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تأثير استخدام التعمم النقال عمى تحسين مستوى التحصيل المعرفى 
 والمستوى البدني و أداء بعض مهارات 

  تنس الطاولة لدى المبتدئين
رشا رفعت دمحم  *  

: المقدمة ومشكمة البحث
تعتبر رياضة تنس الطاولة أحدي األنشطة الرياضية التي يتعامل فييا الالعب مع                 

الطاولة والمضرب والكرة مستخدمًا في ذلك الميارات األساسية المتنوعة التي بدونيا ال يظير الطابع 
المميز ليذه الرياضة ، ويعتبر إتقان الميارات األساسية في رياضة تنس الطاولة من أىم العوامل التي 
تساعد الالعب عمي تحقيق الفوز حيث أنو ال يمكن تنفيذ واجب خططي سواء كان ىجومي أو دفاعي 

 ( 9  : 18 ). إال عن طريق اإلتقان الجيد ليذه الميارات 
 أن الالعب في حداثة عيده بالمعبة قد ال يستطيع أحيانا أن (م1997)مصطفى زيدان ويذكر 

يفرق بين الخطأ والصواب بالنسبة ألدائو لمميارات األساسية فيو يبذل كل جيده لتعمم الميارات في 
اقصر وقت ممكن معتمدا في ذلك عمي تقميد من يفضميم من الالعبين الكبار ، وىنا يبدأ الخطأ وقد 
يستمر إذا لم يتم التدريب عمى الميارات األساسية لمعبة عمي أسس سميمة ، وعمي يد مدربين أكفاء 
يشبعون رغبة الالعب في التعمم مراعين األصول الصحيحة لمتعمم وواضعين في برامجيم ما يفيد 

(    21   :15 ). الالعب المبتدئ من حيث تشويقو لمعبة
ويستخدم الكثير من القائمين عمى عممية التعميم والتدريب فى مجال رياضة تنس الطاولة  

ثم أداء نموذج دون مشاركة  (التمقين)الطريقة التقميدية والتى يقوم فييا المدرب بشرح الميارة لفظيا 
الالعبين مشاركة فعمية فى الموقف التعميمى مما يؤدى إلى عدم مراعاة الفروق الفردية وكذلك قد ال 
يتابع البعض الشرح أو يواجيون صعوبة فى فيم ما يطمب فيمو كما أن ىناك من ال يستطيع رؤية 
النموذج وبالتالى ال تتحقق دافعيتيم لتعمم الميارات كما يؤثر عمى مستوى أدائيم حيث يظير ضعيفا 

. ودون المستوى المطموب تحقيقو، وخاصة أن فرصة التغذية الرجعية ضئيمة فى تمك الطريقة
 أن اإلنسان (م2001 )Wilksten,&Pattersonويمكستون وباترسون وىذا ما يؤكده 

مما يسمعو ويراه، أما إن سمع ورأى وعمل % 40مما يسمعو، ويتذكر أيضًا % 20يستطيع أن يتذكر 
بينما تزداد ىذه النسبة فى حالة تفاعل اإلنسان مع ما يتعممو % 70فإن ىذه النسبة ترتفع إلى حوالى 

( 30  : 19 ). من خالل ىذه الطرق 
والتعمم النقال والذي يتم من خالل اليواتف النقالة يعد في مجممة ترجمة حقيقية وعممية لفمسفة 
التعمم عن بعد التي تقوم عمى توسيع قاعدة الفرص التعميمية أمام األفراد، وتخفيض تكمفتو بالمقارنة مع 
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نظم التعميم التقميدية، بإعتبارىا فمسفة تؤكد حق األفراد في إغتنام الفرص التعميمية المتاحة وغير المقيدة 
بوقت أو مكان وال بفئة من المتعممين، والغير مقتصرة عمي مستوي أو نوع معين من التعميم، حيث يتابع 
المتعمم تعممو حسب طاقتو وقدرتو وسرعة تعممو ووفقا لما لدية من خبرات وميارات سابقة، بل ونجاحيا 

في تقديم خدمة تعميمية تناسب بعض طالبي مثل ىذه الخدمة، وتزيد من ترسيخ التعميم الفردي أو 
. الذاتي، األمر الذي يسيم في ترجمة مفيوم ديمقراطية التعميم الي واقع مشاىد

  ( 1 :82 ) 
ومن األسباب التي دعت إلى ضرورة استخدام الياتف النقال في عمميات التعميم النمو المتزايد 
لألجيزة النقالة، وتعدد الخدمات التي تقدميا تمك األجيزة والتي يمكن توظيفيا في مجال التعميم وىي 

. تسيم في حل مشكمة محدودية التعميم وتساعد كافة فئات المجتمع عمى التعميم
(6: 11 )

 أن تكنولوجيا التعميم قد غزت مجال التربية الرياضية وخاصة الميارات الرياضية الباحثةوترى 
لذا يجب أن تنال مادة تنس الطاولة نصيبيا منيا وخصوصا في تعمم مياراتيا المتنوعة فينتقل التدريس 
من طرق وأساليب تعتمد عمي سمبية المتعمم إلي أساليب متطورة يقبل فييا المعمم عمي العطاء بحب 

  .واقتناع ويتفاعل فييا المتعمم مع تعمم الميارات بميل ورغبة صادقين 
 فى مجال تدريب تنس الطاولة و خاصة مرحمة المبتدئين  ، الحظت الباحثةومن خالل خبرة 

الباحثة أن المبتدئين  لدييم قصور وضعف فى المستوى الميارى فى رياضة تنس الطاولة  نتيجة ألنو 
يصعب عمييم إدراك المراحل المختمفة ألداء الميارات الصعبة حيث تحتاج إلى التركيز عمى األجزاء 
المكونة ليا والشكل النيائى لمميارة ككل، وبالتالى فيى تحتاج إلى بذل جيد ووقت كبير خالل التعميم 

. بدون وسائل معينة لعممية التعمم
 أنو ال يمكن إحداث تغيير فى المبتدئ أثناء تعميم الميارات الحركية بدون خمق الباحثةوترى 

بيئة تعميمية الكترونية مناسبة، وىذا يتحقق عن طريق استخدام تكنولوجيا التدريب و التعميم التى تصل 
بوسائميا عمى خمق بيئة جديدة وىى التى يستطيع المبتدئ من خالليا أن تكون خبرتو التعميمية عن 
طريق تعممو كيفية استخدام مصادر المعرفة والوسائل التكنولوجية الحديثة المساعدة لكى يصل إلى 

.  المعمومات بنفسو
 أن استخدام التقنيات التعميمية الحديثة وتطويعيا في عممية الباحثةومن العرض السابق ترى 

التدريب وخاصة تدريب  المبتدئين  أصبح أمرًا يجب مسايرتو لمعالجة مشكالت ىذه الفئة حيث أن 
استخدام ىذه التقنيات تساعد في الوصول إلى جودة العممية التدريبية من خالل تقديم المثيرات الجديدة 

التي تعمل عمى تنشيط استجابات  المبتدئ ومساعدتو عمى استدعاء الخبرات والمفاىيم السابقة 
. واستخداميا إستخدامًا واعيًا لموصول إلى أفضل الطرق الصحيحة لألداء السميم
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: أهمية البحث 
يتناول البحث مجاال بحثًيا مًيما يتمثل في استخدام بعض الطرق واألساليب والوسائل الحديثة  .1

 .في تعمم بعض الميارات األساسية في تنس الطاولة
. توجيو أنظار القائمين بعممية التدريب لمدى أىمية استخدام التعمم االلكتروني في عممية التعمم .2
االستفادة من شبكات االنترنت و الياتف النقال في سيولة الحصول عمي المعمومات المرتبطة  .3

. برياضة تنس الطاولة وتداوليا بين الالعبين بأقل جيد ووقت وتكمفة
:  أهداف البحث 

ييدف البحث إلي التعرف عمى تأثير استخدام التعمم النقال لكل من تحسين مستوى التحصيل  .1
. المعرفى و المستوى البدنى و أداء بعض ميارات تنس الطاولة لدى المبتدئين 

