -

جوضمع جبىلجةم ف.ج–طوخ ض و ج

 :  ثالثًا: مجتمع وعينة البحث

وضمعو جج–(جمنجك و جطومخلو جطوخ ض وو ج485أشمع جمومععجطوكح جا لج)
ذ(،جرقوووسجبووومجإ مووووضيجااىووو جطوكحووو ج2017/2018بىووولجةوووم فجو عوووضذجطوووووضمعيج)

طضووووبجرطضوكووو (ج100طةةضةوووو جبضوىخ تووو جطوععس ووو ،جحاووو جطشووومع  جا ووولجاوووس ج)
(جبك وو جطومخلوو جطوخ ض وو جوضمعو جبىولجةوم فجربعثو ج سوك جمئم و ج)شبك جبوسي  

%(جموونجطوعومعووعجطوك وولجو كحوو ،جربوومجط موووضيجطوعاىوو جطةةوومىالعو ج20.6قووسيهضج)
طضوبجرطضوكو (جمونج ط و جمومعوعجطوكحو جج20بضوىخ ت جطوعامطئو جرطشمع  جا لج)

جرمنج ضي جطوعاى جطةةضةو .
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 -رابعًا: وسائل جمع البيانات: 

ي جطةووومبوضنجو معوووخ جا ووولجإبوضهوووضتجطوىوووالبجحوووملجطةووومخسطذجطةووومعض -1
 طوعتخيجطإلوكمخر يجطوعىميجهلجبع ومجمسضبتضتجطوعاسطنجرطوعضعضي.

طوعتوووخيجطإلوكمخر ووويجوىوووخ جبوووسي  جمسوووضبتضتجطوعاوووسطنجرطوعضوووعضيج -2
جبوضمع جطوعىوض.

جعجطوكضحثضنجهلجبصعومجإةمعضي جطإلةمبوضنجطوخىمطتجطومضوو :كرقسجأب
ج-(جأيلع جمحضريجرهم:ج4طةةضةو جراس همج)بحسيسجطوعحضريج-1

جمسوجأهعو جطةمخسطذجطوعتخيجطةوكمخر لجو ىالب. -
 ريجطوعتوووخيجطةوكمخر ووولجهووولجهتووومجرمعخهووو جطوىوووالبجبسوووكضقضتج -

جطوعاسطنجرطوعضعضي.رمسضبتضتج
جطوعضئسجا لجطوىالبجمنجإةمخسطذجطوعتخيجطةوكمخر ل. -
جآووضتجبى ايجطوعتخيجطةوكمخر ل. -

جأيط جطوخبخط جحملجمىضةك جمحضريجطةةمبوضن:-2

(جةكع جمنجطوخبخط جهيجمووضلجطوخ جبوسي  ج7بمجاخضجطوعحضريجا لج)
طومخلو جطوخ ض و جرقسجوض جيأوجطألةضبي جطوخبخط جهلجطإلةمعضي جكعضجي ويجهويجووسرلج

 (1يقمج)
ج(1وسرلج)

ج(7)ن=ججطوىسك جطوعئم  جإلب ض جطوخبخط جحملجمحضريجطةةمبوضن

(جأنجوعوعجطوخبخط جقسجأوععمطجا لجأنجك جطوعحضريج1ر مضججمنجطووسرلجيقمج)ج
ج%100مىضةك جبىسك جقسيهضج

 البيــــان المحور
النسبة 

 المئوية

 %100 مدو أهمية اسوخدام المقرر االلكورون  لل الب األوت

 %100 دور المقرر االلكورون  ف  فهم وم رفة ال الب  سباقات الميدان والمضمار. الثان 

 %100 ال ائد عل  ال الب من إسوخدام المقرر االلكورون . الثالث

 %100 ورون اليات تنفيذ المقرر االلك الرا ع
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جطوخضص جبك جمحميجبضةةمعضي ج)قاسجطوكح (جطوبكضيطتبحسيسج-2ج
قووضذجطوكضحثووضنجبصوووضم جموعماوو جموونجطوبكووضيطتجوكوو جمحووميجحاوو جب غوو ج

خط جإلبووسط جطوووخأوجهاتووضجرهوويجطوصوومي ج(جعكووضي جبوومجاخ ووتضجا وولجطوخبوو49طوبكووضيطتج)
ج(جاس جطوبكضيطتجوك جمحمي.2طوعبسئو جإلةمعضي جطةةمبوضنجر م ججطووسرل)
ج(2وسرلج)

جاس جطوبكضيطتجبك جمحميجإلةمعضي جطإلةمبوضنجطوعبسئو 

(جط ووو جبووومجطب وووض جطةةوووضبي جطوخبوووخط جا ووولجبعوووسي ج2يمضوووججمووونجووووسرلج)
(جعكوووضي جبوعووووعجطوعحوووضري،جرلووويو جبمصووو ج11رل وووغجاوووس هضج)جصووووضم جطوبكوووضيطت

طوكضحثوووضنجإوووولجطواوووك جطوىتوووضئلجإلةووومعضي جطإلةووومبوضنج)قاوووسجطوكحووو (جووصوووكججاوووس ج
(جعكضي ،جرقوسجقوضذجطوكضحثوضنجبإةومخسطذجمقووض جبتوسيخجاىوضئيج)ممطهو ج49طوبكضيطتج)

جأيه جرقسيتجبسيو جرطحس (ج-رقسيتجبسيومانج
جج(3وسرلج)ج
جطومعسي جا اتضجهيجك جمحميجطوبكضيطتجطوميجبم

