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  املهارات   بعض  تعلم   علي (   (VRنظاراتستخدام  إ تأثري برنامج تعليمي ب 
 لطالب كلية الرتبية الرياضية جامعة بنها   لكرة الطائرة يف ا   ختاذ القرار إ و   التحكيمية

 ـحمد عادل جريس م / د 
 املقدمة ومشكلة البحث :

ساتراتيجيات الت ل يم والت لم التي  تؤكد اإلتجاهات التربوية الحديثة على أهمية تنوع أساالي  واس
إيجابية المت لم أثناء ال ملية الت ليمية ، ومع بداية اللفية الجديدة أصااب    عليتؤدي في النهاية 

المت لم هو محور ال ملية الت ليمية وتنمية شاااتصااايتة بصاااورة متكاملة جساااميان وعلليان وانف اليان  
ي األفراد وتصااللهم وتشااح   واجتماعيان ، فالتربية أساااص صاالب البشاارية فهي عبارة عت موي تنم

حفظ الم لوماات والتمكت منهاا وتلاديمهاا للمت لم  على ارهم. فلم ي اد الت ليم م تمادأ علولهم وأفكا 
فلط    إنما تمكيت المت لم مت البحث عت الم لومات والتفكير فيها ,  ومشاااااركتة مشاااااكرة ف الة  

 لك أصااب  دور الم لم متشاا با منة ما  في ال ملية الت ليمية ، وكونة محوراُ لل ملية الت ليمية ، ل
تصا  بشاتصايتة وتلهيلية للمهنة ، أو طراال التدريص ونظريات الت لم وما توصالت ألية ، و ير  ي

 (22:  15 لك مما يلتضي أت يؤه  الم لم لمواجهتة لتحديات ال صر المنتامية .  )
لومااتياة التي أدت إلي ظهور  وللاد شاااااااااهادت منظوماة الت ليم تطوران هااالن نتيجاة الثورة الم       

ات ت ليمية حديثة و لك يتطل  إعادة النظر في برامج إعداد الم لم ، ول لك ألت الم لم  اساتراتيجي
ي لم بالطريلة التي ت لم بها ، فكيف نطل  مت الم لم أت يحدث ويطور في أسالي  واستراتيجيات  

 (120:  10لة التلليدية ) المتب ة ( .)تدريسة وينمي اللدرات اإلبداعية وهو مازا  يت لم بالطري
ات ال صر الحالي تطورات تكنولوجية سري ة  ( م2007عصام الديت , هيثم عبدالمجيد ) ويؤكد 

ومتلحلة في كافة مجاالت الحياة ، حيث أصبحت التلنيات ال لمية جزءاُ أساسيا مت حياة الفرد 
استتدام التلنيات الحديثة  ومت فل يكاد يتلو أي نشاط مت أنشطة الحياة اليومية مت 
الت ليم والت لم ال ي يشك  منظومة  المجاالت األساسية التي أثرت فيها ه ه التلنيات مجا 

متكاملة ت تمد أساسا علي ال لمات المتبادلة التى تنشل بيت الم لم والمت لم والمادة التدريسية 
 ية الم لومات ظهرت ووساا  نل  المحتوى إلى المت لم ، ومع تطور وساا  تلن

 ة الرتبية الرياضية جامعة بنها بكلي *مدرس  
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 ة الت ليمية دوت التليدأسالي  جديدة للت لم تسم  للمت لم بتحليل أمصي استفادة مت ال ملي
بمكات أو زمات م يت حيث يمكت للفرد أت يحص  علي الم لومات مت تل  المنز  أو الجام ة 

 . دوت التليد بلر  المكات أو ب ده
 

وي د اسااتتدام الحاساا  افلي في ال ملية الت ليمية مت أبرز مظاهر التطور التكنولوجي  
ال ي أصااااااااب  حديث الساااااااااعة فى ه ه األلفية  لما لة مت أثر ف ا  في عر  ونل  الم لومات  
وتلديمها بصااااااورة جيدة للمت لم حيث يمكت مت تللة اسااااااتتدام تطبيلات مت ددة ل ر  المادة  

التطبيلاات الحاديثاة برامج الوامع االفتراضاااااااااي وت اد برامج تكنولوجياا الوامع   ها ه الت ليمياة ومت
االفتراضاي واحدة مت أهم تطبيلات اساتتدام الحاسا  افلي في ال ملية الت ليمية التى ت تمد على  
اساتتدام أنماط ت ليمية جديدة للحاسا  األلى يدت  فيها الصاوت والصاورة الثابتة والمتحركة  ات  

نااية أو الثلثية كنواة أسااااساااية في أسااالو  المحاكاة ال ي يشاااك  األسااااص في تكويت  الث األب اد
 ( 1:  12)  ال صر الحالي .البياة االفتراضية تمشيا مع التطور والتسارع ال ي يشهده 

وماام ال ادياد مت التبراء والمهتميت باالت ليم باابتكاار طرل حاديثاة في الت ليم تتمااشاااااااااي مع 
ال ي يشااااهده ه ا اللرت الحالي، ومد كات مت بيت ه ة الطرل الوامع  ولوجي لتكنالتلدم ال لمي وا

االفتراضااي والتي ت د طريلة حديثة نساابيا للت لم في مجا  التربية الرياضااية ، وتلوم تلنية الوامع  
االفتراضااااي علي ملاطع الفيديو والصااااور والرسااااومات والنمازح واالصااااوات لتحاكي طبي ة ال الم  

  المحيطة   ج   الوساا  الت ليمية مراية بشك  افض  ومت ك  الزوايامما ي بالت لم  رتليالوام ي لت
وب لك تج   اهتمام المت لميت مت كافة االعمار مما يحلل الحيوية والج   للمادة ال لمية وبياة  

 (1: 3. )الت لم 
ص حليليا أت الوامع االفتراضي هو التجسيد لوامع لكنة لي (2005مايك  راش )وي كر   

يلوموت باستتدامة حليلي أو وهمي يتي  للمت لميت ال يت  كما أنة عملية محاكاة لمشاهد مت وامع  
والتدري  عت طريلة  تنفي  المهمات وأداء األعما  المطلوبة ضمت مشاهد المحاكاة ومؤثراتها في 

االفتراضية ( أت مصطل  الحليلة 2005(. كما ي كر عصام فريحات ) 13:  17الزمت الحليلي) 
مبتدعة  مت تللها أت يستكشف عوالم يستتدم لوصف أنظمة كمبيوترية يستطيع المستتدم

-Softwareبواسطة األجهزة والبرامج التي تحم  مدرا مت المشابهة بالحليلة ، مت تل  برامج  

Animation   الرسوم الثلثية,Three-Dimensional   والرسوم الم تمدة علي الشاشة



 اجمللد اخلامس –رياضية ويف لعلوم الرتبية البدنية والني سجملة ب   

  
 

 
 

 

- 266 - 

 

Screen –Based Graphic  حيث أصب  مت الممكت الحصو  علي للطات تكاد ال تتتلف
 ( 1:  14عت للطات الفيديو لل الم الحليلي . ) 

( إلى أت الدراسات أثبتت أت تكنولوجيا الوامع األفتراضى تمكت 2005ويشير على شلور )       
ة في  لك على مبدأ الت ليم م تمدالمت لميت مت الت ايش في البياة االفتراضية واالستفادة منها في  

االستمتاع والملحظة مب  الممارسة كما أنها ت م  على تهياة جو ت ليمي تفاعلي يج   انتباه 
المت لم ب  ويغمره في ه ا الجو ليت ام  مع المادة الت ليمية الموجود فيها بطريلة طبي ية أكثر 

وم متحركة تسه  علية أو على شك  رسف الية مما يسه   لك تزويد المت لم بإرشادات صوتية 
االندماح في ه ه البياة ، واس ا أحست اإلعداد له ه البياة االفتراضية بطريلة مناسبة وبنااها 
بالشك  المطلو  فات المت لم سوف يحص  على فرصة ت ليمية مت شلنها ت زيز وصل  وت لم 

تتطيط والبناء والبرمجة أساسا على ال وتنمية مدراتة ومهاراتة المطلوبة و تلوم البياة االفتراضية
والتجربة وهى مراح  تطوير البرامج الت ليمية  حيث تلدم صورة حية لألشكا  والمناظر ممزوجة 
بالصوت والحركة فتكوت نظاما للبياة الت ليمية المطلوبة لممارسة المهام التدريسية والت ليمية مت 

ة إلى التفاعلت الحركية الت ومسموعة إضاف تل  المشاركة في تفاعلت حسية متنوعة مراية
إمكانية عر  األشياء بلب ادها الثلثة تساعد المت لم على الت رف مت مر  على ال لمات بيت 

 ( .1،2: 15األشياء وأجزااها مع ب ضها الب   إضافة إلى عملية التفاع  الصفي .)
لطال  حيث ات مانوت التى تلاب  ا  مت اص   المواد  الطاارةكرة  الوت تبر مادة التحكيم في     

. مت اص   موانيت االل ا  الرياضية وتحكمة مواعد واضحة ومنظمة يطبلها الحكام طاارةكرة الال
ل بة الموامف الص بة والسري ة وتاصة في المباريات التنافسية التي يمكت ت تبر  الطاارةكرة الف

على الطال  في مادة التحكيم يج  . حيث الي ومت فل يمكت التنبؤ بنتيجتهات تنلل  نتيجتها ب
االلمام باللانوت والفهم واللدرة على تطبيلة في جميع االوضاع واالليات الصحيحة ويج  ات 
يكوت التفاهم والت اوت واالتصا  بيت الحكام انفسهم وم رفة ك  حكم صلحياتة االساص والجوهر. 