: فروض البحث 
:- تحقيقًا ألىداف البحث وضعت الباحثة الفروض التالية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة التجريبية  .1
. المستخدمة لمياتف النقال في المتغيرات البدنية والميارية و التحصيل المعرفي قيد الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة الضابطة في  .2
 .المتغيرات البدنية والميارية و التحصيل المعرفي قيد الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات البعدية لدى المجموعتين الضابطة والتجريبية  .3
في المتغيرات البدنية والميارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة  

:  مصطمحات البحث 
البرنامج التعميمي بالهاتف النقال  - 

ىو المحتوى التعميمي المصمم فى شكل برنامج اندرويد باستخدام الياتف النقال بتطبيق 
(Google play)  (  12 : 8 . ) التدريس والتعممواستخداميا فى عممية 

 
الدراسات السابقة 

الدراسات السابقة العربية 
  بعنوان تأثير استخدام التعمم المتنقل بطريقة (8 )(م2020)صالح الدين دمحم حسن دراسة  .1

قارئ الكود عمى تعمم بعض الميارات األساسية بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحمة 
اإلعدادية،وىدفت الدراسة تصميم برنامج باستخدام الياتف المحمول لتحسين تعمم بعض 

الميارات األساسية بدرس التربية الرياضية ، واستخدم الباحث المنيج التجريبي وشممت عينة 
 تمميذ ، وكانت من أىم نتائج الدراسة حقق أسموب التعمم باستخدام التعمم المتنقل 50البحث 

 .نتائج إيجابية أفضل " بطريقة قارئ الكود 
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  بعنوان تصميم بيئة تعمم نقال قائمة عمى محفزات (7 )(م 2020)ريهام عمى دمحم دراسة  .2
األلعاب الرقمية لتنمية ميارات المشاركة االلكترونية والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة 

اإلعدادية ، وىدفت الدراسة تصميم بيئة تعمم نقال قائمة عمى محفزات األلعاب الرقمية لتنمية 
ميارات المشاركة االلكترونية والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة اإلعدادية ، و استخدمت 

طالًب ، وكشفت النتائج عن وجود فروق  (60)الباحثة المنيج التجريبي ، وبمغت عينة البحث 
مقياس المشاركة اإللكترونية، مقياس )دالة إحصائًيا بين المجموعتين التجريبتين في كل ٍّ من 

. لصالح المجموعة التجريبية الثانية  (الدافعية لالنجاز، االختبار التحصيمي
 Mobile بعنوان تأثير إستخدام (9 )(م 2020 ) عبد الرحمن أحمد دمحم حمزة دراسة .3

Learning بطريقة األكواد عمى تعمُّم سباحة الفراشة ، ييدف البحث إلى تصميم برنامج تعميمي
بطريقة األكواد ومعرفة تأثيره عمي مستوى األداء البدني  (Mobile Learning)بإستخدام 

( 42)والمياري لسب احي الفراشة، واستخدم الباحث المنيج التجريبى، وبمغت عينة البحث عدد 
 m-learningسب اح ،  وكانت من أىم نتائج الدراسة البرنامج المقترح باستخدام الياتف النقال 

. لو تأثير ايجابي عمي تعمم سباحة الفراشة لممجموعة التجريبية 
 

التعميق عمي الدراسات السابقة 
باستعراض الدراسات السابقة التي استعانت بيا الباحثة وجد أنيا تمقي الضوء عمي العديد من 

النقاط اليامة وذلك فيما يتعمق بتحديد أىمية وأىداف البحث ، والمنيج المستخدم، عينة البحث ، وتحديد 
خطوات إجراء البحث ، وتحديد االختبار واألجيزة واألدوات المناسبة ، تحديد األسموب اإلحصائي 

. المناسب لطبيعة البحث ، و استعانت بيا الباحثة في مناقشة وتفسير نتائج البحث 
 

إجراءات البحث 
منهج البحث  

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث من خالل التصميم التجريبي الذي 
. يعتمد عمى القياس القبمي والبعدي لمجموعتين التجريبية و الضابطة 

      : مجتمع البحث
قامت الباحثة باختيار مجتمع عينة البحث من تمميذات الصف األول بالمرحمة اإلعدادية من 

. تمميذة    ( 3258)األزىر الشريف بمحافظة الشرقية  والبالغ عددىم 
      : عينة البحث

قامت الباحثة باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من تالميذ المرحمة اإلعدادية باألزىر الشريف  
( 8)تمميذة ، قامت الباحثة بتطبيق الدارسة استطالعية عمى عدد  (40)بمحافظة الشرقية والبالغ عددىم 
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وقد . تمميذات من خارج عينة البحث لحساب المعامالت العممية لالختبارات المستخدمة فى الدراسة
تمميذة والمنتظمين فى تطبيق  (32)قامت الباحثة بإجراء قياسات البحث القبمية والبعدية عمى عدد 

تمميذة لمعينة التجريبية باستخدام البرمجية المعدة  ( 16 )التجربة األساسية لمدراسة مقسمين كالتالي  
. تمميذة لمعينة الضابطة باستخدام البرنامج التقميدي  ( 16 )بالياتف النقال ، 

: أسباب اختيار عينة الدراسة- 
تقوم الباحثة بالعمل بمنطقة الشرقية األزىرية مما أعطى الباحثة فرصة إجراء القياسات و تطبيق  -

 .تجربة البحث 
استعداد جميع التمميذات  عمى االنتظام فى التدريب حيث أن فترة تنفيذ البرنامج باستخدام  -

 .البرمجية تمت خالل فترة الدراسة   
. توافر العدد المناسب بعينة الدراسة -
 .ة  ــتوافر اإلمكانات بالمرحمة اإلعدادية  مثل أماكن وأجيزة وأدوات التدريب المطموب -
 موافقة التمميذات  وأولياء أمورىم عمى إجراء تجربة البحث عمييم وذلك بعد شرح أىمية البحث -
 .موافقة إدارة المعيد  وتيسير اإلجراءات أثناء فترة تطبيق التجربة األساسية -

 
: التوصيف اإلحصائي لعينة البحث 

قامت الباحثة بالتأكيد من مدى تماثل واعتدالية المنحنى الطبيعي بين أفراد عينة الدراسة من 
خالل النتائج التى تم الحصول عمييا من تطبيق أدوات جمع البيانات المستخدمة بالدراسة عمى تمك 

:- حيث تدل جميع النتائج عمى وقوعيا تحت المنحى الطبيعي والجدول التالي يوضح ذلك . العينة
( 1)جدول 

المتوسط الحسابي والوسيط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء 
 لدى مجتمع الدراسة في المتغيرات قيد الدراسة 

 40=   ن 
معامل 
 اإللتواء

اإلنحراف 
المتوسط  الوسيط المعياري 

 الحسابي
وحدة 
 المتغيرات القياس

 الطول متر 1.617 1.610 0.042 0.969- 

مو
 الن

الت
معد

 

 الوزن  كجم 59.143 58.500 1.554 0.416
 العمر الزمني سنة 12.839 13.000 0.804 0.304

 مستوى الذكاء درجة 48.250 48.000 1.443 0.344- 
 التحصيل المعرفي درجة 23.821 24.000 1.478 0.031- 
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 ثنى الجذع من الوقوف سم 7.143 7.000 1.417 0.060- 

نية
لبد

ت ا
غيرا

لمت
ا

 

  ث10التمرير  عدد 3.714 4.000 0.986 0.215- 
 الدوائر الرقمية السريعة ث 18.250 18.000 1.338 0.289- 
  ث10الوثب المثمثى خالل  عدد 6.161 6.000 1.332 0.018- 
 كجم1رمى ثقل زنة  متر 7.643 8.000 1.394 0.243- 
 اختبار باس المعدل لمتوازن الديناميكى درجة 48.375 48.000 2.023 0.235- 
 اإلرسال القاطع لوجه المضرب االمامي درجة 1.146 1.000 0.678 0.185- 