 رقم ال بارة المحور

 7، 5، 4، 2 األوت 

 10، 9، 6، 4، 2، 1 الثان 

 9 الثالث

 ال يوجد الرا ع

ج

 المحاور المحور
عدد 

 ال بارات

 9 مدو أهمية اسوخدام المقرر االلكورون  لل الب األوت 

 الثان 
رر االلكورونر  فر  فهرم وم رفرة ال رالب  سرباقات الميرردان دور المقر

 والمضمار.
10 

 10 ال ائد عل  ال الب من إسوخدام المقرر االلكورون . الثالث

 20 اليات تنفيذ المقرر االلكورون  الرا ع

 49 ال بارات إجمال 
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 مناقشة وتفسير النتائج:

ج(4وسرلجيقمج)
جطألهعو جطوىسبو جإلبوضهضت

جطوىالبجااى جطوكح جهلجعكضيطتجج
جججججججججججججج لجو ىالبج"ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججطوعحميجطةرل"جمسوجأهعو جطةمخسطذجطوعتخيجطةوكمخرج

ج(100)ن=جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

 مدو أهمية اسوخدام المقرر االلكورون  لل الب م
الوزن  أرفض موافق

 الورجيح 

همية األ

 % ك % ك النسبية

1 
سررراهم المقررررر االلكورونررر  فررر  عرررال  مشررركلة 

 الفروق الفردية  ين ال الب.
82 82% 18 18% 91 40.96 

2 
سررراعد المقررررر االلكورونررر  فررر  الو لرررب علررر  

 ص و ات الو لم.
92 92% 8 8% 96 70.56 

3 
صررررحم المقرررررر االلكورونرررر    ررررض المفرررراهيم 

 الخاطئة لدو ال الب.
94 94% 6 6% 97 77.44 

4 
سرراعدك المقرررر االلكورونرر  فرر  زيررادة داف يررة 

 الوالميذ إل  الو لم والمشار ة واالنوباه.
91 91% 9 9% 95.5 67.24 

5 
نم  المقرر االلكورونر  أسراليب الوفكيرر ال لمر  

 السليم.
88 88% 12 12% 94 57.76 

6 
سرراعدك المقرررر االلكورونرر  فرر  تحقيررق الو لرريم 

 خولفة. جوانبل الم
93 93% 7 7% 96.5 73.96 

7 
خاطب المقرر االلكورونر  أ ثرر مرن ةاسرة لردو 

 المو لم.
90 90% 10 10% 95 64 

8 

سررراعدك المقررررر االلكورونررر  فررر  الو لرررب علررر  

مشررركلة زيرررادة أعرررداد المو لمرررين داخررر  الف ررر  

 الدراس .

83 83% 17 17% 91.5 43.56 

 84.64 98 %4 4 %96 96 لو لم.ساعدك المقرر االلكورون  ف   قاء أثر ا 9

(جأنجقووومجطومكووخطيجةبوضهووضتجطوىووالبجااىوو جطوكحوو ج4يمضووججموونجوووسرل)
(،جرلىسوك جمئم و ج96-ج82بضوعمطهت جا لجعكضيطتجطوعحميجطةرلجقسجبموخطرحجمونج)

(،جرأنجقومجطومكوخطيجإلبوضهوضتجطوىوالبجااىو جطوكحو ج0.96ج–ج0.82بخطرح جمنج)
-ج0.04لىسوووك جمئم ووو جبخطرحووو جمووونج)(،جرج18ج–ج4بوووضوخه جقوووسجبموووخطرحجمووونج)
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(،جرأهعوووو ج سوووبو جبموووخطرحجبوووانج98-ج91(،جررزنجبخووحووولجيموووخطرحجبوووانج)0.18
ج(.40.96-84.64)

ر ع رجطوكضحثوضنجأنجطةوموضبضتجطوىوالبجطهوخط جطوعاىو جهويجعكوضيطتجطوعحوميج
طألرلج)مووسوجأهعووو جطةوومخسطذجطوعتووخيجطةوكمخر وولجو ىووالب(جبخوووعجطووويجطنجطوعتووخيج

سجمنجهضا و جطوىالبجمنج اللجطةضوابجطوم كاخجطوعمعوس  جرطةومخسطذجطإلوكمخر يجي  
طوىضوووبجأكثووخجموونجحضةوو جمعووضجةووضهمجهوويجبتووض جأاووخجطووومع م،جرممطوتوو جماووكالتج

جطو خر جطو خ   جرصعملضتجطومع مجرطو تمجطوخضطئجوكع جطوع ضهوم.
ر م ووو جهووويطجموووعج يطةووو جكوووالجمووونج"محعوووسجةوووعسجزم ووومل،جهوووض لجةوووعاسج

(،ج"شوووضهخجيلووووعجرحاوووس"ج2002طموووض لجيهعووو جطوكحاووخي"ج)ج(،ج"2001ابووسطوعىعم"ج)
(،ج"أحعوسج2007(،ج" سخ نجمحعسجااوس"ج)2006(،ج"إيتضبجمحعسجهتوم"ج)2005)

(جرطوموووويجأر ووووح ج2016(،ج"  ووووم ج ضوووووسجأحعووووس"ج)2015شووووضكخجابووووسطوع   "ج)
 مضئوتمجأهعو جطةمخسطذجطومةضئ جطو ضئت جرطومكىموموووضجطوحسيثو جرلخضصو جطةومخسطذج

كمخر يجمنج اللجطإل مخ  جهيجطوعع و جطومع وعو جروعضجوتضجبوضااخجإ ووضبيجطومع مجطإلو
جهيجبحسانجمسمميجأ ط جطوعمع عانجطوعسمخسمانجوتيهجطومةضئ .