لل الحكام صافراتهم في عبيت فات اطبغ  النظر عت ظروف واوضاع ونوعية المباراة والل
المباراة يج  ات تكوت دميلة وثابتة وال يتجاهلوت اطلل اية صافرة وبالتساوي على الفريليت 

 وفي جميع االومات تل  المباراة واال فالحكم سيفلد مصداميتة مت مب  الجميع.
م لتدريص وت لفي ال م  في مجا  ا  الباحثومت هنا جاءت مشكلة البحث مت تل  تبرة  

ساعة تدريسية فانها ال تكفى  12فات مادة التحكيم متاب لها  للكرة الطاارةالمهارات االساسية 
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او م لم للمهارات  الكرة الطاارةلوضع الطال  على الطريل الصحي  الت يكوت حكم فى رياضة 
ع الحليلي التحكيمية فمت هنا كات مت الضرورة أت يت ايش الطال  في جو تيالي يشبة الوام

لبياة الت ليمية يوض  لة المهارات التحكيمية الواج  إتباعها وكيفية تطبيلها ليصب  حكما او ل
او   مت الص   نل  المباريات الوام ية بمثيراتها دات  الكلية   كمام لم جيد للمهارات التحكيمية ،  

 الباحثلوم  فسوف يلومت  امامة مباراه مصغرة بيت الطل  نظرا لللة االمكانيات اللعبيت وضيل ا
باالست انة عنها بالموامف التحكيمية االفتراضية عت طريل نظارات الوامع االفتراضى حتى يتسنى 

وكيفية اتتا  اللرار الصحي  للطال  الت ايش لحظة بلحظة ك  مايحتاجة الحكم اثناء ادارة المباراه  
لتحكيمية اثناء المباراه باستتدام االلمام باللوانيت والتحركات دات  المل   واالشارات ا مع

 فتراضى .تكنولوجيا الوامع اال
 هدف البحث :

وم رفة  ( (VRنظارات ستتدامإبتصميم برنامج ت ليمي باستتدام  يهدف البحث إلى
لطل  الفرمة الثالثة بكلية  الطاارة واتتا  اللرار في الكرةعلي ب   المهارات التحكيمية  اتلثيره

 جام ة بنها.التربية الرياضية 
 : فروض البحث

 الفرو  التالية : الباحثفي ضوء أهداف البحث يضع 
للمجموعة  ااااااااااااا  توجد فرول  ات داللة إحصااااااية بيت متوسااااطى اللياسااااييت اللبلى والب دى 1

) مياد البحاث (   واتتاا  اللرار في الكرة الطااارة الضاااااااااابطاة في ب   المهاارات التحكيمياة
 ولصال  اللياص الب دى .

رول  ات داللة إحصااااااية بيت متوسااااطى اللياسااااييت اللبلى والب دى للمجموعة  وجد فااااااااااااا ت 2
) مياد البحاث (   الطااارةواتتاا  اللرار في الكرة  التجريبياة في ب   المهاارات التحكيمياة

 ولصال  اللياص الب دى .
  ااااااااااا توجد فرول  ات داللة إحصاااية بيت متوساطي اللياسايت الب دييت للمجموعتيت التجريبية3

) مياد البحاث(   واتتاا  اللرار في الكرة الطااارةوالضاااااااااابطاة في ب   المهاارات التحكيمياة 
 لصال  المجموعة التجريبية.

 مصطلحات البحث :
 الوامع االفتراضي : تكنولوجيا -
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بياة ت لم تتيلية ت تمد علي عملية محاكاة لمشااااهد حليلية ت م  علي إظهار األشاااياء  
وام هاا الحليلي مت حياث حركتهاا واإلحسااااااااااص بهاا وهي تسااااااااااعاد  الثاابتاة والمتحركاة وكالنهاا في 

المشاااااااااااهاد الت ليمياة ومؤثراتهاا في   المت لم علي أداء األعماا  والمهاام المطلوباة مناة مت تل 
 ( 4:  1للمشهد الت ليمي. ) الزمت الحليلي 

 نظارات الوامع االفتراضى : -
ية وتتلل عالما مميزا لألل ا   نظارات الوامع االفتراضي هى نظارات تناس  الهواتف ال ك

 (18 اد ويمكنها التفاع  مع تلنية الوامع االفتراضي. ) والفيديوهات ثلثية األب
 الوصف

و لك بوض ة   iosتستتدم مع اجهزة الموباي  التي ت م  على نظام االندرويد او ا   
 فتراضي .بوصة والتمتع بمشاهدة ه ا ال الم اال 100بداتلها وج   شاشة هاتفك كلنها 

 اجراءات البحث :
 أوالً : منهج البحث :

البحث مساااات ينان بلحد  اسااااتتدم الباحث المنهج التجريبي نظران لملامتة لطبي ة ه ا 
التصااااااااميمات التجريبية وهو التصااااااااميم التجريبي لمجموعتيت إحداهما تجريبية واألترى  

 ضابطة باستتدام اللياص اللبلى و الب دي لكل المجموعتيت .
 ًا : جمتمع وعينة البحث :نيثا
 -جمتمع البحث : 

 –الريااضاااااااااياة للبنيت يمثا  مجتمع البحاث طل  الفرماة الثاالثاة بكلياة التربياة 
 ( طال  مستجديت  والمسجليت بالفرمة الثالثة.100جام ة بنها والبالغ عددهم )

       -عينة البحث:
(  10ساااتطلعية )( طال  وبلغ حجم ال ينة اإل40بلغ حجم ال ينة األسااااساااية )

طال  تم اتتيارهم بالطريلة ال شااااوااية مت مجتمع البحث إلجراء الدراسااااة اإلسااااتطلعية  
ممت يمارساااوت   الكرة الطاارة( طال  متميزيت في رياضاااة 10د اسااات ات الباحث ب دد )وم

 )صدل التمايز(.   طاارة الفرمة الراب ة تتصص كرة ل مت طدات  اندية مصر  الل بة 
 ة :جتانس العين
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مام الباحث   الطاارةكرة الللتلكد مت تجانص ال ينة فى المتغيرات التحكيمية لرياضااااااااة              
 ( 1بايجاد م ام  اإللتواء لتلك المتغيرات ، كما هو موض  في جدو  رمم ) 

 ( 1جدو  ) 
 50ت =  تجانص عينة البحث فى  المتغيرات األنثروبومترية والزكاء 
 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط اسوحدة القي االختبارات

 0.051- 19.000 0.503 18.512 سنة العمر الزمنى

 0.006 174.000 2.905 174.962 سم الطول

 0.160 71.000 3.622 73.037 كجم الوزن

 0.076 34.000 2.451 33.530 درجة كاءذال

،   0.051-مااا بيت )  ( أنااة تراوحاات م اااملت االلتواء1يتضااااااااا  مت الجاادو  )              
( ممااا يااد  على تجااانص أفراد ال ينااة فى  3( اى أت م اااماا  االلتواء انحصااااااااار بيت ) 0.160

 0متغيرات األنثروبومترية والزكاءال
 ( 2جدو  ) 

 50تجانص عينة البحث في االتتبارات الم رفية ميد البحث            ت =                
 المحاور  م

 وحدة  

 القياس
 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط

 0.60- 5.00 . 0.89 4.62 درجة مقاييس الملعب وواجبات الحكام  1

 0.59- 4.00 0.81 3.75 درجة قواعد اللعب وزمن المباراه 2

 0.92- 3.00 1.17 2.20 درجة االشارات التحكيمية 3

 0.97 1.00 1.29 1.55 درجة المواقف التحكيمية 4

 29. 2.20 1.23 1.11 درجة اتخاذ القرار   5

 0.44- 13.00 1.77 12.74 درجة مجموع محاور التحصيل المعرفى
  

أت   اى ( 0.97،  0.92-)  ( أنة تراوحت م املت االلتواء ما بيت2يتضااا  مت الجدو  )        
( مما يد  على تجانص أفراد ال ينة فى المتغيرات المهارية ميد  3 م ام  االلتواء انحصاااااار بيت )

 البحث .
  