رية
مها

ت ال
غيرا

لمت
ا

 

 اإلرسال القاطع لوجه المضرب الخمفي درجة 1.309 1.000 0.690 0.496- 
اإلرسال المستقيم لوجه المضرب  درجة 1.236 1.000 0.429 1.276

 االمامي
اإلرسال المستقيم لوجه المضرب  درجة 1.146 1.000 0.356 2.068

 الخمفي
 دفع الكرة بوجه المضرب االمامي درجة 0.946 1.000 0.650 0.052
الضربة المستقيمة بوجه المضرب  درجة 1.218 1.000 0.417 1.403

 االمامي
الضربة المستقيمة بوجه المضرب  درجة 1.164 1.000 0.373 1.870

 الخمفي
 قطع الكرة بوجه المضرب االمامى درجة 1.200 1.000 0.678 0.267- 

فى كل من  (3±)أن قيمة معامل االلتواء إنحصرت ما بين القيمة  (1)يتضح من جدول 
 (معدالت النمو ، مستوى الذكاء ، التحصيل المعرفي ، المتغيرات البدنية ، المتغيرات الميارية)متغيرات 

، مما يدل عمى أن مجتمع  (2.068 ،  0.969- )، حيث إنحصرت قيمة معامل االلتواء ما بين 
. الدراسة يتبع توزيعًا طبيعيًا في ىذه المتغيرات 

( 2)جدول 
داللة الفروق بين متوسطى درجات القياس القبمى لممجموعتين التجريبية والضابطة  

                 (التكافؤ)                                               فى القياسات قيد البحث 
 16 = 2ن = 1ن

وحدة  القياسات
 القياس

قيمة   المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 2ع 2سَس  1ع 1سَس  "ت " 

 0.754 0.554 1.624 0.587 1.696 متر الطول
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 0.774 1.512 58.69 1.562 59.28 كجم الوزن 
 0.650 0.836 12.987 0.841 12.983 سنه السن

 0.698 1.552 48.444 1.563 48.331 درجةمستوى الذكاء 
 0.788 1.525 24.012 1.533 23.987 درجةالتحصيل المعرفى 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمى لممجموعتين  (2) يتضح من جدول 

التجريبية والضابطة فى القياسات األنثروبومترية ومستوى الذكاء والتحصيل المعرفى، مما يدل عمى 
. تكافؤ المجموعتين فى ىذه المتغيرات قيد البحث 

( 3)جدول 
داللة الفروق بين متوسطى درجات القياس القبمى لممجموعتين التجريبية والضابطة  

 = 2ن = 1ن           (التكافؤ)                                   فى القياسات البدنية قيد البحث 
16 

وحدة  القياسات
 القياس

قيمة   المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 2ع 2سَس  1ع 1سَس  "ت " 

 0.698 1.398 7.332 1.458 7.256 سم ثنى الجذع من الوقوف
 0.458 0.991 3.669 0.978 3.711 عدد  ث10التمرير 

 0.113 1.451 18.569 1.458 18.354 ث الدوائر الرقمية السريعة
 0.292 1.411 6.321 1.369 6.233 عدد  ث10الوثب المثمثى خالل 

 0.032 1.413 7.499 1.399 7.552 متر كجم1رمى ثقل زنة 
اختبار باس المعدل لمتوازن 

 الديناميكى
 0.530 2.226 48.510 2.118 48.447 درجة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات لممجموعتين  (3)يتضح من جدول 
التجريبية والضابطة فى جميع االختبارات البدنية قيد البحث، مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين فى ىذا 

. المتغير قيد البحث 
( 4)جدول 

داللة الفروق بين متوسطى درجات القياس القبمى لممجموعتين التجريبية والضابطة  
 16 = 2ن = 1ن      (التكافؤ)                             فى القياسات المهارية قيد البحث 

وحدة  القياسات
 القياس

قيمة   المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 2ع 2سَس  1ع 1سَس  "ت " 
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اإلرسال القاطع لوجه المضرب 
 االمامي

 1.159 0.661 1.265 0.659 1.225 درجة

 1.665 0.679 1.348 0.675 1.335 درجة اإلرسال القاطع لوجه المضرب الخمفي
اإلرسال المستقيم لوجه المضرب 

 االمامي
 0.356 0.440 1.329 0.432 1.314 درجة

اإلرسال المستقيم لوجه المضرب 
 الخمفي

 1.308 0.363 1.198 0.359 1.189 درجة

 0.959 0.665 0.970 0.663 0.965 درجة دفع الكرة بوجه المضرب االمامي
الضربة المستقيمة بوجه المضرب 

 االمامي
 1.765 0.430 1.374 0.425 1.366 درجة

الضربة المستقيمة بوجه المضرب 
 الخمفي

 1.654 0.389 1.292 0.381 1.289 درجة

 1.585 0.694 1.266 0.683 1.257 درجة قطع الكرة بوجه المضرب االمامى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات لممجموعتين  (4)يتضح من جدول 

التجريبية والضابطة فى جميع االختبارات الميارية قيد البحث، مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين فى ىذا 
. المتغير قيد البحث 

: أدوات جمع البيانات 
استخدمت الباحثة وسائل متعددة ومتنوعة لجمع البيانات بما يتناسب مع طبيعة البحث 

والبيانات المراد الحصول عمييا من خالل االطالع عمى المراجع العممية المتخصصة والدراسات السابقة 
والمرتبطة بموضوع الدراسة والتي تناولت أدوات ووسائل جمع البيانات التي استخدمت في قياس 
متغيرات مشابية لمتغيرات الدراسة والتعرف عمى كيفية إعداد استمارات وبطاقات تسجيل البيانات 

واستمارات الخبراء وذلك لجمع البيانات إلجراء المعامالت اإلحصائية والحصول عمى النتائج لعرضيا 
( 60 )واستخدمت الباحثة اختبار مستوى الذكاء إعداد أحمد ذكي صالح وتكون من .وتفسيرىا ومناقشتيا

 47سؤال لكل سؤال درجة واحدة ، واستخدمت اختبار التحصيل المعرفى من إعداد الباحثة وتكون من 
عبارة وحساب درجة لكل عبارة عن اإلجابة الصحيحة ، واستخدمت الباحثة االختبارات البدنية وتكونت 

اختبارات  ( 8) اختبارات بدنية ، وأيضا استخدمت اختبارات المستوى الميارى وتكونت من  (6 )من 
. ميارية 

:  البرمجية التعميمية المقترحة والمعدة باستخدام الياتف النقال 
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تعتبر البرمجية التعميمية المعدة بتقنية الياتف النقال  لتعمم بعض ميارات تنس الطاولة 
لممبتدئين ىي المحور الرئيسي الذي يدور حولو البحث الحالي وقد قام أحد المتخصصين في تكنولوجيا 

، فعممية إعداد برمجيات تعميمية قائمة عمى (Elearn)التعميم بإنتاج البرمجية المقترحة باستخدام برنامج 
استخدام الياتف النقال ليست عممية سيمة بل ىي عممية في غاية الصعوبة والتعقيد وتتطمب وقتًا وجيدًا 

. ومااًل وخبرة ، كما أنيا تمر بمراحل عديدة قبل أن تظير بالصورة التي نراىا عمييا 
الدراسات االستطالعية 

م 18/10/2020قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعية فى الفترة من يوم األحد الموافق 
تمميذات  من  ( 8 )م عمى عينة البحث االستطالعية وعددىم 31/10/2020إلى يوم السبت الموافق 

:- مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية وذلك بغرض
. التأكد من سيولة االختبارات  -
. اختيار األماكن المناسبة إلجراء االختبارات -
. المشكالت والصعوبات الموجودة فى البرمجية التعميمية  -
 .درجة وضوح البرمجية التعميمية -
 .مدى فيم التمميذات لمبرمجية التعميمية -
 .التأكد من المعامالت العممية لالختبارات الميارية المستخدمة -