جرلىض جا لجهيهجطوىمضئججبحتت جطإلوضب جا لجطومسضؤلجطألرل.
ج(ج5وسرلجيقمج)

جطألهعو جطوىسبو جإلبوضهضت
جج لطوىالبجااى جطوكح جهلجعكضيطتجطوعحميجطوثضج

جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج"ج ريجطوعتخيجطةوكمخر لجهلجهتمجرمعخه جطوىالبجبسكضقضتجطوعاسطنجرطوعضعضي."جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
ج(100)ن=جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

 م
قرر االلكورون  ف  فهم وم رفة دور الم

 ال الب  سباقات الميدان والمضمار

الوزن  أرفض موافق

 الورجيح 

األهمية 

 % ك % ك النسبية

1 
عرل المقرر االلكورون  أهمية مسا قات 

 الميدان والمضمار
100 100% 0 0% 100 100 

2 
مدك المقرر االلكورون   م لومات عن 

 مضمار.رياضة مسا قات الميدان وال
100 100% 0 0% 100 100 
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3 
ساعدك المقرر االلكورون  ال الب لو لم 

 سباق الحواجز.
84 84% 16 16% 92 46.24 

4 

ساهم المقرر االلكورون  في م رفة عوام  

األمن والسالمة لرياضة مسا قات الميدان 

 والمضمار.

100 100% 0 0% 100 100 

5 
 يساعد المقرر االلكورون  ال الب لو لم

 م عدو.100سباق 
83 83% 17 17% 91.5 43.56 

6 
رفع المقرر االلكورون  من المسووو 

 المهاري ف  مسا قة دفع الجلة.
87 87% 13 13% 93.5 54.76 

7 
ساعدك المقرر االلكورون  لو لم مسا قة 

 الوثب ال ال .
88 88% 12 12% 94 57.76 

8 
طور المقرر االلكوروني مسا قة الوثب 

 ال وي .
84 84% 16 16% 92 46.24 

9 
ساهم المقرر االلكورون  في ت ليم مسا قة 

 رم  الرمم.
83 83% 17 17% 91.5 43.56 

10 

وضم المقرر االلكورون  المواصفات 

والمقاييس القانونية في مسا قات الميدان 

 والمضمار.

100 100% 0 0% 100 100 

(جأ توضجقوسجحتتو ج5باىعضجأشضيتج مضئججعكضيطتجطوعحميجطوثوض يجبضوووسرلج)
ججججججج(جبكووووخطيط،جرلىسووووك جمئم وووو جبخطرحوووو جموووونج100-83بكووووخطيطجبضوعمطهتوووو جمووووضجبووووانج)

(،جرلىسوووك ج100ج–ج17(جأموووضجحتتووو جبكوووخطيطجو وووخه جموووضجبوووانج)1.00ج–ج0.83)
(،جرهوويطج كوومنجعكووضيطتجطوعحووميجطوثووض يجقووسج1.00-ج0.17مئم وو جبخطرحوو جموونج)

ضيطت،جرل وغجررزنجبخووحويجموضج حص جا لجأا لجطومكخطيطتجهلجطوعمطهت جا ولجطوبكو
ج(.جج100.00-43.56(،جرأهعو ج سبو جمضجبانج)100.00ج–ج91.50)جبان

ر ع رجطوكضحثوضنجأنجطةوموضبضتجطوىوالبجطهوخط جطوعاىو جهويجعكوضيطتجطوعحوميج
طوثووض يج)مووسوجهتوومجرمعخهوو جطوىووالبجبعسووضبتضتجطوعاووسطنجرطوعضووعضي(جحاوو جبىووضرلج

ضئ جطومكىموموووو جطوحسيثوو جهوويجاووخضجطوعتووخيجطإلوكمخر وولجطةةوومخسطذجطوعمىوومنجو مةوو
طوععووضي جرطوعع ممووضتجطوعخبكىوو جبمووسي  جمسووضبتضتجطوعاووسطنجرطوعضووعضيجرذووو جموونج
 اللجطوصميجطوثضبم جرطوخةمذجطومم ووحو ج)هاوسيم(ج،جطوبميلم ىو جبعوضجيمىضةوبجموعج
ممى كضتجك جمتوضي جحاو جةوضاسجا ولجحسونجبمظووفجوتوم جطوىوالبجرمسوضاسبتمج

بع عتوومجوم وو جطوعتووضيطتجرهوو جرموونجم موومحجيىضةووبججبتووسيجموونجطوحخ وو جهوويجبىووضرل
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قوووسيطبتمجطويطبوووو جا ووولجطوووومع مجطوىضووووبجربتوووس مجمع مموووضتجاووونجمسوووضبتضتجطوعاوووسطنج
جرطوعضعضيجباك جويطب.ج

ر م ووو جهووويطجموووعج يطةووو جكوووالجمووونج"محعوووسجةوووعسجزم ووومل،جهوووض يجةوووعاسج
(،ج"كووماخجابسطوعواووسجطوسوواس،ج2006(،ج"إيتووضبجمحعووسجهتوووم"ج)2001ابووسطوعىعم"ج)

(،ج"  وم ج ضوووسج2015(،ج"أحعووسجشوضكخجابوسطوع   "ج)2005 جمحعوسجه و و "ج)هضطعو
(جرطوموويجأر ووح ج مووضئوتمجا وولجطنجأةوو مبجطومةووضئ جطومكىموموووو ج2016أحعووس"ج)

بعووضج عم كوو جموونجإمكض وووضتجممىماوو ج عكوونجطنجي  ووسجموونجهضا ووو جطوعع ووو جطومع وعووو ج
رطوعتوووضيطتجرط ضوووضوجإ وضبوووو جرباوووم  جطوىوووالبجربح اووو همجا ووولجطكسوووضبجطوععوووضي ج

جطوعى مل جبصمي جطهض جهضا و .