 اجمللد اخلامس –رياضية ويف لعلوم الرتبية البدنية والني سجملة ب   

  
 

 
 

 

- 270 - 

 

 ( 3جدو  ) 
 تكافؤ عينة البحث في االتتبارات الم رفية ميد البحث

  20=  2= ت 1ت                                                                          

 المحاور  م
 وحدة  

 القياس

 المجموعة الضابطة
المجموعة 

الفرق بين  التجريبية

 متوسطين
 قيمة ت

 ع س ع س

 1.43- 0.36- 1.00 5.00 0.72 4.76 درجة يس الملعب وواجبات الحكام ايمق 1

 1.03- 0.24- 0.97 3.96 0.61 3.72 درجة قواعد اللعب وزمن المباراه 2

 0.00 0.00 1.18 2.64 1.18 2.64 درجة االشارات التحكيمية 3

 0.10- 0.40- 1.29 1.44 1.32 1.39 درجة المواقف التحكيمية 4

 0.24- 1.18 1.19 1.55 1.23 1.11 درجة قرا راتخاذ ال 5

 1.37- 0.68- 1.75 13.08 1.93 14.56 درجة محاور التحصيل المعرفىمجموع 
  

 1.662= 98ودرجة حرية  0,05ميمة  ت  الجدولية عند مستوى م نوية   
( عدم وجود فرول دالة إحصااية بيت اللياسيت اللبلييت للمجموعتيت    3يوض  جدو  )   

وبة  تجريبية والضاابطة في االتتبارات المهارية لل ينة ميد البحث حيث انحصارت ميمة ت المحسا ال
مماا   0,05وكاانات ميمتهاا اما  مت ميماة ت الجادولياة عناد مساااااااااتوى م نوياة  0.00:  1.43-بيت 

 المجموعتيت التجريبية و الضابطة في االتتبارات الم رفية ميد البحث. يد  على تكافؤ
  -: مجع البيانات  ثالثًا : وسائل

بإتباع مجموعة مت   الباحثفى ضاااااااوء األهداف التى يسااااااا ى البحث إلى تحليلها مام            
 التطوات ال لمية إلعداد أدوات جمع البيانات والمتمثلة فيما يلى : 

 ( . 1 ليمى الملترب باستتدام تكنولوجيا الوامع االفتراضى مرفل ) البرنامج الت -1
 ( . 2نظارات الوامع االفتراضى ) فتراضى باستتدام سيناريو الوامع اال -2
 األجهزة واألدوات المستتدمة . -3
 ( . 3اتتبار ال كاء . مرفل )  -4
 ( . 4توصيف الملرر التاص بالفرمة الثالثة مادة التحكيم . مرفل )  -5
 ( .5اتتبار التحصي  الم رفي: مرفل ) -6
 (6اتتبار اتتا  اللرار مرفل ) -7

 ( 1مرفل )  الوامع االفتراضى: ترب باستتدام تكنولوجياالبرنامج الت ليمى المل -1
 أهداف الربنامج :
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طال  ب   يهدف البرنامج الت ليمي باستتدام تكنولوجيا الوامع االفتراضي إلى ت لم ال   
) ملاييص المل   واالدوات اللزمة  الكرة الطاارةفى رياضة واتتا  اللرار المهارات التحكيمية 

 –الشارات التحكيمية ا -مواعد الل   وزمت المباراة  –ت الحكام فى المل   للمباراة و واجبا
 .الموامف التحكيمية ( مت تل  النظارة االفتراضية عت طريل الوامع االفتراضى

 األهداف الم رفية :
 .   بالكرة الطاارةأت ي رف الطل  ب   النواحي اللانونية التاصة  •
 .الكرة الطاارة رياضةأت ي رف الطل  واجبات الحكام فى  •
 أت يفهم الطل  التسلس  الحركي واألداء الصحي  للشارات التحكيمية ميد البحث .   •
 أت يكتس  الطل  طريلة جديدة للت لم .   •

 أغراض الربنامج : 
) ملااييص المل ا  واالدوات اللزماة للمبااراة و  أت يكتساااااااااا  الطاالا  المهاارات التحكيمياة  -

الموامف   –االشارات التحكيمية  -لمباراة مواعد الل   وزمت ا – واجبات الحكام فى المل  
 .التحكيمية (

 أت يت كر الطال  األعما  والمهام المطلو  أدااها كما شاهدها .   -

 أت يفهم الطال  الممارسة الصحيحة للشارات التحكيمية ميد البحث . -
 اللدرة على التتي  واإلدراك واالبتكار . الطال أت ينمى لدى  -
يكتساااااااااا  ويت رف الطاالا  على ب   األساااااااااااليا  التكنولوجياة في الت لم في التربياة   تأ -

 الرياضية.
 أت يستطيع الطال  التفاع  مع الحاس  افلي والت لم عت طريلة . -
 أت يكتس  الطال  اللدرة على الت لم ال اتي مت تل  االعتماد على نفسة . -
ة أت يلوم بهاا أثنااء عملياة  ب   أنمااط السااااااااالوك التي يجا  عليا  الطاالا كتساااااااااا  أت ي -

 ريص.التد

 ه ه المهارات نتيجة مروره بتبرات مناسبة. الطال  بممارسةأت يتحست أداء  -

 أت يتدر  الطال  علي المهارات التدريسية في جو تتيلي يشبة الوامع الحليلي. -

 األهداف الوجدانية: 
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 التللية والنفسية للطل  . تنمية وتطوير السمات •
 اليجابية فى عم  الجماعة والجهد الت اونى .على المشاركة ااكتسا  اللدرة  •
 ادراك ال لمة بيت ال طاء والمساولية.  •
 .الكرة الطاارة الش ور بالس ادة والسرور أثناء ممارسة •
 الر بة واإلصرار في تحليل ال ات وتحم  المساولية والوالء للجماعة . •

   الملترب :ومد تم مراعاة األسص التالية عند وضع البرنامج 
أت تتناسااااااا  أوجة النشااااااااط مع طبي ة الطل  مت حيث اسااااااات داداتهم ومدراتهم ومهاراتهم   •

 الحركية .
تنوع أوجة النشاااااط و لك حتى يتمكت الطل  مت اتتيار ألوات النشاااااط التي تشاااابع ميولهم   •

 وحاجاتهم والتي تتمشى مع اتجاهاتهم .
ع أوجة النشااااااط في عدة مساااااتويات حتى  مراعاة الفرول الفردية بيت الطل  عت طريل تنو  •

 المستوى ال ي يتناس  مع مدراتة . يجد ك  طال 
 أت تتناس  أوجة النشاط مع اإلمكانات المتاحة مت ميزانية متصصة وأدوات .   •
الساه  إلى الصا     تحليل مبدأ األمت والسالمة ومراعاة التدرح أثناء ممارساة األنشاطة مت •

 سيط إلى المرك  .ومت البطئ إلى السريع ومت الب
االهتمام بإتاحة الفرصااااة للنتلا  مت األجهزة واألدوات بلي طريلة يفضاااالها الطال  للت رف   •

 على حركات متنوعة .
 مراعاة وجود عنصر اإلثارة والتشويل في محتوى البرنامج . •
 للتهداة واالسترتاء كراحة إيجابية .أت يتتل  األداء الحركي تمرينات  •

 (. 1: مرفق ) املقرتح باستخدام تكنولوجيا الواقع االفرتاضىتعليمى حمتوى الربنامج ال
 مكونات البرنامج: 1

(  5علي ) الملترب باساااااااتتدام تكنولوجيا الوامع االفتراضاااااااىالت ليمى إشاااااااتم  البرنامج  
لتحليل هدف  الكرة الطاارة  المهارات األسااساية التحكيمية فىمهارات أسااساية تحكيمية مت ضامت 

لطل  الفرمة الثالثة  وهي كما  لكرة الطاارة لمية األساااااااسااااااية و ت لم المهارات التحكيالبرنامج وه
 يلي.
     . ملاييص المل   واالدوات اللزمة للمباراة  و واجبات الحكام فى المل    •
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 مواعد الل   وزمت المباراة .       •
 . االشارات التحكيمية •
 الموامف التحكيمية . •

 اتتا  اللرار •

 ( . 2مرفل ) ت ليلات باستتدام تكنولوجيا الوامع االفتراضى: ت والصور والالفيديوها -2
 مدة البرنامج: -3

مت تل  اللاحة التدريساااااااااية الم تمدة لمادة تحكيم الرياضاااااااااات الجماعية تحدد زمت   
 علي النحو التالي:الكرة الطاارة البرنامج التدريسى التاص برياضة 

   ( ساعة .12مدة تنفي  البرنامج )  -1
 ( وحدة .2عدد الوحدات الت ليمية باستتدام تكنولوجيا الوامع االفتراضى فى األسبوع ) -2

 ( دميلة.60وحدة باستتدام تكنولوجيا الوامع االفتراضى )زمت ال -3

 ( وحدة.12إجمالي عدد الوحدات باستتدام تكنولوجيا الوامع االفتراضى ) -4

الوامع االفتراضااى لالجزء التمهيدي  التوزيع الزمني لمكونات الوحدة باسااتتدام تكنولوجيا  -5
 ( دميلة[.10ي )والجزء التتام –( دميلة  40جزء األساسي )وال -( دميلة 10)

 التلسيم الزمني للبرنامج: 4
تكنولوجيا الوامع االفتراضاااى مت الناحية  باساااتتدام  مام الباحث بتلسااايم مهارات البرنامج         

 الزمنية علي النحو التالي.
 (4جدو  )

 سيم الزمني لمحتوي البرنامج الت ليمى الملتربتلال
 عدد الوحدات  مهارات البرنامج  

 ( وحدات 3) مقاييس الملعب واالدوات الالزمة للمباراة وواجبات الحكام  •

 ( وحدات 2) قواعد اللعب وزمن المباراه •

 ( وحدات 3)  االشارات التحكيمية •

 ( وحدات 2) المواقف التحكيمية  •

 ( وحدات 2) اتخاذ القرار •

 

 الجزء التمهيدي  : ويهدف إلى : –أ 
 تجهيز االدوات اللزمة لتشغي  البرنامج الت ليمى الملترب .  -
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 ( دميلة طوا  فترة تنفي  البرنامج . 10ومدة ه ا الجزء ) 
 الجزء الرايسي ، ويهدف إلى : –  
 .الكرة الطاارة ت لم النواحى التحكيمية التاصة برياضة -

جزاء في الوحاادة الت ليميااة حيااث يحلل محتواه الهاادف المطلو  ،  تبر مت أهم األوهاا ا الجزء ي 
وتتمث  أنشااطتة في مجموعة مت الفيديوهات والصااور والشااروحات الصااوتية التاصااة بالمهارات  

( دميلة طوا    40والتجري  ال ملى ، ومدة ه ا الجزء ) الكرة الطاارة التحكيمية التاصاة برياضاة 
 امج .ة تنفي  البرنفتر 
 الجزء التتامي  :   –ح 

( دميلة طوا    10 -5مراج ة المحتوى وات  الغيا  واالنصااااراف ، وتتراوب مدة ه ا الجزء مت ) 
 فترة تنفي  البرنامج .