 
: حساب المعامالت العممية لإلختبارات قيد الدراسة 

: حساب معامل الصدق لإلختبارات قيد الدراسة / 1
إليجاد معامل الصدق لإلختبارات البدنية و الميارية ومستوى الذكاء والتحصيل المعرفي 
المستخدمة فى الدراسة ، قامت الباحثة بتطبيق اإلختبارات عمى عينة الدراسة اإلستطالعية البالغ 

من مبتدئي لعبة تنس الطاولة من مجتمع الدراسة وخارج العينة األساسية ، وذلك يوم  (8)عددىا 
م ، ثم قام بتطبيق نفس اإلختبارات وبنفس الظروف عمى عينة من 2020 /10 / 20الثالثاء الموافق 

العبات ، ثم  (8)والتي يبمغ عددىم  (مجموعة مميزة  )منتخب منطقة الشرقية األزىرية لتنس الطاولة 
بعد ذلك تم حساب صدق اإلختبارات بإستخدام طريقة صدق التمايز عن طريق إيجاد معنوية الفروق 

(. 5)، وىو ما يتضح في جدول  (غير المميزة – المميزة  )بين المجموعتين 
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( 5)جدول 
  (المميزة ، غير المميزة)داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين 

في اإلختبارات قيد الدراسة  
 8 = 2ن = 1         ن

وحدة  المتغيرات
 القياس

المجموعة غير  المجموعة المميزة
مستوى  "ت"قيمة  المميزة

 الداللة
 2ع 2سَس  1ع 1سَس 

 0.01 **3.442 1.642 49.125 1.553 51.875 درجة مستوى الذكاء
 0.01 **30.494 1.512 24.000 1.246 45.125 درجة التحصيل المعرفي

ية 
بدن

ال

ثنى الجذع من 
 0.01 **30.930 0.707 5.750 1.847 27.375 سم الوقوف

 0.01 **9.989 0.744 3.625 0.707 7.250 عدد  ث10التمرير 
الدوائر الرقمية 

 0.01 **14.801 1.309 18.000 0.835 9.875 ث السريعة

الوثب المثمثى 
 0.01 **16.015 1.069 6.000 0.744 13.375 عدد  ث10خالل 

رمى ثقل زنة 
 0.01 **12.343 1.282 7.750 0.916 14.625 متر كجم1

اختبار باس 
المعدل لمتوازن 

 الديناميكى
 0.01 **29.390 1.488 49.250 2.232 77.125 درجة

رية
مها

ال
 

اإلرسال القاطع 
لوجه المضرب 

 االمامي
 0.01 **9.000 0.535 1.000 0.463 3.250 درجة

اإلرسال القاطع 
لوجه المضرب 

 الخمفي
 0.01 **7.483 0.535 1.500 0.535 3.500 درجة

اإلرسال المستقيم 
 0.01 **9.899 0.354 1.125 0.354 2.875 درجةلوجه المضرب 
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 االمامي
اإلرسال المستقيم 
لوجه المضرب 

 الخمفي
 0.01 **12.969 0.354 1.125 0.177 2.938 درجة

دفع الكرة بوجه 
 0.01 **6.009 0.641 0.875 0.518 2.625 درجة المضرب االمامي

الضربة المستقيمة 
بوجه المضرب 

 االمامي
 0.01 **6.481 0.463 1.250 0.463 2.725 درجة

الضربة المستقيمة 
بوجه المضرب 

 الخمفي
 0.01 **7.891 0.463 1.250 0.354 2.875 درجة

قطع الكرة بوجه 
 0.01 **10.801 0.463 1.250 0.463 3.750 درجة المضرب االمامى

 2.977( = 0.01 ، 14)الجدولية عند " ت " قيمة * 
 

بين  (0.01)أنو توجد فروق جوىرية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  (5)يتضح من جدول 
فى جميع اإلختبارات البدنية والميارية ومستوى الذكاء  (المميزة وغير المميزة)متوسطي المجموعتين 

والتحصيل المعرفي قيد الدراسة وذلك لصالح المجموعة المميزة ، مما يدل عمى تمتع ىذه اإلختبارات 
. بدرجة عالية من الصدق  

 
: حساب معامل الثبات لإلختبارات قيد الدراسة / 2

تم حساب معامل الثبات لإلختبارات البدنية والميارية ومستوى الذكاء والتحصيل المعرفي 
يوم  (13)المستخدمة فى الدراسة بإستخدام طريقة تطبيق اإلختبار ثم إعادة تطبيقو بفاصل زمنى قدره 

م  ، والقياس الثانى 2020/ 10/ 18بين التطبيقين ، حيث تم تطبيق القياس األول يوم االحد  الموافق 
من  (8)م ، وذلك عمى عينة الدراسة اإلستطالعية البالغ عددىا 2020 /10 / 31يوم السبت  الموافق 

مبتدئي لعبة تنس الطاولة من مجتمع الدراسة وخارج العينة األساسية ، حيث تم حساب معامل اإلرتباط 
. " بيرسون " بين التطبيقين األول والثانى بإستخدام معامل اإلرتباط البسيط لـ 
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( 6)جدول 
حساب معامل اإلرتباط  بين التطبيقين األول والثاني لدى عينة الدراسة اإلستطالعية 

 في اإلختبارات قيد الدراسة 
 8=   ن 

وحدة  المتغيرات
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 اإلرتباط

مستوى 
 2ع 2سَس  1ع 1سَس  الداللة

 0.05 *0.936 1.069 49.500 1.642 49.125 درجة مستوى الذكاء
 0.05 *0.816 0.926 24.500 1.512 24.000 درجة التحصيل المعرفي

نية
لبد

ا
 

 0.05 *0.709 0.641 6.125 0.707 5.750 سم ثنى الجذع من الوقوف
 0.05 *0.712 0.641 4.125 0.744 3.625 عدد  ث10التمرير 

 0.05 *0.784 0.835 18.125 1.309 18.000 ث الدوائر الرقمية السريعة
 0.05 *0.756 1.061 6.375 1.069 6.000 عدد  ث10الوثب المثمثى خالل 

 0.05 *0.760 0.916 7.625 1.282 7.750 متر كجم1رمى ثقل زنة 
اختبار باس المعدل لمتوازن 

 0.01 **0.881 1.035 49.250 1.488 49.250 درجة الديناميكى

رية
مها

ال
 

اإلرسال القاطع لوجه 
 0.05 *0.756 0.354 1.125 0.535 1.000 درجة المضرب االمامي

اإلرسال القاطع لوجه 
 0.05 *0.775 0.518 1.375 0.535 1.500 درجة المضرب الخمفي

اإلرسال المستقيم لوجه 
 0.01 **0.998 0.354 1.125 0.354 1.125 درجة المضرب االمامي

اإلرسال المستقيم لوجه 
 0.05 *0.746 0.420 1.225 0.354 1.125 درجة المضرب الخمفي

دفع الكرة بوجه المضرب 
 0.01 **0.834 0.535 1.000 0.641 0.875 درجة االمامي

الضربة المستقيمة بوجه 
 0.01 **0.974 0.594 1.313 0.463 1.250 درجة المضرب االمامي

الضربة المستقيمة بوجه 
 0.05 *0.745 0.518 1.375 0.463 1.250 درجة المضرب الخمفي
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قطع الكرة بوجه المضرب 
 0.05 *0.745 0.518 1.375 0.463 1.250 درجة االمامى

( 05 ، 6)الجدولية عند " ر " قيمة * 0.834( = 01 ، 6)الجدولية عند " ر " قيمة ** 
=0.707 

أنو توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين التطبيقين األول والثانى  (6)يتضح من جدول 
لإلختبارات البدنية والميارية ومستوى الذكاء والتحصيل المعرفي لدى مبتدئي لعبة تنس الطاولة عينة 

مما يدل عمى تمتع  (0.998–0.709)الدراسة اإلستطالعية وأن قيم معامالت اإلرتباط تتراوح ما بين 
.  ىذه اإلختبارات بدرجة عالية من الثبات 