جرلىض جا لجهيهجطوىمضئججبحتت جطإلوضب جا لجطومسضؤلجطألرل.
ج(6وسرلجيقمج)

جطألهعو جطوىسبو جألبوضهضت
جطوىالبجااى جطوكح جهلجعكضيطتجطوعحميجطوثضو ج

ج(100"جطوعضئسجا لجطوىالبجمنجطةمخسطذجطوعتخيجطةوكمخر لج)ن=

 م
وخدام المقرر ال ائد عل  ال الب من اس

 االلكورون 

 أرفض موافق
الوزن 

 الورجيح 

األهمية 

 النسبية
 % ك % ك

1 
إتاح المقرر اإللكوروني فرص الو ليم لمخولر  

 ال الب 
84 84% 16 16% 92 46.24 

2 
يوفر الو ليم فر  أو وقرو وفر  أو مكران وفقرا 

 لمقدرة المو لم عل  الوح ي  واالسوي اب.
100 100% 0 0% 100 100 

3 
سرراعد المقرررر اإللكورونرري علرر  خفررض تكلفررة 

 الو ليم  لما زاد عدد ال الب.
88 88% 12 12% 94 57.76 

4 
سراعدك المقررر اإللكورونري فر  االعومراد علر  

 نفسك.
100 100% 0 0% 100 100 

5 
تميرررررز المقرررررررر اإللكورونررررري  سررررررهولة نقرررررر  

 الم لومات إل  ال الب.
93 93% 7 7% 96.5 73.96 

6 

مرررررن إمكانيرررررة الوواصررررر  لوبرررررادت اآلراء زاد  

والخبررررررات ووجهرررررات النالرررررر  رررررين ال رررررالب 

 وم لميهم.

100 100% 0 0% 100 100 
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7 

ة رررلو علررر  ت ذيرررة راج رررة مسرررومرة خرررالت 

عملية الو لم وم رفة مدو تقردمك ةيرث توروفر 

 عملية الوقويم.

100 100% 0 0% 100 100 

8 
سمم المقررر اإللكورونري ل ردد غيرر محردد مرن 

 الب  اإلنضمام إليل والوسجي  للدراسة.ال 
88 88% 12 12% 94 57.76 

9 

يكسب المقرر اإللكورونر  القردرة الكافيرة علر  

اسوخدام الوكنولوجيا الحديثة مما ين كس اثررة 

 عل  ةياة ال الب

90 90% 10 10% 95 64 

10 

سرراعدك فرري الح رروت علرر  م ررادر خارجيررة 

للرررررو لم مرررررن خرررررالت تررررروفير مواقرررررع ت ليميرررررة 

 الكورونية

87 87% 13 13% 93.5 54.76 

(جأ توضجقوسجحتتو ج6رلاىعضجأشضيتج مضئججعكضيطتجطوعحميجطوثضو جبضوووسرل)
ججججججج(جبكووووخطيط،جرلىسووووك جمئم وووو جبخطرحوووو جموووونج100-ج84بكووووخطيطجبضوعمطهتوووو جمووووضجبووووانج)

(،جرلىسوك جمئم و ج16–(جأمضجحتت جبكخطيطجو خه جمضجبوانج)صو خج1.00-ج0.84)
كووضيطتجطوعحووميجطوثضووو جقووسج حصوو ج(،جرهوويطج كوومنجع0.16-ج0.00بخطرحوو جموونج)

أا وولجطومكووخطيطتجهوولجطوعمطهتوو جا وولجطوبكووضيطت،جرل ووغجرزنجبخووحوويجمووضجبووانججا وول
ج(.100.00-ج46.24(،جرأهعو ج سبو جمضجبانج)100.00-ج92.00)

ر عوو رجطوكضحثووضنجأنججآيط ججرط ىكضاووضتجطوىووالبج حوومجطوعتووخيجطإلوكمخر وويج
طومع ووومجباوومع جطووولجكم وو جطخ توو جمسوومحسا جهوويججطووويجكم وو جطخ توو جمسوومحسا جهووي

طومع ووومجباوومع جا وولجبمواتووضتجوسيووس جا عووو جرهىووو جربكىموموووو جحسيثوو جمغووضيخ ج
و ىظووخ جطومكىموموووو جهوويجطووومع مج)جطوم تووان(جحاوو جطنجطإل مخ وو جطصووكججوغوو جطوعصووخج
طوحسي جمعضجوع جطومع وومجمونج الوو جي تولجطوكثاوخجمونجطوععوضي جرطوعع مموضتجطومويج

طواتضجطوىالبجإاىض جاع و جطوومع مجبضإل وضه جطوولج وضحتوضجهويجإزطوو جطواوعميجج حمض 
بضوع  جرطوس بو جرطوخبضب ججطومويج اوعخجبتوضجطوىضووبجهويجظو جطوىخ تو جطومت اس و جكعوضج
ي  سجمنجبخطب جطوىالبجإاىض جأ ط جطوموخل جرب ضا تمجمعجبعضتمجطووكع جبضإل وضه ج

و خ  ووو جرحضووووضتجرماوووملجر رطهوووعجطوووولجطنجطوعتوووخيجطإلوكمخر ووويجيخطاووويجطو وووخر جط
طوىالب،ججركيو جبوضرزجماكالتجطوكثضه جطوىالبو جراسذجروم جبغي  جيطوع جباوك ج
مسوومعخجموونج وواللجطوعصووض يجطوخضيوووو جمعووضجأ وجطووولج مووضئججطهضوو جهوويجطوععخهوو ج

