
درصة الجاىوية الزياضية امل طالبل طويلتعله الوثب ال الواقع االفرتاضي على تكيية تأثري
 بالشقاسيل

 ٌد./ ياجد يحًد انعؼُد انؼصاشأ. )*( 

 ُبـؼــى شــىد إبساهُــــيحً./ د)**( أ. و. 

 وفاء ظانى ظهًُاٌ حعٍُ حعٍ)***( 

 :ومغكلة البححاملكدمة 

                                                           
 .بُاث جايؼت قُاة انعىَط-أظتاذ طسق انتدزَط وانتسبُت انؼًهُت وػًُد كهُت انتسبُت انسَاضُت بٍُُ )*(

بُاث جايؼت  - أظتاذ يعاػد وقائى بؼًم زئُط قعى َظسَاث وتطبُقاث يعابقاث انًُداٌ وانًضًاز بكهُت انتسبُت انسَاضُت بٍُُ (**)

 .قُاة انعىَط

 باحثت ياجعتُس. (***)



 

َعتثز التعلُن ركُزج أساسُح فٍ تناء وتكىَن الفزد وتأهُله للتفاعل هع الوعزفح واستُعاب الُاخ التقدم وفهن



 

 (822: 3الىثة الوتكزر فٍ حفزج الىثة، وهن هنا ظهزخ أهوُته كنشاط تدنٍ هدرسٍ.)

 هدف البحح:

  

  

 فزوض البحح: 
 

 



 

 

 

 الوهارٌ والزقوٍ للىثة الطىَل فٍ ألعاب القىي ولصالح القُاس الثعدٌ للوجوىعح التجزَثُح.
 
 

 هصطلحاخ الثحث : 



 

 ة :الدراصات املزجعي
 (1جدول )

 تجؼُاندزاظاث انًس

يُهج  هدف انبحث ػُىاٌ انبحث انباحثاظى  و

 انبحث

وظائم جًغ  ػُُت انبحث

 انبُاَاث

  أهى انُتائج

بانسَاض

انطائسة

جايؼت 

بُها



 

 (1جدول )

 تجؼُاندزاظاث انًس

يُهج  هدف انبحث ػُىاٌ انبحث انباحثاظى  و

 انبحث

وظائم جًغ  ػُُت انبحث

 انبُاَاث

  أهى انُتائج

أنُكعاَدزا كىفاظٍ 

وآخسوٌ 

Alexandra 

Covaci et.all.  

(11و( )2112)



 

 إجزاءات البحح:
 أواُل : ميهج البحح:

 
 ثاىيًا : دلتنع وعيية البحح :

 :البحح وعيية دلتنع 

 (2جدول )

 اػتـدانُت تىشَـغ انؼُُـت انكهُت نهبحث فٍ يتغُساث

 34=  ٌ       انىشٌ( -انطىل  -)انؼًس انصيٍُ 

وحدة  انًتغُساث

 انقُاض

انًتىظط 

 انحعابٍ

االَحساف 

 انًؼُازٌ

 يؼايم االنتىاء انىظُط

 1.716 13.51 1.34 13.12 ظُت انؼًس انصيٍُ

 .1.16 - 161.11 11.21 74..15 ظُتًُتس انطىل

 1.131 - 51.51 .2.1 51.47 كجى انىشٌ

 ثالجًا : وصائل وأدوات مجع البياىات:

 األجهشة املضتددمة : -1



 

Data show

 مضابكة الوثب الطويل قيد البحح: -2

 

 

 

 

 

 االختبارات البدىية: -3

، والبحث   

- 

 : اختثار الىثثح الزتاعُح )ثانُح( . الزشاقح -

- 



 

- 

 : اختثار الىثـة العزَـض هن الثثاخ )سن( . للزجلُن القىج الووُزج تالسزعح -

 الربدلية التعلينية:

 هدف الربىامج  :

 

 أصط بياء الربىامج التعليني:
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 إعداد اليصوص املكتوبة:
Microsoft Word 2010

 اخ عُنح الثحث.طالثحتً تتعاَش هعها ال

 الصـورة:



 

Photo Edit

Internet

 الوسلسلح والوتحزكح الثالثح األتعاد.

 الفيديو:
Internet

املؤثزات الصوتية
احلواريالتعليل

 :اللفظية الصوتية املؤثزات

 . 

 املوصيكى:
 

 

 إطارات إرعادية : -1

 إطارات متهيدية :  -2

 إطارات التوجيه : -3

 إطارات تينية املعلومات :       -4

 إطارات تكويً املفهوو : -5



 

 إطارات اختباريه :  -6

 إطارات رابطة :  -7

 أصاليب التدريط املضتددمة يف تيفيذ الربىامج التعلينى :

 : ياخلطة الشميية لتيفيذ الربىامج التعلين

 

 

 

 

 :الدراصة االصتطالعية



 

 

 

 

 

 تدرَة الوساعدَن علً جوُع أساسُاخ الثزهجُح التعلُوُح وكذلك علً دورهن. 