باتتيار مجموعة الفيديوهات والصاور التوضايحية والموامف التحكيمية المتتلفة   الباحثمام       
، وفى ضااوء  لك تم توزي ها كوحدات   ( 2مرفل ) الموجودة  المناساابة لطبي ة ال ينة واإلمكانات

  ( . 1مرفل ) للبرنامج الملترب تنفي ه 
 األجهزة واألدوات المستتدمة في البحث : -2   

 بإستتدام األجهزة التالية : ثالباحمام         
كرات   جهاز روسااااااااتاميتر للياص الطو  بالساااااااانتيمتر ، ميزات طبي للياص الوزت بالكيلو جرام ،

 ، اجهزة حاس  الى ، نظارات الوامع االفتراضى , هواتف محمو  . طاارة
 ( . 3اتتبار ال كاء . مرفل )  -1

 ( . 3مرفل ) :  لسيد محمد تيريامام الباحث باستتدام اتتبار ال كاء ال الي، إعداد / 
 ومد اتتار الباحث ه ا االتتبار لألسبا  التالية :

صااااادل ه ا االتتبار في   فلد أكدت ال ديد مت الدراساااااات* علي درجة عالية مت الصااااادل، 
 مياص اللدرات ال للية ال امة.

 الية.  * علي درجة عالية مت الثبات، فلد أكدت ال ديد مت الدراسات أت م املت ثباتة ع
 * يناس  المرحلة السنية ميد البحث.  

 
 ( . 5مرفق ) اختبار التحصيل املعريف:  -4
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لطل    الكرة الطاارة  ي في تحكيم رياضاااةاتتبار للتحصاااي  الم رف مام الباحث بتصاااميم     
دراك الطل    -الفرمة الثالثة بكلية التربية الرياضااااااية للبنيت  جام ة بنها للياص مدي فهم واس

 .الكرة الطاارة للجوان  الم رفية المرتبطة بتحكيم رياضة
 :ات التاليةومد أتبع الباحث في تصميمة التتبار التحصي  الم رفي التطو  

 تحديد الهدف العام لالختبار : 1

في ضاوء أهداف البحث تم تحديد الهدف ال ام للتتبار وتمث  في مياص مدي التحصاي    
والتي   الكرة الطااارة الم رفي للطل  عيناة البحاث للجوانا  الم رفياة المرتبطاة بتحكيم ريااضااااااااااة 

االفتراضااااااى ، وراعي الباحث أت يغطي  تضاااااامنها البرنامج الت ليمى باسااااااتتدام تكنولوجيا الوامع 
  . الكرة الطاارة  لتحكيم رياضةلمادة توي المنهج الت ليمى االتتبار مح

 تحديد المحاور الرئيسية االختبار: 2

في ضااااااااوء الهدف ال ام للتتبار مام الباحث باالطلع على التوصاااااااايف التاص بمادة   
مجموعة مت المحاور الرايساية التي يمكت أت   تحكيم الرياضاات الجماعية للفرمة الثالثة ، لتحديد

ملااييص المل ا  واالدوات اللزماة   يتضااااااااامنهاا االتتباار الم رفي وها ه المحااور هي كاالتاالي :)
.  االشااااااااااارات التحكيمياة  . مواعاد الل ا  وزمت المبااراة . واجباات الحكاام فى المل ا و  للمبااراة 

 ( .. اتتا  اللرارالموامف التحكيمية 
 ختبار:فردات االصياغة م 3

لمراجع ال لمية والدراساااات الساااابلة للتتبارات الموضاااوعية وشاااروط  مام الباحث باإلطلع على ا
كتاابتهاا وتطوات بناااهاا وتحادياد ت ليمااتهاا والمواصااااااااافاات الواجا  إتبااعهاا مثا  دراساااااااااات كل مت  

والء عبد  " (،1م( )2007(، "إبراهيم عبد السااااااااتار ال ويني" )5م( )2006"إيها  محمد فهيم" )
( وبناء علي ما سبل تم صيا ة  6م( )2011جما  عرفة" ) (، "تامر18( )2015الفتاب احمد )

 ( مفردة.50أسالة االتتبار الم رفي وبلغ عدد مفرداتها )
للطل   الكرة الطاارة  ومد روعي في ه ه األسااااالة مياص التحصااااي  الم رفي في تحكيم رياضااااة  

ألكثر مت مدلو ،   والوضاااوب، والبسااااطة، وعدم احتما  اللفظعينة البحث، ومد روعي الشااامو ، 
   والدمة ال لمية.

 (. 5الصورة النهائية لالختبار المعرفي مرفق )  4

 
 (5جدول )

 عدد العبارات لمحاور االختبار المعرفي في صورة النهائية
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 المحاور م
إجمالي 

 العبارات

 12 بمقاييس الملعب واالدوات وواجبات الحكام في الملع 1

 8 المباراةقواعد اللعب وزمن  2

 10 االشارات التحكيمية 3

  8 المواقف التحكيمية 4

  12 اتخاذ القرار 5

  50 اإلجمالي

 ت ليمات االتتبار : - 5
تُ اد ت ليماات االتتباار مت أهم عواما  تطبيلاة حياث يترتا  عليهاا وضاااااااااوب الهادف مت   

بصاااورة صاااحيحة بحيث تب د عت  لتالي إلي اإلجابة االتتبار إلي الطال  بلغة ساااهلة وساااليمة وبا
اإلطالة ، وك لك طريلة تسااااااجي  الطال  لاجابة الصااااااحيحة في مكانها المحدد مع أهمية كتابة  

 الش بة.   تسلسلة دات  الش بة البيانات المطلوبة في ورمة اإلجابة والتي تشتم  علي االسم ورمم
 تصحي  االتتبار: - 6

دة فلط لك  إجابة صاااحيحة، وصااافر لك   بار إعطاء درجة واحروعي عند تصاااحي  االتت 
( درجة، وتم إعداد مفتاب تصااااااااحي   50إجابة تاطاة، وبالتالي تكوت الدرجة النهااية للتتبار )

 لتسهي  عملية التصحي .
 تحلي  مفردات االتتبار: 7

سؤا ( ( عبارة )50مام الباحث بكتابة اتتبار التحصي  الم رفي وكات محتوي عباراتة ) 
( طل  بالفرمة الراب ة مت تارح مجتمع 10علي عينة مميزة استطلعية موامها ) م بتطبيلةوما

بهدف التلكد مت وضوب المفردات وحست  الكرة الطاارة البحث ممت سبل لهم دراسة ملرر مادة 
م صيا تها وملامتها وأيضان حسا  م املت السهولة والص وبة ل بارات االتتبار، ومد استتد

  الم ادلة التالية لحسا  م ام  السهولة . الباحث
 

 معامل السهولة = 
 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال )العبارة(

 عدد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات الخاطئة
 

 معامل السهولة  =
 ص

 ص+خ
 

 اإلجابات الخاطئة خ=اإلجابات الصحيحة        ،         ص=حيث أن    
 السهولة والصعوبة عالقة عكسية مباشرة، مجموعهم يساوي الواحد الصحيح.ين والعالقة ب
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 معامل السهولة – 1معامل الصعوبة = 

 كما تم حساب معامل التميز لمفردات االختبار باستخدام معادلة التباين والتي تنص علي أن : 
 = معامل السهولة × معامل الصعوبة. التباين ) التميز (

 
وضح معامل السهولة ومعامل الصعوبة ومعامل التميز لكل مفردة ( ي6والجدول رقم )

 من مفردات اختبار التحصيل المعرفي قيد البحث.