جرطة ىكضاضتجرطةبوضهضت.ج
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(،ج"حسونج2006ر م  جهويطجموعج يطةو جكوالجمونجج"إيتوضبجمحعوسجهتووم"ج)
"جKennedy; Cathleen Ann(،ج"كاىووسيجكووضا انجأنج2006عووس"ج)طوكووضبعجمح

(،ج2015(،ج"أحعووسجشووضكخجابووسطوع   "ج)2007(،ج"محعووسجاصووضذجةووالذ"ج)2007)
(جرطومويجأكوستج موضئوتمجا ولجهضا وو جطةومخسطذجطوعمطقوعج2016"  م ج ضوسجأحعس"ج)

جطومع وعو جربأااخهضجطإل وضبيجا لجآيط جرط ىكضاضتجطوعمع عان،

جهجطوىمضئججبحتت جطإلوضب جا لجطومسضؤلجطألرل.رلىض جا لجهيج
ج(ج7وسرلجيقمج)

جطألهعو جطوىسبو جإلبوضهضتجطوىالبجااى ج
ججججججججججججججججججججججججججطوكح جهلجعكضيطتجطوعحميجطوخطبع"جطووضتجبى ايجطوعتخيجطةوكمخر لج"ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

ج(100)ن=ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

 اليات تنفيذ المقرر االلكورون  م
الوزن  أرفض موافق

 الورجيح 

األهمية 

 % ك % ك النسبية

1 
 user nameيحرردد اسررم المسرروخدم 

  passwordو لمة المرور 
89 89% 11 11% 94.5 60.84 

2 
ي ات رررفو صرررفحات المقررررر اإللكورونررر

  الوناسق والبساطة والوضوح.
91 91% 9 9% 95.5 67.24 

3 
توافر قوائم رئيسية وفرعية لمحوويات 

 المقرر اإللكوروني وأهدافل الو ليمية. 
89 89% 11 11% 94.5 60.84 

4 

اسررروخدم المقررررر اإللكورونررري خرررررائ  

توضررريحية  سررري ة ل رررر  محوويرررات 

 المقرر.

100 100% 0 0% 100 100 

5 
قررررررر اإللكورونررررري ثبرررررات يراعررررر  الم

 الو ميم عل  طوت المقرر.
92 92% 8 8% 96 70.56 

6 
قسم المقررر اإللكورونري المحوروو الر  

 وةدات ت ليمية ص يرة.
94 94% 6 6% 97 77.44 

7 
وضرررم المقررررر اإللكورونررري الو ليمرررات 

 واالرشادات للمو لم.
100 100% 0 0% 100 100 

8 

ةققررو الوسررائ  المو ررددة المسرروخدمة 

داخرررر  المقرررررر اإللكورونرررري األهرررردال 

 الو ليمية.

100 100% 0 0% 100 100 

9 
تكرررون سررررعة عرررر  ملررر  الفيرررديو 

 توناسب مع المو لمين.
83 83% 17 17% 91.5 43.56 

 46.24 92 %16 16 %84 84تناسررررررب ل ررررررة المحورررررروو مسررررررووو  10
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 المو لمين.

 67.24 95.5 %9 9 %91 91 تزامن ال وت مع الن وص المكوو ة. 11

12 
تسررررمم الملفررررات المسرررروخدمة   ميلررررة 

 للملفات. downloadالونزي  
92 92% 8 8% 96 70.56 

13 
توافر را   لمساعدتك المو لم للوصوت 

 ال  الدعم الوقني.
89 89% 11 11% 94.5 60.84 

14 
تجنب اطالع أي شخص عل  السجالت 

 الخاصة  ك.
92 

92% 8 8% 96 70.56 

15 
يمي في نهايرة يوجد ملخص ونشاط ت ل

    درس.
88 

88% 12 12% 94 57.76 

16 
أةورررررروي  رررررر  درس علرررررر  قرررررراموس 

 الم  لحات الخاص  ل.
92 

92% 8 8% 96 70.56 

17 
تميرررز الوقرررويم  الشرررمولية فررري قيررراس 

 جميع اهدال الو لم في المقرر.
90 90% 10 10% 95 64 

18 
وضرم المقررر اإللكورونري الخ را الرذي 

 عليل.وق و فيل و يفية الو لب 
100 100% 0 0% 100 100 

19 

عرررردد الوكليفررررات والواجبررررات الررررواردة 

 المقرر مناسبة و افية لوحقيرق نرواتج 

 الو لم.

90 90% 10 10% 95 64 

20 

توجررد فورررة زمنيررة مناسرربة للرررد علرر  

األسررئلة والواجبررات الورري أرسررلو الرر  

 الم لم.