 

 

 

 

 

 

 :الدراصة األصاصية
 الكياظ الكبلي:  -1

 

وذلث    ،( ءجةثت  51األقصث  لرجةثت األءاا الارث ج      

اجاوعتي البحث  ل

 (3جدول )

 دالنت انفسوق بٍُ انًجًىػتٍُ انتجسَبُت انضابطت فً انقُاض انقبهً نالختبازاث انبدَُت

 12=2=1ٌٌ  )انتكافىء( وانقُاظاث انًهازَت واالختباز انًؼسفٍ قُد انبحث



 

 انًجًىػت انضابطت انًجًىػت انتجسَبُت االختبازاث وانقُاظاث
 قًُت )ث(

 ع ض ع ض

 1.132 .1.4 5.11 1.51 .5.1 و يٍ انبدء انًتحسك21انؼدو  انبدَُت

 1.113 1.21 21.31 .1.1 21.21 اختباز انىثبت انسباػُت

 1.112 .1.7 .7.4 1.12 7.51 ثًُ انجرع أيايًا أظفم يٍ انىقىف

 1.411 1.32 61.11 1.44 14..5 باض انًؼدل نهتىاشٌ اندَُايُكٍ

 1.254 5..7 161.14 1.21 161.42 انىثـب انؼسَـض يٍ انثباث

 .1.17 .1.1 3.42 1.11 3.41 يعتىي األداء انًهازٌ نهىثب انطىَم

 1.265 1.12 1.12 1.13 1.11 انسقًٍ نهىثب انطىَمانًعتىي 

 20.70=  0.0.* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

 .قير البح  ، ما  يشير إل  تك فؤ الاجاوعتين في هذه الاتغيراث

 تطبيل الربىامج املكرتح:

 أةزاا الوحرة التعليايت.

 الاجاوعتين.

 الكياظ البعدي:

 املعاجلات اإلحصائية:
- 

- 

 عزض اليتائج ومياقغتها:



 

 :عـزض اليتـائــجأواًل : 
 (4جدول )

 فً دالنت انفسوق بٍُ انقُاظٍُ انقبهٍ وانبؼدٌ نهًجًىػت انتجسَبُت

 12ٌ=      وانًعتىي انسقًٍ نهىثب انطىَم يعتىي األداء انًهازٌ

 انقُاض انبؼدٌ انقُاض انقبهٍ االختبازاث وانقُاظاث
 قًُت )ث(

 + ع َض + ع َض

 * 23.. 1.24 11.53 1.11 3.41 يعتىي األداء انًهازٌ نهىثب انطىَم

 * 1.44 1.34 3.21 1.13 1.11 انًعتىي انسقًٍ نهىثب انطىَم

 202.2= 0.0.* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

 القي س البعر .

 (5جدول )

 دالنت انفسوق بٍُ انقُاظٍُ انقبهٍ وانبؼدٌ نهًجًىػت انضابطت فً

 12ٌ =      وانًعتىي انسقًٍ نهىثب انطىَم يعتىي األداء انًهازٌ

 انقُاض انبؼدٌ انقُاض انقبهٍ االختبازاث وانقُاظاث
 قًُت )ث(

 + ع َض + ع َض

 * 4.25 1.11 6.41 .1.1 3.42 يعتىي األداء انًهازٌ نهىثب انطىَم

 * 4.11 1.33 2.11 1.12 1.12 انًعتىي انسقًٍ نهىثب انطىَم

 202.2= 0.0.* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

 القي س البعر .

 (6جدول )

 دالنت انفسوق بٍُ انًجًىػتٍُ انتجسَبُت وانضابطت فً انقُاض انبؼدٌ

 12=2=1ٌٌ  وانًعتىي انسقًٍ نهىثب انطىَم نًعتىي األداء انًهازٌ

 انًجًىػت انضابطت انًجًىػت انتجسَبُت االختبازاث وانقُاظاث
 قًُت )ث(

 + ع َض + ع َض

 * 12.11 1.11 6.41 1.24 11.53 يعتىي األداء انًهازٌ نهىثب انطىَم

 * 11.17 1.33 2.11 1.34 3.21 انًعتىي انسقًٍ نهىثب انطىَم

 20.70= 0.0.* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

 .الاجاوعت التجريبيت

 (7جدول )

 َعب تحعٍ انقُاض انبؼدٌ ػٍ انقُاض انقبهٍ نهًجًىػتٍُ انتجسَبُت انضابطت



 

 فً يعتىي األداء انًهازٌ وانًعتىي انسقًٍ نهىثب انطىَم

 انًجًىػت انضابطت انًجًىػت انتجسَبُت االختبازاث وانقُاظاث

 % انبؼدٌ انقبهٍ %  انبؼدٌ انقبهٍ

 %17.43 6.41 3.42 %211.1 11.53 3.41 انطىَميعتىي األداء انًهازٌ نهىثب 

 %46..7 2.11 1.12 %.1..11 3.21 1.11 انًعتىي انسقًٍ نهىثب انطىَم

 
 ثاىيًا : مياقغــة اليتائــج :

 مياقغة ىتائج الفزض األول: -1

 القي س البعر .

 



 

 

في   

 



 

 مياقغة ىتائج الفزض الجاىي: -2

 القي س البعر .



 

 مياقغة ىتائج الفزض الجالح: -3

 .الاجاوعت التجريبيت



 

(7 :361( )82 :63،61) 

 

في  

 االصتيتاجــات والتوصيــات: 
 أواًل : االصتيتــاجــــات

 

 

 

 

 ات :ـيـثاىيًا : التوص
 



 

 

 

 

 

 املزاجع العزبية واألجيبية:



 

18- Alexandra Covaci, Cristian-Cezar Postelnicu, Alina Ninett Panfir and Doru 

Talaba : A virtual Reality Simulator for Basketball Free-Throw Skills 

Development, L.M.Camarinha- Matos etal, (Eds), IFIP International 

Federation for Information Processing, 2012. 
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