 
:-    الدراسة األساسية

القياس القبمي - 1
مساعدين بعد التأكد من قدراتيم وا عطائيم التعميمات  (3)قامت الباحثة ومساعدييا وعددىم 

المناسبة لتطبيق القياسات بإجراء القياس القبمي عمى مجموعات البحث التجريبية والضابطة حيث تم 
م  2/11/2020م إلى يوم االثنين الموافق 1/11/2020قياس المتغيرات قيد البحث يوم األحد الموافق 

طبقا لممواصفات وشروط األداء الخاصة بكل اختبار مع توحيد القياسات والقائمين بعممية القياس ووقت 
.   القياس لممجموعتين التجريبية والضابطة

 
تطبيق البرنامج - 2

وبعد التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث قامت الباحثة بتطبيق البرنامج التعميمي المقترح عمى 
/ 4/1م حتى االثنين  الموافق 3/11/2020المجموعة التجريبية فى الفترة من يوم الثالثاء الموافق 

( 45)وزمن الوحدة   (الثالثاء – األحد  )م ولمدة عشر أسابيع وبواقع وحدتين تعميميتين أسبوعيا 2021
دقيقة ، وقد تم التعمم ليا عن طريق الياتف النقال حيث قامت الباحثة بتعميم المجموعة التجريبية كيفية 
تشغيل البرنامج التعميمي عمى الياتف النقال ومشاىدة الميارة ثم األداء مباشرة بعد المشاىدة أما بالنسبة 

لممجموعة الضابطة فقد قامت الباحثة بتطبيق البرنامج التقميدى المتبع معيا بنفس المدة وذلك يومى 
االثنين و األربعاء وىو نفس البرنامج بدون استخدام البرمجية المقترحة عمى الياتف النقال  وذلك 

حرصا عمى عزل المتغيرات التي قد تؤثر عمى نتائج البحث ولمدة عشر أسابيع بواقع وحدتين أسبوعيا 
وقد التزم جميع التالميذ و المعممات باإلجراءات االحترازية والتباعد . دقيقة (45)وزمن الوحدة 

.  االجتماعى بين التالميذ 
 

القياس البعدي - 3
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  بعد االنتياء من التطبيق تم إجراء القياس البعدي لمجموعات البحث التجريبية والضابطة فى 
اختبارات األداء البدني و األداء الميارى و االختبار المعرفي في رياضة تنس الطاولة يوم الثالثاء 

م حيث تم تطبيق نفس االختبارات والتي تم 6/1/2021م إلى يوم األربعاء 5/1/2021الموافق 
قياسيما فى القياس القبمي وبنفس الظروف والشروط وتم تفريغ البيانات فى جداول معدة لذلك تمييدًا 

. لمعالجتيا إحصائيا
:   المعالجات اإلحصائية

 :- تم معالجة البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية التالية
 .المتوسط الحسابي  -
 .الوسيط  -
 .اإلنحراف المعياري  -
 .معامل اإللتواء  -
 " .بيرسون " معامل اإلرتباط البسيط  -
" . مرتبطتين / مستقمتين " لمجموعتين " ت " إختبار  -
 . (%)ُمعدل التغير الحادث  -
( . One Way Anova)تحميل التباين أحادي اإلتجاه  -

عرض النتائج و مناقشتها  
عرض نتائج الفرض األول 

( 7)جدول 
داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة التجريبية  

المستخدمة لمهاتف النقال في المتغيرات البدنية والمهارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة  
 16=                                                                        ن  

وحدة  المتغيرات
 القياس

مستوى  قيمة ت القياس البعدي القياس القبمي
 2ع 2سَس  1ع 1سَس  الداللة

نية
البد
ت 
غيرا

لمت
ا

 

ثنى الجذع من 
 الوقوف

 0.01 **36.692 2.655 36.875 1.124 7.063 سم

 0.01 **22.934 0.447 9.750 1.025 3.875 عدد  ث10التمرير 
الدوائر الرقمية 

 السريعة
 0.01 **27.529 0.512 7.563 1.471 18.188 ث

 0.01 **21.667 0.655 14.188 1.340 6.063 عددالوثب المثمثى خالل 
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  ث10
 0.01 **19.365 0.750 15.188 1.401 7.688 متر كجم1رمى ثقل زنة 

اختبار باس المعدل 
 لمتوازن الديناميكى

 0.01 **49.440 2.029 79.875 2.007 47.813 درجة

رية
ميا
ت ال

غيرا
لمت
ا

 

اإلرسال القاطع 
لوجه المضرب 

 االمامي

 0.01 **16.292 0.250 3.938 0.619 1.375 درجة

اإلرسال القاطع 
لوجه المضرب 

 الخمفي

 0.01 **11.979 0.342 3.875 0.629 1.438 درجة

اإلرسال المستقيم 
لوجه المضرب 

 االمامي

 0.01 **14.100 0.000 3.000 0.479 1.313 درجة

اإلرسال المستقيم 
لوجه المضرب 

 الخمفي

 0.01 **21.958 0.000 3.000 0.342 1.125 درجة

دفع الكرة بوجه 
 المضرب االمامي

 0.01 **9.798 0.250 2.938 0.680 0.938 درجة

الضربة المستقيمة 
بوجه المضرب 

 االمامي

 0.01 **15.652 0.000 3.000 0.447 1.250 درجة

الضربة المستقيمة 
بوجه المضرب 

 الخمفي

 0.01 **21.958 0.000 3.000 0.342 1.125 درجة

قطع الكرة بوجه 
 المضرب االمامى

 0.01 **17.173 0.250 3.938 0.619 1.125 درجة

 0.01 **43.044 1.413 44.438 1.528 23.750 درجة التحصيل المعرفي
 2.947( = 0.01 ، 15)الجدولية عند " ت"قيمة ** 
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بين  (0.01)أنو توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية عند مستوى  (7)يتضح من جدول 
متوسطي القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة التجريبية المستخدمة لمياتف النقال في المتغيرات 
( 5)البدنية والميارية والتحصيل المعرفي، وذلك لصالح متوسط درجات القياس البعدي ، ويوضح جدول 

ُمعدل التغير الحادث بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة التجريبية المستخدمة لمياتف 
. النقال في المتغيرات البدنية والميارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة 

( 8)جدول 
ُمعدل التغير الحادث بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة التجريبية  المستخدمة 

 لمهاتف النقال في المتغيرات البدنية والمهارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة
 16=                                                                 ن  

وحدة  المتغيرات
 القياس

القياس 
 القبمي

القياس 
 البعدي

الفرق بين 
 المتوسطين

ُمعدل التغير 
الحادث 

)%( 

نية
لبد

ت ا
غيرا

لمت
ا

 

 %422.1 29.81 36.875 7.063 سم ثنى الجذع من الوقوف
 %151.6 5.88 9.750 3.875 عدد  ث10التمرير 

 %140.5 10.63 7.563 18.188 ث الدوائر الرقمية السريعة
 %134 8.13 14.188 6.063 عدد  ث10الوثب المثمثى خالل 

 %97.6 7.5 15.188 7.688 متر كجم1رمى ثقل زنة 
اختبار باس المعدل لمتوازن 

 الديناميكى
 %67.1 32.06 79.875 47.813 درجة

رية
مها

ت ال
غيرا

لمت
ا

 
اإلرسال القاطع لوجه المضرب 

 االمامي
 %186.4 2.56 3.938 1.375 درجة

اإلرسال القاطع لوجه المضرب 
 الخمفي

 %169.5 2.44 3.875 1.438 درجة

اإلرسال المستقيم لوجه 
 المضرب االمامي

 %128.5 1.69 3.000 1.313 درجة

اإلرسال المستقيم لوجه 
 المضرب الخمفي

 %166.7 1.88 3.000 1.125 درجة

دفع الكرة بوجه المضرب 
 االمامي

 %213.2 2.00 2.938 0.938 درجة
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الضربة المستقيمة بوجه 
 المضرب االمامي