 ( 6جدو  رمم )
 م املت السهولة والص وبة والتميز لمفردات اتتبار التحصي  الم رفي

ور
ح

لم
ا

 

 م
معامل  

 السهولة 

معامل  

 الصعوبة

معامل  

ور التميز
ح

لم
ا

 
 م

معامل  

 السهولة 

ل  اممع

 الصعوبة

معامل  

 التميز

ام
حك

ال
ت 

با
ج

وا
و 

ت 
وا

ألد
 ا
و
س 

يي
قا

لم
ا

 
 1 0.63 0.35 0.23 

ت 
را

شا
ال
ا

ية
يم

حك
لت

ا
 

26 0.60 0.40 0.24 

2 0.70 0.30 0.21 27 0.70 0.30 0.21 

3 0.645 0.35 0.23 28 0.65 0.35 0.23 

4 0.70 0.30 0.21 29 0.65 0.35 0.23 

5 0.64 0.35 0.23 30 0.70 0.30 0.21 

6 0.63 0.35 0.23 

ية
يم

حك
لت

 ا
ب

لع
 ا
ف

اق
و
م

 

31 0.70 0.30 0.21 

7 0.68 0.30 0.21 32 0.60 0.40 0.24 

8 0.70 0.30 0.21 33 0.70 0.30 0.21 

9 0.60 0.40 0.24 34 0.65 0.35 0.23 

10 0.60 0.40 0.24 35 0.70 0.30 0.21 

11 0.58 0.45 0.25 36 0.40 0.60 0.24 

12 0.60 0.40 0.24 37 0.70 0.30 0.21 

ن  
زم

و
ب 

لع
ال
د 

ع
وا

ق

اه
ار

مب
ال

 

13 0.70 0.30 0.21 38 0.75 0.25 0.19 

14 0.84 0.20 0.16 

ار
قر

ال
ذ 

خا
ات

 

39 0.55 0.45 0.25 

15 0.65 0.35 0.23 40 0.60 0.40 0.24 

16 0.40 0.60 0.24 41 0.80 0.20 0.16 

17 0.83 0.20 0.16 42 0.45 0.55 0.25 

18 0.45 0.55 0.25 43 0.45 0.55 0.25 

19 0.60 0.40 0.24 44 0.40 0.60 0.24 

20 0.40 0.60 0.24 45 0.70 0.30 0.21 

 

21 0.65 0.35 0.23 46 0.65 0.35 0.23 

22 0.70 0.30 0.21 47 0.65 0.35 0.23 

23 0.64 0.35 0.23 48 0.70 0.30 0.21 

24 0.65 0.35 0.23 49 0.70 0.30 0.21 

25 0.70 0.30 0.21 50 0.70 0.30 0.21 

االتتبار الم رفي تتميز بم املت السااااااااهولة ( أت عبارات محاور 6ت جدو  رمم )يتضاااااااا  م
(، وأت 0.20:   0.60)( و م ام  الصااااااا وبة ما بيت  0.80:  0.40حيث يتراوب م ام  الساااااااهولة بيت )
 – 0.16) ات موة تمييز مناسااابة وهي تتراوب بيت   الكرة الطاارة  أساااالة االتتبار الم رفي في رياضاااة

وعلية فإنة يمكت اسااااااتتدام عبارات محاور اتتبار التحصااااااي  الم رفي ميد  البحث كلداة لتلويم  ( 0.24
 مستوي التحصي  الم رفي.

 للتتبار:تحديد الزمت اللزم  7
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 لتحديد الزمت اللزم للتتبار الم رفي مام الباحث باستتدام الم ادلة التالية: 
 

 الزمن الالزم لالختبار =  
الب + الزمن الذي استغرقه أخر ستغرقه أول طالزمن الذي ا

 طالب
2 

 (دميلة 27وب لك أمكت تحديد الزمت اللزم التتبار التحصي  الم رفي وكات )
 املعامالت العلمية لالختبار املعرفى املستخدم قيد البحث : -

 عت طريل:للتتبار الم رفى تم إيجاد م املت الصدل والثبات          
 تبار:االخ : صدقأوالن 

 تم حساب صدق االختبار المعرفي باستخدام صدق االتساق الداخلي وصدق التمايز. 
 ( صدق االتساق الداخلي:1)

باستتخدام صتدق االتستاق الداخلي بحستاب معامل االرتباط ما بين درجات كل  الباحثقام 
وذلك علي عينة  عبارة من عبارات كل محور باختبار التحصتيل المعرفي والدرجة الكلية للمحور 

  الثالثتا وذلتك يوم  بتالفرقتة الرابعتة ممن ستتتتتبق لهم دراستتتتتة ذلتك المحتوي( طتالتب 10قوامهتا)

( يوضتتح معامل االرتباط )صتتدق االتستتاق الداخلي( بين كل  7والجدول رقم ) ، م25/10/2021

 عبارة من عبارات كل محور باختبار التحصيل المعرفي والدرجة الكلية للمحور.
 

 (7جدو  رمم )
جمالي درجة المحور ال ي تنتمي لة ال بارة   م ام  االرتباط بيت درجة ك  عبارة واس

 البحث( ) صدل االتسال الداتلي ( التتبار التحصي  الم رفي )ميد
 ( 20) ت = 

ور
ح

لم
ا

 

 ع  + س/ العبارات
قيمة معامل 

 االرتباط

 
ور

ح
لم

ا
 

 م
معامل  

 السهولة 

معامل  

 الصعوبة
 معامل التميز

 ا
و
س 

يي
قا

لم
ا

جب
وا

ت 
وا

دا
ال

ام
حك

ال
ت 

ا
 

 

1 0.750 0.444 0.603 * 

ت 
را

شا
ال
ا

ية
يم

حك
لت

ا
 

26 0.750 0.444 0.603 * 

2 0.750 0.470 0.392 27 0.700 0.470 0.527 * 

3 0.750 0.444 0.724 * 28 0.850 0.366 0.350 

4 0.750 0.470 0.506 * 29 0.700 0.470 0.334 

5 0.750 0.444 0.603 * 30 0.750 0.444 0.330 

6 0.750 0.444 0.482 * 

ية
يم

حك
لت

 ا
ب

لع
 ا
ف

اق
و
م

 

31 0.750 0.444 0.448 * 

7 0.750 0.470 0.506 * 32 0.750 0.444 0.508 * 

8 0.750 0.470 0.437 33 0.800 0.410 0.326 

9 0.750 0.444 0.603 * 34 0.750 0.444 0.504 * 

10 0.800 0.410 0.568 * 35 0.700 0.470 0.603 * 

11 0.750 0.444 0.432 36 0.800 0.410 0.403 

12 0.750 0.444 0.486 * 37 0.650 0.489 0.390 

د  
ع

وا
ق

ب  
لع

ال

ن 
زم

و

را
با

لم
ا

 

13 0.750 0.444 0.521 * 38 0.700 0.470 0.631 * 

14 0.700 0.470 0.317 

ا ت خ ا ذ   ا ل ق ر ا ر
 

39 0.750 0.444 0.603 * 

15 0.700 0.470 0.517 * 40 0.750 0.444 0.574 * 
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16 0.750 0.444 0.344 41 0.700 0.470 0.528 * 

17 0.700 0.470 0.317 42 0.750 0.444 0.464 * 

18 0.800 0.410 0.488 * 43 0.650 0.489 0.509 * 

19 0.750 0.444 0.603 * 44 0.650 0.489 0.309 

20 0.800 0.410 0.531 * 45 0.700 0.470 0.631 * 

 

21 0.700 0.470 0.378 46 0.700 0.470 0.528 * 

22 0.750 0.444 0.330 47 0.700 0.470 0.528 * 

23 0.800 0.410 0.531 * 48 0.650 0.489 0.390 

24 0.750 0.444 0.330 49 0.700 0.470 0.631 * 

25 0.800 0.410 0.583 * 50 0.750 0.444 0.603 * 

 2,16=  0,05ومستوى م نوي  18ميمة )ر( الجدولية عند درجة حرية 
االرتباط بيت درجات ال بارات والدرجة الكلية للمحور، ( ارتفاع ميم م املت  7يتضااااااا  مت الجدو  رمم ) 

 ما يد  علي وجود اتسال داتلي بيت ال بارات والمحاور.
 ( 8جدو  )

جمالي درجات بامي المحاور التتبار   م املت االرتباط بيت درجة ك  محور واس
   الم رفي ) ميد البحث ( ) صدل االتسال الداتلي للمحاور (التحصي

 ( 20)ت =                                                                                       
 قيمة معامل االرتباط ع  + س/ المحـــــور م

1.  
مقاييس الملعب واالدوات وواجبات  

 الحكام في الملعب 
14.450 0.998 0.662 * 

 * 0.545 1.080 7.700 قواعد اللعب وزمن المباراة  .2

 * 0.612 0.978   7.300 االشارات التحكيمية  .3

 * 0.546 0.670 7.350 المواقف التحكيمية  .4

 * 0.534 0.570 6.350 اتخاذ القرار  .5

 2,16= 0.05ومستوي م نوي  18ميمة "ر" الجدولية عند درجة حرية  
جمالي درجات    (8يتضاااااا  مت الجدو  رمم )        ارتفاع ميم م املت االرتباط بيت درجة ك  محور واس

، مما يد  علي صاادل الطاارةبامي المحاور باتتبار التحصااي  الم رفي ميد البحث في تحكيم رياضااة كرة 
 االتتبار ومبولة.