92 92% 8 8% 96 70.56 

(جأ توضجقوسجحتتو ج7ميجطوخطبعجبضووسرلج)رلاىعضجأشضيتج مضئججعكضيطتجطوعح
(جبكووووخطيط،جرلىسووووك جمئم وووو جبخطرحوووو جموووونج100-ج83بكووووخطيطجبضوعمطهتوووو جمووووضجبووووانج)

(،جرلىسوك جمئم و ج17–(جأمضجحتت جبكوخطيطجو وخه جموضجبوانج)صو خج0.83-1.00)
(،جرهوويطج كوومنجعكووضيطتجطوعحووميجطوخطبووعجقووسج حصوو ج0.17-ج0.00بخطرحوو جموونج)

توو جا وولجطوبكووضيطت،جرل ووغجرزنجبخووحوويجمووضجبووانجا وولجأا وولجطومكووخطيطتجهوولجطوعمطه
ج(،ج100.00-43.56(،جرأهعو ج سبو جمضجبانج)100.00ج–ج91.00)

ر عووو رجطوكضحثوووضنجب ووو جطوىمووووو جوعوووضجطبسووومجبووو جطوعتوووخيجطإلوكمخر ووويجمووونج
طوكسضط جرطوم ومحجرطوثكوضتجطوىسوبيجو مصوعومجرطةومخسطذجطةةومخطبوووضتجطومسي سوو ج

طئ جطوع ووضهومجرمىضةووك جطوعتووخيجطإلوكمخر وولجموونجطوعمتسموو جكضومةووضئ جطوعمعووس جر ووخج
حاوو جطوصوومتجرطوصوومي جرر وومحجوووم  جطو اووسيمجرمىضةووك جوغوو جطوعحمووموجركوويو ج
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طوعتخيج حموميجا ولجقوضمم ج وضلجبضوعصوى حضتجرم خوصجهويج تض و جكو ج ي ج
جرطومىم عجهيجاع و جطومتم م.

(جطووولجطنجطةومخسطذجطومةوضئ جطومع وعووو ج2000أشوضيج"ابسطوحعاوسجشوخ "ج)
ت،جصمي ،ج ص،جحخك ،جهاسيم(جهيجطوعع وو جطومع وعوو ج وع توضجطهضو جرط سوخج)صمج

رطةخنجربسضاسجا لجبثبا جطوخبخطتجطومع وعو جوسوجطوىوالبجهويج  و جطومقو جب  وسج
جمنجهضا و جطوعع و جطومع وعو .

(،ج2003ر م وو جهوويطجمووعج يطةوو جكووالجموونج"مصووى لجوووم تجمصووى ل"ج)
(،ج"هىووض جحووضزذج2006محعووس"ج)(،جج"حسوونجطوكووضبعج2004"ةووعاخجمحعووم جشوومضت"ج)

(،ج" ضوضلجاعوخجحسون"ج2009(،ج،ج"محعوم جمحعوسج ير و "ج)2010ابسطوع   "ج)
(ج2016(،جج"  وووم ج ضووووسجأحعوووس"ج)2015(،ج"أحعوووسجشوووضكخجابوووسطوع   "ج)2012)

رطوموويجأكووستج مووضئوتمجا وولجأنجطوعتووخيجطإلوكمخر وويجطوعتمووخحجبوعوووعجمحمم ضبوو جموونج
و ىوووالب،جربحتووو جطألهوووسط جهووويج وووم جأ رطتجرأةوووضوابجبع وعوووو جأ اوووى جمىضةوووك ج

جمعضياخجوم  جطومع ومجمعضجأ وجطولجطوممص جطولج مضئججإ وضبو جوعع و جطومع م.
جرلىض جا لجهيهجطوىمضئججبحتت جطإلوضب جا لجطومسضؤلجطألرل.

 المراجع

 -أوال: المراجع العربية: 

متوووخيجطوكمخر ووولجوىوووخ جبوووسي  جذ(:جج2015أحعوووسجشوووضكخجابوووسجطوع  ووو ج) -1
 ج)كووخ جةوو  (جوىووالبجك ووو جطومخلووو جطوخ ض ووو جوضمعوو جبىوولجطوعووضبجوعضعووو

 ،جيةضو جمضوسماخ،جك و جطومخلو جطوخ ض و ،جوضمع جبىلجةم ف.ةم ف
بووضااخجطووومع مجبضةوومخسطذجطوحضةووبجطآلووولجذ(:ج2002أمووض يجيهعوو جطوكحاووخيج) -2

يةووضو ج كمووميطهجماووخججا وولجبعوو جمتووضيطتجطوعكووضيز جوووسوجطوععووضقانجحخكوووض،
 طوخ ض و ج،جوضمع جطوعىوض.مىامي ،جك و جطومخلو ج
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بصعومجممقعجبع وعيجا لجشكك جطإل مخ و جذ(:ج2006إيتضبجمحعسجهتوم) -3
رأاووخهجا وولجبع وومجبعوو جمسووضبتضتجطوعاووسطنجرطوعضووعضيجوووسوجط كوو جشووبك ج

 ،جيةضو ج كمميطه.طومسي  جبك و جطومخلو جطوخ ض و جبىىىض
مىضهوىوووضجطومع وعوووو جربكىموموووووضجطوووومع مجذ(:ج2004حسوووضذجمحعوووسجموووضزنج) -4

،جطوعووجبعخجطوع عوولجطةوكمخر وولجرطواووككلجوبىووض جمومعووعجطوعع ممضبووو جطوعخلوول
 طوسض  ،جطوعو سجطألرل،جوضمع جاانجشع .

بصعومجمتخيجابخجطإل مخ  جمنجمىظومي نجذ(:ج2006حسنجطوكضبعجمحعسج) -5
مخم  ووانجطوبىووضئلجرطوعم وومايجرقوووض جهضا ووو جبىعووو جطومحصووا جرطوم كاووخج

ا وولجطإل مخ وو جوووسوجطووالبجك ووو جطومخلووو ججطوىضقووسجرإبوووضهج حوومجطووومع مجطوتووضئم
 وضمع جطإلةكىسي  .طوخ ض و ،ج

متووخيجطوكمخر وولجوىووخ جبووسي  جطومعخ ىووضتجذ(:ج2016  ووم ج ضوووسجأحعووسج) -6
،جيةوووضو جطوخ ض وووو جوىوووالبجك وووو جطومخلوووو جطوخ ض وووو جوضمعووو جبىووولجةوووم ف

 مضوسماخ،جك و جطومخلو جطوخ ض و ،جوضمع جبىلجةم ف.
اخجبمظوفجطوحضةمبجهيجبسي  جطوىحومجأذ(:ج2004ةعاخجمحعم جشمضتج) -7

،جا لجبحصا جط ك جطوصفجطوحوض يجااوخجرطبوضهوضبتمج حومجطةحم وض جبتوض
 يةضو جمضوسماخجماخجمىامي ،جطووضمع جطإلةالمو .