 %140 1.75 3.000 1.250 درجة

الضربة المستقيمة بوجه 
 المضرب الخمفي

 %166.7 1.88 3.000 1.125 درجة

قطع الكرة بوجه المضرب 
 االمامى

 %250 2.81 3.938 1.125 درجة

 %87.1 20.69 44.438 23.750 درجة التحصيل المعرفي
 

أن ىناك ُمعدل تغير حادث بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لدى  (8)يتضح من جدول 
المجموعة التجريبية   المستخدمة لمياتف النقال في المتغيرات البدنية والميارية و التحصيل المعرفي قيد 

بنسبة مئوية تبمغ  (ثني الجذع من الوقوف  )الدراسة ، وكان أكبر ُمعدل تغير حادث في إختبار 
باس )وذلك في إختبار  (%67.1)، بينما كان أقل ُمعدل تغير حادث بنسبة مئوية تبمغ  (422.1%)

 . (المعدل لمتوازن الديناميكي
 

تتحقق صحة الفرض األول ليذه الدراسة والذي  (8)،  (7)مما سبق وفي ضوء نتائج الجدولين 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة  )ينص عمى أنو 

  ( التجريبية المستخدمة لمهاتف النقال في المتغيرات البدنية والمهارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة
 

:  عرض نتائج الفرض الثانى- 
 

( 9)جدول 
داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة 

 الضابطة في المتغيرات البدنية والمهارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة  
 16=                                                                        ن  

وحدة  المتغيرات
 القياس

مستوى  قيمة ت القياس البعدي القياس القبمي
 2ع 2سَس  1ع 1سَس  الداللة

ت 
غيرا

لمت
ا

نية
البد

 

ثنى الجذع من 
 الوقوف

 0.01 **7.416 0.629 9.563 1.424 6.813 سم

 0.01 **5.680 0.512 5.563 1.065 3.750 عدد  ث10التمرير 
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الدوائر الرقمية 
 السريعة

 0.01 **7.000 0.892 15.563 1.471 18.188 ث

الوثب المثمثى خالل 
  ث10

 0.01 **4.291 0.655 8.188 1.342 6.250 عدد

 0.01 **7.025 0.981 10.188 1.310 7.625 متر كجم1رمى ثقل زنة 
اختبار باس المعدل 
 لمتوازن الديناميكى

 0.01 **23.750 1.760 63.813 1.962 48.875 درجة

رية
ميا
ت ال

غيرا
لمت
ا

 

اإلرسال القاطع 
لوجه المضرب 

 االمامي

 0.01 **3.503 0.544 1.813 0.772 1.063 درجة

اإلرسال القاطع 
لوجه المضرب 

 الخمفي

 0.01 **3.467 0.250 2.063 0.719 1.375 درجة

اإلرسال المستقيم 
لوجه المضرب 

 االمامي

 0.01 **3.576 0.403 1.813 0.447 1.250 درجة

اإلرسال المستقيم 
لوجه المضرب 

 الخمفي

 0.01 **4.568 0.342 1.875 0.403 1.188 درجة

دفع الكرة بوجه 
 المضرب االمامي

 0.01 **4.899 0.342 1.875 0.719 0.875 درجة

الضربة المستقيمة 
بوجه المضرب 

 االمامي

 0.01 **3.416 0.500 1.625 0.403 1.188 درجة

الضربة المستقيمة 
بوجه المضرب 

 الخمفي

 0.01 *2.423 0.512 1.563 0.403 1.188 درجة

قطع الكرة بوجه 
 المضرب االمامى

 0.01 **3.873 0.443 2.063 0.704 1.313 درجة
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 0.01 **8.199 1.672 26.563 1.515 23.813 درجة التحصيل المعرفي
 2.131( = 0.05 ، 15)الجدولية عند " ت"قيمة    * 2.947( = 0.01 ، 15)الجدولية عند " ت"قيمة ** 

 
أنو توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين  (9)يتضح من جدول 

القبمي والبعدي لدى المجموعة  الضابطة في المتغيرات البدنية والميارية والتحصيل المعرفي، وذلك 
.   لصالح متوسط درجات القياس البعدي 

 
تتحقق صحة الفرض الثانى ليذه الدراسة والذي ينص  (9)مما سبق وفي ضوء نتائج الجدول 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة الضابطة في )عمى أنو 
( . المتغيرات البدنية والمهارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة

:  عرض نتائج الفرض الثالث- 
( 10)جدول 

داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي  
لممتغيرات البدنية قيد الدراسة  

  16  = 2ن = 1                                               ن
  

وحدة  المتغيرات
 القياس

القياس البعدى 
 لممجموعة التجريبية

القياس البعدي 
 لممجموعة الضابطة

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 2ع 2سَس  1ع 1سَس 
نية
البد
ت 
غيرا

لمت
ا

 
ثنى الجذع من 

 الوقوف
 0.01 **3.053 0.629 9.563 2.655 36.875 سم

 0.01 **3.240 0.512 5.563 0.447 9.750 عدد  ث10التمرير 
الدوائر الرقمية 

 السريعة
 0.01 **4.067 0.892 15.563 0.512 7.563 ث

الوثب المثمثى خالل 
  ث10

 0.01 **3.684 0.655 8.188 0.655 14.188 عدد

 0.01 **3.943 0.981 10.188 0.750 15.188 متر كجم1رمى ثقل زنة 
اختبار باس المعدل 
 لمتوازن الديناميكى

 0.01 **3.584 1.760 63.813 2.029 79.875 درجة
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رية
ميا
ت ال

غيرا
لمت
ا

 

اإلرسال القاطع 
لوجه المضرب 

 االمامي

 0.01 **4.255 0.544 1.813 0.250 3.938 درجة

اإلرسال القاطع 
لوجه المضرب 

 الخمفي

 0.01 **3.694 0.250 2.063 0.342 3.875 درجة

اإلرسال المستقيم 
لوجه المضرب 

 االمامي

 0.01 **3.955 0.403 1.813 0.000 3.000 درجة

اإلرسال المستقيم 
لوجه المضرب 

 الخمفي

 0.01 **3.636 0.342 1.875 0.000 3.000 درجة

دفع الكرة بوجه 
 المضرب االمامي

 0.01 **4.122 0.342 1.875 0.250 2.938 درجة

الضربة المستقيمة 
بوجه المضرب 

 االمامي

 0.01 **4.598 0.500 1.625 0.000 3.000 درجة

الضربة المستقيمة 
بوجه المضرب 

 الخمفي

 0.01 **4.998 0.512 1.563 0.000 3.000 درجة

قطع الكرة بوجه 
 المضرب االمامى

 0.01 **3.694 0.443 2.063 0.250 3.938 درجة

 0.01 **3.887 1.672 26.563 1.413 44.438 درجة التحصيل المعرفي
 

أنو توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين  (10)يتضح من جدول 
البعديين لدى المجموعة  الضابطة  والتجريبية في المتغيرات البدنية والميارية والتحصيل المعرفي، وذلك 

.   لصالح متوسط درجات القياس البعدي لممجموعة التجريبية  
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تتحقق صحة الفرض الثالث ليذه الدراسة والذي ينص عمى  (10)مما سبق وفي ضوء نتائج الجدول 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات البعدية لدى المجموعتين الضابطة والتجريبية  )أنو 

 ( في المتغيرات البدنية والمهارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة
: مناقشة النتائج

: مناقشة الفرض األول 
بين  (0.01)أنو توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية عند مستوى  (7)يتضح من جدول 

متوسطي القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة التجريبية المستخدمة لمياتف النقال في المتغيرات 
( 8)البدنية والميارية والتحصيل المعرفي، وذلك لصالح متوسط درجات القياس البعدي ، ويوضح جدول 

ُمعدل التغير الحادث بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة التجريبية المستخدمة لمياتف 
. النقال في المتغيرات البدنية والميارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة 