 (  صدل التمايز : 2)
الفرمة  ( طال  ب10إحداهما مميزة مكونة مت )تم حساااا  صااادل التمايز بيت مجموعتيت  

واألترى  ير  الكرة الطاارة  الراب ة ممت سااااابل لهم دراساااااة  لك المحتوي ومتميزيت في رياضاااااة 
  23/10/2021 االحادو لاك يوم  ( طاالا  باالفرماة الثاالثاة وتاارح عيناة البحاث10مميزة مكوناة مت )

   ( يوض   لك.9رمم ) ، والجدو م
 (9جدو  )



 اجمللد اخلامس –رياضية ويف لعلوم الرتبية البدنية والني سجملة ب   

  
 

 
 

 

- 280 - 

 

 يزة والغير مميزة (داللة الفرول بيت اللياسيت للمجموعتيت ) المم
 في االتتبار الم رفي ) ميد البحث ( ) الصدل ( 

 (40) ت =                                                                               
قيمة )ت( 

 المحسوبة

الفرق بين 

 المتوسطين

المجموعة غير 

 المميزة
 المجموعة المميزة

 المحــــــور

 م

 س + ع س + ع

23.91 * 7.100 0.87 7.35 0.998 14.45 
مقاييس الملعب واالدوات 

 وواجبات الحكام في الملعب

1 

 قواعد اللعب وزمن المباراة 7.35 0.670 3.35 0.67 4.000 * 18.85
2 

 االشارات التحكيمية 7.30 0.978 3.70 0.73 3.600 * 13.16
3 

 4 يميةالمواقف التحك 7.70 1.080 3.75 0.78 3.950 * 13.2

 5 اتخاذ القرار 1.46 1.36 1.75 1.35 1.14 1.17

 مستوي التحصيل المعرفي 36.70 2.226 18.1 . 0.1 18.5 * 28.8

بيت متوساااط   0.05( وجود فرول دالة إحصااااايا عند مساااتوي 9يوضااا  مت الجدو  رمم )        
تحصاااي  الم رفي،  مياص المجموعة المميزة، ومتوساااط مياص المجموعة الغير مميزة في اتتبار ال

 مما يد  علي صدل اتتبار التحصي  الم رفي ميد البحث.
 -ثانيا : ثبات االتتبارات :

عاادة تطبيلاة  البااحاثماام    _ testبحسااااااااااا  م ااما  الثباات بطريلاة تطبيل االتتباار واس

retest ( طال  بالفرمة الراب ة مت تارح مجتمع البحث ممت ساابل  10علي عينة مميزة موامها )
عااادة التطبيل يوم  م24/10/2021 االثنيتسااااااااااة  لااك المحتوي و لااك يوم لهم درا   السااااااااابااتواس

 .م28/10/2021
يوضااااااااا  م اااماا  االرتباااط بيت نتااااج االتتبااار الم رفي في التطبيل األو   ( 10والجاادو  رمم )
 والتطبيل الثاني.

 
 

 (10جدو  )
 اتتبارم اما  االرتباط بيت اللياسيت األو  والثاني 

 ( 10) ت =   ثباات (في ) ميد البحث ( ) التحصي  الم ر  
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قيمة 

معامل 

 االرتباط

الفرق بين 

 المتوسطين

 التطبيق األول التطبيق الثاني

 المحــــــور

 م

 س ع + س ع +

0.514 * 0.550 1.026 15.000 0.998 14.450 
واالدوات مقاييس الملعب 

 وواجبات الحكام في الملعب

1 

 2 قواعد اللعب وزمن المباراة 7.350 0.670 7.650 0.670 0.300 * 0.470

 3 االشارات التحكيمية 7.300 0.978 7.750 0.716 0.400 * 0.563

 4 المواقف التحكيمية 7.700 1.080 7.950 0.759 0.250 * 0.622

 5 اتخاذ القرار 1.587 1.86 1.63 1.85 1.25 0.514

 يل المعرفيمستوي التحص 36.700 2.226 38.400 2.348 1.700 * 0.779
 

بيت  0.05( وجود علمة ارتباط دا  إحصاايان عند مستوي م نوي 10يتض  مت الجدو  رمم )
حيث التطبيليت األو  والتطبيل الثاني التتبار التحصي  الم رفي، وكات م ام  االرتباط  و داللة عالية 

التحصي  الم رفي ميد البحث   ( , مما يد  علي ثبات اتتبار0.779إلي    0.514تراوحت ميم الداللة بيت )  
 بدرجة عالية.

 الدراسة االستطالعية :
إلى    17/10/2021ماااام البااااحاااث باااإجراء الااادراساااااااااااة االساااااااااتطلعياااة في الفترة مت       
( طاالا  وهم عيناة ممااثلاة   10على عيناة مت طل  الفرماة الثاالثاة وموامهاا )  م21/10/2022

 ة .للمجتمع األصلي ومت تارح عينة البحث األساسي
 و لك مت أج  الت رف على :  

 مدى مناسبة البرنامج الت ليمى للدرات الطل  ومدى فهمهم واستي ابهم لها. •
 لكد مت صلحيتها .تجربة األجهزة واألدوات المستتدمة في البحث للت •
 الت رف على المشاك  التي تلاب  عملية التنفي  . •
 حث .إيجاد الصدل والثبات للتتبارات المستتدمة في الب •

وبنااء على نتاااج الادراسااااااااااة االساااااااااتطلعياة ماام البااحاث باإجراء ب   الت اديلت على   
 البرنامج الت ليمى و الفيديوهات المستتدمة فى البرنامج .

 
 قياسات القبلية :لا-رابعًا : 
إلى   25/10/2021تماات اللياااساااااااااااات اللبليااة في المتغيرات ميااد البحااث في الفترة مت       
 .  م29/10/2021
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 تنفيذ التجربة األساسية : -
  م3/11/2021تم تنفيا  البرناامج الملترب على مجموعاة البحاث التجريبياة في الفترة مت         

 ( ساعة فى الوحدة الواحدة . 1( ساعة تدريسية ، بوامع )  12أي )  م1/2/2022إلى
 

 القياسات البعدية : -
وحدة الثانية عشااار مت تطبيل البرنامج الملترب  تم إجراء اللياساااات الب دية ب د نهاية ال         

ومد تمت جميع اللياساات على نحو ما تم إجراؤه    م7/2/2022إلى  5/2/2022في الفترة مت 
 في اللياسات اللبلية للمتغيرات ميد البحث وبنفص األسلو  ال ي اتبع مت مب  .

 املعاجلات اإلحصائية : -
 اية التالية :  استتدم الباحث الم الجات اإلحصا      

  – ينتات مترابطتاتاتتبارات ) ت ( ل –االنحراف الم ياري  -الوسااااااايط  –المتوساااااااط الحساااااااابي 
 م ام  االلتواء . –م ام  االرتباط البسيط لبيرسوت  –النسبة الماوية لنسبة التغير 

 -رابعا : عرض ومناقشة النتائج :
                    -عرض النتائج :

 (11جدو  )
 الم رفىالفرول بيت اللياسيت اللبلي والب دي ونس  التحست في اتتبار التحصي  داللة 

 (25)ت= للمجموعة الضابطة 

 المحاور م
 وحدة

 القياس

الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلى

 متوسطين
 قيمة ت

نسبة 

 التحسن

مستوى 

 الداللة

 ع س ع س

 * 0.00 % 119 18.15- 5.68- 1.38 10.44 0.72 4.76 درجة االول 1

 * 0.00 % 27 4.39- 1.04- 1.01 4.76 0.61 3.72 درجة الثانى 2

 * 0.00 % 118 8.22- 3.12- 1.48 5.76 1.18 2.64 درجة الثالث  3

 * 0.00 % 337 12.14- 4.72- 1.42 6.12 1.32 1.40 درجة الرابع 4

 * 0.00 % 322 1.14 1.8 1.51 1.64 1.74 1.514 درجه الخامس 5

 التحصيل

 المعرفى
 20.30- 13.52- 2.70 27.08 1.93 13.56 درجة

99 % 
0.00 * 

 1.70( =0.05( ومستوى معنوية )48قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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( وجود فروق دالة إحصحئييئ يي  الييئسحي  اليي و واليعدل لصحئل  الييئ   11يتضح  م  جدو  )
الضحححححئييحةأ حيحم    قيمحة )ت(  اختيحئرات التحصحححححيح  المعرفو ل مجموعحة  اليعحدل فو جمي 

 (.      %337:      %27المحسوية  كير م  )ت( الجدولية ونسب التحس  تراوحت مئ يي  )   

 (12جدو  )
داللة الفرول بيت اللياسيت اللبلي والب دي ونس  التحست في اتتبار التحصي  الم رفي 

 (25التجريبية                         )ت=للمجموعة 

 المحاور م
 حدةو

 القياس

الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلى

 متوسطين
 قيمة ت

نسبة 

 التحسن

مستوى 

 الداللة

 ع س ع س

 * 0.00 % 138 26.85- 6.92- 0.81 11.92 1.00 5.00 درجة االول 1

 * 0.00 % 34 4.69- 1.36- 1.06 5.32 0.97 3.96 درجة الثانى 2

 * 0.00 % 250 19.27- 6.60- 1.23 9.24 1.18 2.64 درجة الثالث  3

 * 0.00 % 436 22.39- 6.28- 0.54 7.72 1.29 1.44 درجة الرابع 4

 * 0.00 % 344 1.86 1.36 1.5 1.75 1.31 1.35 درجة الخامس 

التحصيل 

 المعرفى
 38.15- 21.12- 2.14 34.20 1.75 13.08 درجة

161 % 
0.00 * 

 1.70( =0.05ية )( ومستوى معنو48قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
( وجود فروق دالة إحصحئييئ يي  الييئسي  اليي و واليعدل لصئل  الييئ   12يتضح  م  جدو  )          