بكىمومووووووضجطومع ووووومجهوووويجطومخلووووو جذ(:ج2001ابسطوحعاووووسجمحعووووسجشووووخ ج) -8
 ،جمخك جطوكمضبجو ىاخ،جطوتضهخ .جطوخ ض و 

بخ ووووضمججمتمووووخحجومىعووووو جمتووووضيطتجذ(:ج2013)ابووووس جاىووووو جابووووسطوكخ مج -9
بصوعومجطوعتووخيطتجطةوكمخر وو جابووخجطوم وبجوووسوجطضوكوضتجبكىمومووووضجطومع ووومج

،جيةوضو جمضوسوماخ،جك وو جطومخلوو جطووضمعو جطإلةوالمو جبوضمع جطألقصلجمو  
 م  .



- 160 - 
  

  

 

 

بتوم مجووم  جطوعتوخيطتجطةوكمخر وو جابوخججذ(:2009اعخجةضومجطوصعاسوج) -10
،جيةوووضو ج كموووميطهجماوووخجطومصوووعومجطومع وعووولجطة مخ ووو جهووويج وووم جمعوووضياخ

 مىامي ،جكا  جطومخلو ،جوضمع جطذجطوتخو.
بكىمومووووووضجطومع ووووومجهوووولجاصووووخجذ(:ج2004كعووووضلجابووووسجطوحعاووووسجز موووومنج) -11

 ،جطوىكع جطوثض و ،جاضومجطوكمب،جطوتضهخ .طوعع ممضتجرطةبصضةت
كمضبوووووضتجذ(:ج2005كوووووماخجابسطوعواوووووسجطوسووووواس،جهضطعووووو جمحعوووووسجه و ووووو ج) -12

وعع ممووضتجو ىضوووبجطوعع وومجبك ووو جطومخلووو جطوخ ض ووو جهوويج ووم جبكىموموووو جط
،جطوعو  جطوع عوو جوع ومذجطومخلوو جطوخ ض وو ،جطةهمعضذجبمىم خجطومع مجطومعضر ي

 وضمع جطىىض.
بتووووم مجبىووووو جبعوووو جممطقووووعجطة مخ وووو جذ(ج2004مووووخر جزكوووويجبمهاوووو ج:)ج -13

 ،جك و جطومخلو جطوىمعو ،جوضمع جاانجشع .طومع وعو 
بووأااخجبخ ووضمججذ(:ج2001هووض يجةووعاسجابووسطوعىعمج)محعووسجةووعسجزم وومل،ج -14

متموخحجو ك ض ووضتجطومع وعووو جا وولجبحسووانجبعوو جطوك ض ووضتجإاىووض جهمووخ جطومخلووو ج
طوخ ض و جوسوجطوىضوبجطوعع مجشبك جطومسي  جبك و جطومخلو جطوخ ض و جوضمعو ج

،جبحوو جمىاوومي،جمو وو جبحوومثجطومخلووو جطواووضم  ،جطوعو ووسجطألرل،جك ووو جطىىووض
  جو بىضت،جوضمع جطو قضز  .طومخلو جطوخ ض و

هضا ووو جممقووعجبع وعوويجإوكمخر وويجمتمووخحجذ(:ج2007محعووسجاصووضذجةووالذج) -15
هوويجبىعووو جمتووضيطتجبكىمومووووضجطومع ووومجوووسوجطوىووالبجطومىضهسوواانجرطومعووضر انج

يةوووضو جمضوسوووماخجماوووخجمىاووومي ،جك وووو جطومخلوووو ججبك وووو جطومخلوووو جطوخ ض وووو ،
 طوىمعو ،جوضمع جطىىض.

هعضوو جبىم خجمتخيجبكىمومووضجطومع وومجذ(:ج2009محعم جمحعسج ير  ج) -16
بضووضمع جطإلةالمو جةكمسضبجطوىالبجطوعع عوانجطوك ض وضتجطوالزمو جهويج وم ج

،جيةضو ج كمميطه،جمعتوسجطوكحومثجرطوسيةوضتجطوعخلوو ،جوضمعو جطوععضياخجطوالزم 
 طوسرلجطوعخلو .
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بىووووض ج ظووووضذجومتووووس مجطوعتووووخيطتجذ(:ج2003مصووووى لجوووووم تجمصووووى لج) -17
خجطواوكك جطوعىكبمبوو جرطاوخهجا ولجإبوضهوضتجطوىوالبج حومجطووومع مجطومع وعوو جابو

يةضو ج كمميطهجماخجمىامي ،جك و جطومخلوو جطوخ ض وو ،ججطوعبىلجا لجطواككضت،
 وضمع جح مطن.