 أن تفوق التمميذات في المجموعة التجريبية باستخدام الياتف النقال قد يرجع إلي الباحثةوترى 
أن أسموب البرمجية  يمد التمميذات بالخبرات التي تأخذ في االعتبار شخصية التمميذات التي تتقدم إلييم 

وتوفر تجميع المعمومات التي يتم تخزينيا من مصادر متنوعة وبيا يمكن ربط ىذا الكم المعموماتي 
. باستخدام وجيات نظر مختمفة لمعمومة واحدة 

حقق  (8 ) (م2020)صالح الدين دمحم حسن وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
 نتائج إيجابية أفضل" أسموب التعمم باستخدام التعمم المتنقل بطريقة قارئ الكود 
وکانت أىم  (3 )(م2019)حسام دمحم أحمد إبراهيموتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

النتائج أن الياتف النقال ساىم بطريقة إيجابية فی تعمم بعض الميارات األساسية لکرة القدم قيد البحث 
تفوقت . - لتالميذ المجموعة التجريبية من خالل البرمجية التعميمية اإللکترونية التی تم االستعانة بيا

المجموعة التجريبية التى إستخدمت الياتف النقال فى التحصيل المعرفى ومستوى أداء بعض الميارات 
 . األساسية في كرة القدم لتالميذ المرحمة اإلعدادية 

( 16  )(م2019 )هبة هللا عيد السيد الحديديوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
وأوضحت النتائج بأن تفوقت تمميذات المجموعة التجريبية الثالثة باستخدام استراتيجية الياتف النقال 
التعميمي في درجات االختبارات الميارية ودرجة االختبار المعرفي في القياس البعدى، مما أدى إلي 

ارتفاع وتحسن الجانب المياري والمعرفي في مسابقات الميدان والمضمار قيد البحث 
                  (م2020 )عرفه عبد الهادي شريفوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج  دراسة حسن 

. يؤثر البرنامج االلكترونى تأثيرا ايجابيا فى تعميم ميارات سباحة الزحف عمى البطن بالزعانف  (4) 
توجد فروق دالة  (13)(م 2020 )دمحم عزت دمحموتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج  دراسة 

 بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية المستخدمة تصميم 0,05إحصائيا عند مستوي معنوية 
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  في مستوى أداء بعض الميارات األساسية والتحصيل المعرفي في Google playتطبيق أندرويد بــ 
. ”كرة الماء لصالح القياس البعدي

( 17 )(م2017 ) هشام دمحم عبد الحميموتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج  دراسة 
البرمجية التعميمية كانت ليا تأثير كبير في تحسين ورفع مستوى األداء الفني لمميارات قيد البحث  و 

. تحسين التحصيل المعرفى لممجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة 
تتحقق صحة الفرض األول ليذه الدراسة والذي  (8)،  (7)مما سبق وفي ضوء نتائج الجدولين 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة التجريبية )ينص عمى أنو 
 (المستخدمة لمياتف النقال في المتغيرات البدنية والميارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة

: مناقشة الفرض الثانى 
أنو توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين  (9)يتضح من جدول 

القبمي والبعدي لدى المجموعة  الضابطة في المتغيرات البدنية والميارية والتحصيل المعرفي، وذلك 
.  لصالح متوسط درجات القياس البعدي 

( 2 ) (م 2019 ) أمل جالل يوسف عبدالرحيموتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
ادى  (الشرح واداء النموذج )وكانت من اىم نتائج الدراسة ان وتوصمت الباحثة الى ان الطريقة المتبعة 

الى تحسين مستوى االداء الميارى لبعض ميارات الحبل لطالبات المجموعة الضابطة 
(  12 )(م2018 )دمحم عبد القادر الباز عبد القادروتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

ساىم بطريقة  (أسموب الشرح وعرض النموذج)توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية األسموب المتبع 
. إيجابية في تعمم بعض األداءات الميارية فى كرة القدم، والتحصيل المعرفي لطمبة المجموعة الضابطة

(  11 ) (م2018 ) دمحم باز دمحم ابو الفرحوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
واستخمص الباحث أن استخدام األسموب التقميدي لو تأثير ايجابي دال عمى تعمم ميارات الكرة الطائرة 

. لمصم قيد البحث ألفراد المجموعة الضابطة
ان تأثير   (5 )(م2015 )دينا السيد عبد الحميدوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

البرنامج التقميدى المتبع  اثر بنسبة طفيفة  عمى تحسين مستوى اداء بعض مسابقات العاب القوى 
لتالميذ مرحمو التعميم االساسي بمحافظو المنوفية 

  ( 10 ) (م2015) دمحم احمد السيد وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كاًل من دراسة
ساىم بطريقة ايجابية فى تعمم بعض الميارات  (الشرح المفظى وأداء نموذج  )أن األسموب التقميدى  

األساسية قيد البحث ألفراد المجموعة الضابطة 
تتحقق صحة الفرض الثانى ليذه الدراسة والذي    (9)مما سبق وفي ضوء نتائج الجدولين 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي لدى المجموعة  )ينص عمى أنو 
(  الضابطة في المتغيرات البدنية والمهارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة
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: مناقشة الفرض الثالث 
أنو توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين  (10)يتضح من جدول 

البعديين لدى المجموعة  الضابطة  والتجريبية في المتغيرات البدنية والميارية والتحصيل المعرفي، وذلك 
.   لصالح متوسط درجات القياس البعدي لممجموعة التجريبية  

 
 ىذا التقدم الذي طرأ عمي المجموعة التجريبية إلى المتغير التجريبي الذى يتمثل الباحثةتعزو 

في  البرمجية التعميمية والتى خمقت بيئة تعميمية جيدة من خالل إشراك جميع حواس المتعمم واستثارة 
دوافعو نحو التعمم ومساعدتو عمي التفكير العممي المنظم وجعمو يسير في العممية التعميمية ، وفقًا لرغبتو 
وسرعتو وقدراتو مما دفع  التمميذة  لمشعور بذاتو وقيمو ودوره في العممية التعميمية مما أدي إلى استيعابو 
دراكو لمحقائق والمعارف المرتبطة بتعمم الميارات األساسية فى تنس الطاولة قيد البحث بشكل صحيح . وا 
وقد يرجع تفوق القياس البعدي لممجموعة التجريبية إلي استخدام الياتف النقال يوفر المثير 

المضبوط الذي يحقق االستجابة المضبوطة وأما استخدام الياتف النقال أتاح الفرصة  لمتمميذات لتعمم 
تقان الميارات قيد البحث لما تتميز بو من تسمسل منطقي بطريقة منظمة ومتتابعة مما يساعد عمى  وا 

التركيز واالنتباه وتفيم كل جزء وتعممو بسيولة ولسيولة وجود وتوفر الياتف النقال باستمرار مع 
. التمميذات 

  وكانت (8 )(م2020)صالح الدين دمحم حسن وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
من اىم نتائج الدراسة حيث ظيرت فروق دالة إحصائيًا في القياس البعدي بين األربع مجموعات الثالث 

التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية الثالثة باستخدام استراتيجية الياتف النقال 
. التعميمي

  وقد استنتج الباحثتان (7 )(م 2020)ريهام عمى دمحم تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 
تفوق تمميذات المجموعة التجريبية عمى تمميذات المجموعة الضابطة فی القياس البعدً فی االختبار 

الميارى مما ادً الى ارتفاع وتحسن المستًو الرقمی فی مسابقة الوثب الطويل لدً تمميذات المجموعة 
التجريبية حيث ظيرت فروق دالة احصائيا فی القياس البعدً بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 

لصالح المجموعة التجريبية 
انو توجد (5 )(م2015 )دينا السيد عبد الحميدوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

فروق دالة إحصائيا وُمعدل تغير حادث بين متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية 
والضابطة في مستوى األداء الميارى لبعض مسابقات العاب القوى لتالميذ مرحمو التعميم االساسي 