التجريييحةأ حيحم    قيمة االختيحئرات الماحئرية واختيحئر التحصحححححيح  المعرفو ل مجموعة  اليعحدل فو جمي 
 % ( . 436:  %34ي  ) )ت( المحسوية  كير م  )ت( الجدولية ونسب التحس  تراوحت مئ ي

 ( 13جدو  ) 
 داللة الفرول بيت متوسطي اللياسييت الب دييت للمجموعتيت  الضابطة والتجريبية في االتتبارات              

      50=  1ت المهارية لل ينة ميد البحث                                                   

 المحاور م
 وحدة

 القياس

 بطةالمجموعة الضا
المجموعة 

الفرق بين  التجريبية

 متوسطين
 قيمة ت

نسبة 

 التحسن

مستوى 

 الداللة

 ع س ع س

 * 0.00 % 14 4.60- 1.48- 0.81 11.92 1.38 10.44 درجة االول 1

 * 0.06 % 11 1.90- . 56- 1.06 5.32 1.01 4.76 درجة الثانى 2

 * 0.00 % 60 9.03- 3.48- 1.23 9.24 1.48 5.76 درجة الثالث  3

 * 0.00 % 26 5.25- 1.60- 0.54 7.72 1.42 6.12 درجة الرابع 4

 * 0.00 % 22 1.43 1.81 1.16 7.86 1.26 5.86 درجة الخامس 5

 * 0.00 % 26 10.31- 7.12- 2.14 34.20 2.70 27.08 درجة التحصيل المعرفى

 1.662=   98 ودرجة حرية   0.05ميمة ت الجدولية عند مستوى م نوية                    
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( وجود فرول دالة إحصاااية بيت اللياسايت الب دييت للمجموعتيت الضاابطة والتجريبية في 13يوضا  جدو  )         
وكانت ميمتها اكبر مت ميمة ت   1.90-:  10.31-االتتبارات المهارية ميد البحث حيث انحصرت ميمة ت  المحسوبة  

إحصاااااااااااية بيت اللياسااااااااايت الب دييت   ود فرول  ات داللةمما يد  على وج  0.05الجدولية عند مساااااااااتوى م نوية 
للمجموعتيت الضااااااااابطة والتجريبية في اتتبارات التحصااااااااي  الم رفى لصااااااااال  اللياص الب دي للمجموعة التجريبية 

 للتتبارات .
 مناقشة النتائج :   - 2

ت  في ضاااااااوء أهداف البحث وفروضاااااااة والنتااج التي توصااااااا  إليها الباحث مت بيانا           
 ريبية والضابطة باستتدام األسالي  اإلحصااية المناسبة يتض  ما يلي :المجموعتيت التج

وجاااااود فااااارول  ات داللاااااة إحصاااااااية بااااايت متوساااااطي ( 11ا  يتضااااا  مااااات نتاااااااج جااااادو  )
اللياساااايت اللبلااااي والب اااادي للمجموعااااة الضااااابطة التااااي تسااااتتدم الطريلااااة التلليديااااة )الشاااارب 

حيااااث أت ميمااااة )ت( لصااااال  اللياااااص الب اااادي .يااااد البحااااث والنمااااو ح( فااااي مهااااارات التحكاااايم م
ويشاااير هااا ا إلاااى إيجابياااة األسااالو  المتباااع فاااي المحساااوبة أكبااار مااات ميماااة )ت( الجدولياااة  

تااااادريص المهاااااارات التحكيمياااااة مياااااد البحاااااث كااااا لك مااااادى التااااالثير اإليجاااااابي لااااادور الم لااااام 
ادة ء تاااادريص ماااا بممارسااااة الساااالوك التدريسااااى الاااا ي تتضاااا  فيااااة المهااااارات التدريسااااية أثنااااا

عاااات طرياااال نمااااو ح األداء الاااا ي مااااام بلدااااااة الم لاااام )  الكاااارة الطاااااارة التحكاااايم فااااى رياضااااة 
الباحاااااث( أثنااااااء مرحلاااااة الت لااااايم وهااااا ا يؤكاااااد علاااااى أهمياااااة دور الم لااااام ومدرتاااااة علاااااى أداء 

الضااااابطة مااااع  النمااااو ح الصااااحي  . وي اااازو الباحااااث هاااا ه النتيجااااة إلااااى تشااااابة المجموعااااة
ة الت ليمياااة مااات حياااث الفتااارة الزمنياااة المساااتغرمة فاااي عملياااة فاااي البياااا  المجموعاااة التجريبياااة

التااادريص والتااادري  وكااا لك إلاااى أهمياااة وجاااود الم لااام ) الباحاااث ( الااا ي أعطاااى فكااارة واضاااحة 
عااااات كيفياااااة األداء  وممارساااااتة للمهاااااارات التحكيمياااااة أثنااااااء اللياااااام بمهاااااام مهنتاااااة واألداء 

إلياااة كااال مااات " محماااود أبوال طاااا " ماااا أشاااار  الصاااحي  للنماااو ح  ، وتتفااال هااا ه النتيجاااة إلاااى
(  )  2011( ," تاااااااااامر جماااااااااا  " )  9( )  2013( ، " حااااااااااتم حسااااااااانى " )  18()  2015) 
(, " أبااااو النجااااا عااااز  12( )  2007( , " عصااااام الااااديت محمااااد , هيااااثم عبااااد التااااالل " )  8

 الت ليمااااي ( إلااااى أهميااااة دور الم لاااام بصاااافتة ال اماااا  الرايسااااي فااااي النظااااام5()2001الااااديت")
وهاااااو الااااا ي يملاااااك مفتااااااب النجااااااب واإلصااااالب والتطاااااوير نتاااااااج،  "عصاااااام عباااااد التاااااالل" 

( حياااث ي تبااار الم لااام هاااو ال امااا  األساساااي الااا ي يتوماااف علياااة نجااااب ال ملياااة 13()1998)
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التربويااااة فااااي تحلياااال أهاااادافها ، فهااااو أساااااص ال مليااااة التربويااااة الاااا ي ال يمكاااات ألي نظااااام 
 ادر الم رفة .ت ددت مص تربوي أت يستغني عنة مهما

 وب لك تتحلل صحة الفر  األو  وال ي ينص علي:** 
توجد فرول  ات داللة إحصااااااية بيت متوسااااطى اللياسااااييت اللبلى والب دى للمجموعة  ااااااااااااا  1

ولصاااااااال  اللياص  ) ميد البحث (  واتتا  اللرار تحكيميةالمهارات الب   في  الضاااااااابطة
 الب دى .

( وجود فرول  ات داللة إحصاااااااية بيت متوساااااطي  12دو  )يتضااااا  مت نتااج البحث جاااااااااااااا   
اللياسااااااااايت اللبلي والب دي للمجموعة التجريبية التي تساااااااااتتدم البرنامج الت ليمى باساااااااااتتدام  
تكنولوجيا الوامع االفتراضي في مهارات التحكيم ميد البحث لصال  اللياص الب دي  حيث أت ميمة  

ويدل هذا على أن البرنامج  ( 0,05عند مساااااتوى ) مت ميمة )ت( الجدولية )ت( المحساااااوبة أكبر

  التحكيميةتأثير إيجابي دال في تنمية المهارات  المقترح باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي له

د البحـث وي زو الباااحااث هاا ه النتيجااة إلى مااا يتميز بااة البرنااامج الملترب مت جاا   انتباااه  ،  قـي
وك لك الفيديوهات بتلنية   –فتراضاااي ، والصاااورة الملونة المت لميت مت تل  تكنولوجيا الوامع اال

اإلعداد الجيد للبياة  ك لك   ( التى تحاكى و تتشاااااابة إلى حد كبير مع األداء الوام ي  VRا  )  
والتي مدمت صااورة حية لألشااكا   اضااية وحساات إتراجها بطريلة تتشااابة مع الوامع الحليلي االفتر 

فكونت نظاما للبياة الت ليمية المطلوبة لممارسااااااااة المهام  والمناظر ممزوجة بالصااااااااوت والحركة 
والتي كانت   التحكيمية والت ليمية مت تل  المشاااركة الف الة في تفهم ه ه المهارات التحكيمية ،

"  ويتفل  لك مع مما أشااااااار الية  لها أثرا كبيرا في ج   انتباه المت لميت إلى متاب ة المشاااااااهدة
( "  15( )2005, " على شااااالور ) ( 12( )  2007د التالل " ) عصاااااام الديت محمد , هيثم عب

دة  إلى أت تكنولوجيا الوامع األفتراضى تمكت المت لميت مت الت ايش في البياة االفتراضية واالستفا
منها في الت ليم م تمدة في  لك على مبدأ االساااااتمتاع والملحظة مب  الممارساااااة كما أنها ت م   