طوعوس  جطوولجطومتىووضتجطوحسيثو جهولجذ(:جج2007مصى لجمحعوسجعوسولج) -18
 ،جوضمع جطوع  جطوسعم ،جاعضي جطوعكمكضت.3،جاجطومع وم

هضا وووو جطةووومخسطذجبتىوووو جطوم وووبجا ووولجذ(:جج2009ا ووولج)ج ووووال جطوسووواس -19
مسووومموجط ط جبعووو جطوعتوووضيطتجطوحخكوووو جبوووسي جطومخلوووو جطوخ ض وووو جو عخح ووو ج

 ،جطىىض.طوثض م  
مقووووض جوووول ط جطومسي سووويجو ىضوكوووضتجذ(:ج2009 سوووخ نجمحعوووسجااوووسج) -20

 .طوعع عضتجبك و جطومخلو جطوخ ض و جوضمع جطوعىمفو 
طوكمخر لجوعتخيجطةوضوابجبوسي  جبصعومجذ(:جج2012 ضضلجاعخجحسنج) -21

طومخلو جطوخ ض و جرأاخهجا لجطومحصوا جطوععخهولجطةبووضهج حومجطوموسي  جوىوالبج
 و ،جوضمع جه سىانجطومتىو .قسمجطومخلو جطوخ ض 

إاووخجط وومال ج عوو جبتووس مجطوعتووخيطتجذ(:جج2011هضووو جابووسطوعىعمجمحعووسج) -22
طوعتووضيوجوووسوججطةوكمخر ووو جابووخجطة مخ وو ،جبىعووو جطومحصووا جطوععخهوولجرطة ط 

،جمخكو جطومع وومجطةوكمخر ول،جبالمايجطوصفجطةرلجطةاسط وجهلجمض  جطوكعباومبخ
 يةضو جمضوسماخ،جك و جطومخلو جطوخ ض و ،جوضمع جطوعىمفو .

بصووعومجمىتووض جبخلووو جحخكووو جوخ ووضضج(:ج2010هىووض جحووضزذجابووسطوع   ج) -23
مثجيةووضو جمضوسووماخ،جمعتووسجطوكحووطألط ووضلجهوويج ووم جمعووضياخجوووم  جطومع وووم،ج

 رطوسيطةضتجطإلةالمو ،جوضمع جطوتضهخ .
بكىمومووووضجطومع ووومجرطووومع مجهوولجطومخلووو جذ(:ج2001رفووو جمصووى لجةووضوم) -24

 ،ج طيجطوععضي ،جطإلةكىسي  .طوخ ض و 
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مسوومحساضتجبكىمومووووضجطوعع ممووضتجهوولجذ(:ج2006رواووسجةووضومجطوح  ووضروج) -25
 .جج،جطوىكع جطألرول،ج طيجطو كخجو ىاخ،جاعضن،جطألي ناصخجطوعع ممضبو 

 -ثانيًا: المراجع االجنبية: 

26- Kennedy Cathleen Ann (2007): Using A model of 

Learner Readiness to Study the Effects of Course 

Design on Classroom and Online Collage Study 

Performance, PHD, University of California, 

Berkely. 
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م مقرر طرق تدريس مسابقات الميدان "إتجاهات الطالب نحو إستخدا 
 والمضمار اإللكتروني بكلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف"

 رانيا محمد حسن سعيد /.دأ 
 ججججججججججججججججججججججججججججججججم/ أحمد عبود إبراهيم محمد 

 ملخص البحث

يتووس جطوكحوو جإووولجطومعووخ جا وولجطبوضهووضتجطوىووالبج حوومجطةوومخسطذجمتووخيج
لجوىخ جبسي  جمسضبتضتجطوعاسطنجرطوعضعضيجبك و جطومخلو جطوخ ض و ،جرقوسجطوكمخر 

طضووبجج485طةمخسذجطوكضح جطوعىتججطومص ي،جرقسجأشومع جمومعوعجطوكحو جا ولج)
وضمعووو جبىووولجةوووم فجو عوووضذجطوووووضمعيجج–رطضوكووو (جمووونجك وووو جطومخلوووو جطوخ ض وووو ج

ع  جذ(ج،جرقسجبمجط موضيجااى جطوكحو جبىخ تو جاعس و ،جحاو جأشوم2016/2017)
طضوووبجرطضوكوو ج(جبك ووو جطومخلووو جطوخ ض ووو ،جربوومجط موووضيجطوعاىوو ج100ا وولجاووس ج)

طضوووبجرطضوكوو (جموونجك ووو جج20طةةوومىالعو جبىخ توو جااوومطئو جرأشوومع  جا وولج)
طومخلووو جطوخ ض ووو ،جرقووسجأةوو ختجطوىمووضئججإووولجطنجطوعتووخيجطإلوكمخر وولجطوعىووميجووو ج

جكح (.بأااخجإ وضبيجا يجطوىضحو جطوموسط و جو ىالبج)قاسجطو
ج

ج

ج

  

                                                           
            أستاذ طرق تـدريس العـاب القـوق بقسـم المنـاهج وطـرق التـدريس بكليـة التربيـة الرياضـية

 .جامعة بنى سويف
  جامعة بنى سويف-معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية. 
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Subject: "Students trends towards using Curriculum on 
methods of teaching athletics electronic at the Faculty of 

 Physical education , Beni suef university "ج

Abstractج
 

The research aims to recognize the student's trends 

towards using the Electronic Curriculum on methods of 

teaching athletics at the Faculty of Physical Education, 

and the researcher has used the descriptive approach, The 

research community has included (485) male and female  

students from the faculty of  Physical education –Beni suef 

university in 2017-2018, The research sample has been 

chosen on purposed way, as it has included a number of 

(100) male and female  students in the faculty of  Physical 

education , the exploratory sample has been chosen in a 

random way and it has included (20) male and female  

students from the faculty of  Physical education ,and the 

results have led to the using the Electronic Curriculum 

has a positive effect on Emotional area For students 

(under discussion). 

 

 

 