 .بمحافظو المنوفية 
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تتحقق صحة الفرض الثالث ليذه الدراسة والذي ينص عمى  (10)مما سبق وفي ضوء نتائج الجدول 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات البعدية لدى المجموعتين الضابطة والتجريبية  )أنو 

 ( في المتغيرات البدنية والمهارية والتحصيل المعرفي قيد الدراسة
 

  :                  اإلستخالصات والتوصيات
  :  اإلستخالصات

فى ضوء ىدف البحث وما توصمت إليو الباحثة من األسموب اإلحصائي المستخدم وما أسفرت 
: عنو الدراسة من الفروق والعالقات استخمصت الباحثة اإلستخالصات التالية

  البرمجية التعميمية المعدة  باستخدام الياتف النقال ليا تأثير إيجابى دال إحصائيًا عمى مستوى 
أداء بعض المتغيرات البدنية والميارية والتحصيل المعرفي فى رياضة تنس الطاولة لممبتدئات 

 بمحافظة الشرقية
  البرمجية التعميمية المعدة باستخدام الياتف النقال كانت أكثر فاعمية و تأثيرا عمى تعمم ميارات

 .تنس الطاولة عن البرنامج التقميدي 
  ىناك تحسن طفيف لممجموعة الضابطة فى مستوى أداء بعض المتغيرات البدنية والميارية

 .والتحصيل المعرفي في تنس الطاولة لممبتدئات بمحافظة الشرقية 
  تفوقت المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في نسب التحسن لجميع المتغيرات البدنية

 .والميارية والتحصيل المعرفي في تنس الطاولة قيد البحث 
 

     : التوصيات
: فى ضوء ما توصمت إليه الباحثة من نتائج البحث توصي بما يمي 

 استخدام البرمجية التعميمية عن طريق الياتف النقال في تعميم الميارات األساسية في رياضة  .1
 .تنس الطاولة 

ضرورة تصميم برمجيات تعميمية باستخدام الياتف النقال لمميارات األساسية في رياضة تنس  .2
 . الطاولة ووضعيا في االتحاد المصري لتنس الطاولة ومشيخة األزىر الشريف

ضرورة اىتمام كميات التربية الرياضية بتعميم طالبيا كيفية استخدام تكنولوجيا التعميم لما لو من  .3
 .تأثير عمى تعمم الميارات الحركية  

توصى الباحثة بتطبيق البرنامج التعميمي المقترح باستخدام الياتف النقال خالل المرحمة السنية  .4
 .قيد البحث وتطبيقو عمى عينات مماثمة لنفس المرحمة السنية 

إجراء المزيد من البحوث التجريبية باستخدام التقنيات التكنولوجية األخرى عمى ميارات تنس  .5
 .الطاولة وعينات مختمقة لموصول إلى تحقيق أعمى مستوى ممكن في التدريب والتعميم
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 المراجع العممية
: المراجع العربية 

تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرن الحادي   : (م2004)إبراىيم عبد الوكيل الفار  -1
 .  ، دار الفكر العربي، القاىرةوالعشرين

تأثير برنامج تعميمي باستخدام الفيديو التفاعمي  : "  (م2019 )أمل جالل يوسف عبدالرحيم  -2
جامعة - عمى تعمم بعض ميارات الحبل لطالبات كمية التربية الرياضية 

 ، كمية التربية الرياضية ، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، " طنطا 
. طنطا 

فعالية استخدام الياتف النقال عمى التحصيل المعرفي   : "(م2019). حسام دمحم أحمد إبراىيم -3
ومستوى أداء بعض الميارات األساسية في كرة القدم لتالميذ المرحمة 

 ، كمية التربية الرياضية   ، رسالة دكتوراه غير منشورة، "  اإلعدادية 
. جامعة بورسعيد 

برنامج الكتروني مقترح لتعميم السباحة بالزعانف  : " (م2020)حسن عرفو عبد اليادي شريف  -4
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، "   سنوات  10 سنوات إلى 8لمبراعم من 

. كمية التربية الرياضية لمبنين   ، جامعة حموان 
الفيديو التفاعمي كأسموب لتصحيح أخطاء بعض  : " (م2015 )دينا السيد عبد الحميد  -5

رسالة ماجستير  ، " مسابقات العاب القوى لتالميذ مرحمو التعميم األساسي
.  ، كمية التربية الرياضية ، جامعة  مدينة السادات غير منشورة

، دار الوفاء التعميم االلكتروني محدداتو ومبرراتو ووسائطو : (م2005)رمزي أحمد عبد الحي  -6
 .لمطباعة والنشر، اإلسكندرية

تصميم بيئة تعمم نقال قائمة عمى محفزات األلعاب الرقمية " : (م 2020) رييام عمى دمحم  -7
لتنمية ميارات المشاركة االلكترونية والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة 

 ، كمية التربية ، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، "  اإلعدادية 
. المنصورة

تأثير أستخدام التعمم المتنقل بطريقة قارئ الكود عمى   : " (م2020)صالح الدين دمحم  حسن  -8
تعمم بعض الميارات األساسية بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحمة 

 ، كمية التربية الرياضية   ، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورة، " اإلعدادية 
. بنيا 

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%89+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%84+%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7.&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%89+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%84+%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7.&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%89+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%84+%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7.&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%89+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%84+%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7.&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%89+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%84+%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7.&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=245913629&frameName=&PageNo=9&PageSize=10
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=245913629&frameName=&PageNo=9&PageSize=10
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=245913629&frameName=&PageNo=9&PageSize=10
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بطريقة األكواد Mobile Learningتأثير إستخدام   : " (م2020)عبد الرحمن أحمد دمحم حمزة  -9
 ، كمية التربية رسالة ماجستير غير منشورة، "  عمى تعمُّم سباحة الفراشة 
. الرياضية   ، جامعة بنيا 

تأثير برمجية تعميمية باستخدام الوسائط الفائقة عمى جوانب  : " (م2015)دمحم احمد السيد  -10
رسالة ماجستير غير ، " تعمم بعض الميارات األساسية لبراعم الكرة الطائرة  

 .، كمية التربية الرياضية ، جامعة بنيا منشورة 
تأثير برنامج باستخدام الفيديو التفاعمي بمغة اإلشارة  : "  (م2018 )دمحم باز دمحم أبو الفرح  -11

عمى تعمم ميارات الكرة الطائرة لمتالميذ الصم بمدرسة األمل لمصم بمحافظة 
 ، كمية التربية الرياضية  ، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، " الدقيمية 

. المنصورة 
تأثير برنامج تعميمي باستخدام الفيديو التفاعمى  : " (م2018 )دمحم عبد القادر الباز عبد القادر  -12

، " عمى تعمم بعض األداءات الميارية والتحصيل المعرفى فى كرة القدم 
 ، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورة

. اإلسكندرية 
 لتعمم بعض ميارات Google play) )تصميم تطبيق أندرويد بــ  : " (م2020)دمحم عزت دمحم  -13

 كمية التربية الرياضية   ، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورة ،، " كرة الماء 
. بنيا 

، الدار المصرية المبنانية، التعميم االلكتروني عبر شبكة االنترنت  : (م2005)دمحم دمحم اليادي  -14
 .القاىرة 

 . ، دار الفكر العربي، القاىرة كرة السمة لممدرس والمدرب : (م1997)مصطفى دمحم زيدان  -15
تأثير استخدام الييبرميديا والفيديو التفاعمي  :"  (م2019 )ىبة هللا عيد السيد الحديدى  -16

والموبايل التعميمي عمى التحصيل المعرفي ومستوى األداء الميارى لبعض 
  ،إنتاج عممي، "  مسابقات الميدان والمضمار لتمميذات المرحمة اإلعدادية 

 ، كمية التربية الرياضية 50.المجمد السادس ،ع مجمو كميو التربية الرياضية
، جامعة بورسعيد 

تأثير برمجية تعميمية بإستخدام خرائط المفاىيم عمى  : " (م2017)ىشام دمحم عبد الحميم  -17
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