لي يجا   انتبااه المت لميت با  ويغمرهم في ها ا الجو ليت ااما  مع على تهيااة جو ت ليمي تفااع
إ ا ماا  الماادة الت ليمياة الموجود فيهاا بطريلاة طبي ياة أكثر ف االياة ، وات ها ه البيااة االفتراضاااااااااياة 

أحساااات األعداد لها بطريلة مناساااابة وبنااها بالشااااك  المطلو  فات المت لم سااااوف يحصاااا  على  
وصال  وت لم وتنمية مدراتة ومهاراتة المطلوبة ومساموعة إضاافة   فرصاة ت ليمية مت شالنها ت زيز

رف  إلى التفاعلت الحركية الت إمكانية عر  األشاااياء بلب ادها الثلثة تسااااعد المت لم على الت 
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مت مر  على ال لمات بيت األشااااااياء وأجزااها مع ب ضااااااها الب   إضااااااافة إلى عملية التفاع   
 .الصفي 

البرنااامج الت ليمى  نتيجااة إلى الطريلااة التي أعااد بهااا الباااحااث كمااا ي زو الباااحااث هاا ه ال
طريلة  وهى طريلة المحاكاة مت تل   باسااااتتدام تكنولوجيا الوامع االفتراضااااى للبياة االفتراضااااية

في البيااة  المت لميت  انادمااحفي البرناامج والتي ت تماد أسااااااااااساااااااااا على عر  الماادة الت ليمياة 
ت لم شاااااااا ورا باالسااااااااتغرال والم ايشااااااااة والتفاع  دات  المومف  الت ليمية الجديدة التي تمن  الم

ك لك التفاع  اإليجابي للمت لم مع البرنامج عت  الت ليمي للممارساااااااااة الف الة لمهارات التحكيم ، 
ريل م رفة كيفية تشاااغيلة واساااتدعاءه للم لومات المبرمجة بالحاسااا  افلي والتلفوت المحمو   ط

ضااااى ك لك إضااااافة الصااااوت إلى البرنامج بجان  الشاااارب  الشااااتصااااى ونظارات التواصاااا  االفترا
جوان مت الجا بية لدى المت لم   هيئالم رو  على الشاااااشااااة ، فالطال  يساااامع ويشاااااهد وه ا ي

، ويتفل  لك مع ما أشاااااااارت إلية دراساااااااات كل مت "محمود أبوال طا  مة تؤدي إلى  سااااااارعة ت ل
( وال ي    8( )   2011عرفة )   (  ", تامر  9()   2013( ، حاتم حساااااانى )  18()  2015")

 أشارو إلى أهمية استتدا األسالي  الحديثة في التدريص لتنمية المهارات التدريسية .
كما ي زو الباحث ه ه النتيجة إلى اساااااااااتتدام تكنولوجيا الوامع االفتراضاااااااااي في البرنامج  

الومات  ليا  متطلباات الت ليمي وف االيتهاا في تحسااااااااايت األداء في عملياة الت ليم والت لم و لاك بتل
بصاااااورة ف الة وك لك مدرتها على ج   المت لم   ات التدريسااااايةوتدريص المفاهيم المرتبطة بالمهار 

يحتفظ بصاور األشاياء التي شااهدها وت لمها ألنها ت م  على توجية انتباهة إلى النلاط المحددة  
يضاا مع ( كما يتفل أ21()1993أسااساان  للت لم وتتفل ه ه النتيجة مع دراساة فيكي وليامساوت )

، " أيمت محمود وعصاااااااااام عزمي )   (10()1998ماا أشاااااااااار إلياة ساااااااااتيفت مااك ، جااناا بلت)
مت أت عر     ( " 12( )  2007" عصااااااااااام الاديت محماد , هيثم عباد التاالل " ) ( 6()2005

الرسااااااااوم   فيهامت تل  برامج ت ليمية ت ر  مت تل  الحاساااااااا  افلي ت م   الت لمتكنولوجيا 
ثلثية والثنااية األب اد ) الرساوم والصاور  مت لم ، وأت برامج الرساوم والصاور ال   انتباه العلى ج
تصاامم أساااسااا البتكار بياة تربوية كاملة االتصااا  الت ليمي األساااص فيها إتاحة فرص   الفاالة (

يم  التفااعا  بيت المت لم والبرناامج عت طريل الحااسااااااااا  افلي كماا أنهاا فكرة ت ليمياة جاديادة لتلاد
رسااااوم بحيث تصااااب  أكثر ف الية في عملية الت لم وهى ت طى شااااكل واضااااحا لتهياة  الصااااور وال
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المواد التى يساااااتتدمها الم لم بمسااااااعدة الحاسااااا  و توضااااا  ارتباطات بناء الم رفة مت تل  
 . الصورة
 وب لك تتحلل صحة الفر  الثانى وال ي ينص علي:** 

وسااااطى اللياسااااييت اللبلى والب دى للمجموعة  توجد فرول  ات داللة إحصااااااية بيت متااااااااااااا  2
) مياد البحاث ( ولصااااااااااال  الليااص  واتتاا  اللرار تحكيمياةالمهاارات الب   التجريبياة في 

 الب دى .
( وجود فرول دالة إحصااااية بيت اللياساايت الب دييت   13كما يتضاا  مت جدو  ) 

البحث حيث انحصرت  للمجموعتيت الضابطة والتجريبية في اتتبارات التحصي  الم رفى ميد 
وكاانات ميمتهاا اكبر مت ميماة ت الجادولياة عناد   1,90-: 10,31-ميماة ت المحساااااااااوباة 

ول  ات داللة إحصاااااااااية بيت اللياسااااااايت  مما يد  على وجود فر  0.05مساااااااتوى م نوية 
الب دييت للمجموعتيت الضااابطة والتجريبية لصااال  اللياص الب دي للمجموعة التجريبية في  

 تحصي  الم رفى ميد البحث .  جميع اتتبارات ال
وي زو الباااحااث  لااك إلي أت البرنااامج الت ليمي الملترب بمااا يحتويااة مت مثيرات  

ؤية جديدة في ال ملية الت ليمية حيث ساااعد  لك علي إثارة  بصاارية وتفاع  إيجابي ي تبر ر 
ل   اهتمام الطل  وحثهم علي ب   المزيد مت الجهد عمليا وعلليا للمت لم حيث سااعد الط

تلاات المهاارات التحكيمياة   علي التحليا  والنلاد والملاارناة كماا أتااب الفرصاااااااااة للطل  لت لم واس
ات التحكيمية إلي أجزاء صاااغيرة مسااالسااالة حركيا  ميد البحث لما تميز بة مت تلسااايم المهار 

وم روضااااة بطريلة منظمة ومشااااابهة للوامع الف لى للمومف التحكيمى مما ساااااعد الطل   
اههم وتفهمهم للمهارات التحكيمية بسااااهولة ويساااار وتتفل النتااج السااااابلة  علي تركيز انتب

سااااا يد عبد المن م" )  (، "هبة 7() 2006مع نتااج دراساااااات كل مت "إيها  محمد فهيم" ) 
  (16( ) 2013(، "عمرو ساايد فهمي") 9() 2013(، "حاتم محمد حساانى" ) 20( ) 2009

مع الت ليم االلكتروني علي شاااااابكة االنترنت  والتي أكدت نتااجهم علي أهمية اسااااااتتدام موا
لما لها مت تلثير مباشاااااار وايجابي في تحساااااايت مسااااااتوي أداء المت لميت علي المسااااااتوي  

 ستوي الم رفي.المهاري والم
التلادم الحاادث لطل  المجموعاة التجريبياة إلي أت الطل  ماد   البااحاثكماا ي زو 

مع االفتراضااااى الملترب وما يشااااملة مت  ج بهم ال م  بما شاااااهدوه مت تل  تكنولوجيا الوا
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صااورة مساالساالة متتالية ورسااوم وأشااكا  وألوات ونصااوص متتاب ة وموامف تحكيمية و لك  
نظارات الوامع االفتراضااااااى حيث أنة لم يساااااابل لهم الت لم بمث  ه ا   عت طريل ال م  علي

ام واساتدعاء  األسالو  وأيضاا تفاعلهم اإليجابي مع البرنامج الت ليمى وم رفة طريلة اساتتد
جادة الت لم نتيجة وجود منا  ت ليمي   الم لومات الم روضاااااااة علية مد أدي إلي سااااااارعة واس

اء المهارات التحكيمية ميد البحث واسااااتثمار  ج ا  مما ساااااعد علي ساااارعة اسااااتي ابهم ألد
الومت المتصاااص لألداء وتوفير الكثير مت الجهد أثناء األداء ، كما أت اساااتتدام الصاااور  

 كيا المتحركة مد أداء إلي زيادة فاعلية الت لم  المسلسلة حر 
أما األسااالو  التلليدي فيلوم بتلديم تبرات ومهارات باساااتتدام الشااارب والتلليت     

ء النمو ح ومحااااولاااة تثبيااات المهاااارات التحكيمياااة عت طريل التكرار دوت أت ي طي  وأدا
ا يلتصااار علي تللي  الفرصاااة للطل  الساااتغل  إمكانياتهم وب لك يكوت دور الطل  سااالبي

()   2002الم لومة مت الم لم ويتفل  لك مع دراساة كل مت " سا د تليفة عبد الكريم  " ) 
( ، حيث أشااااااااارت نتااجهم إلي أت األساااااااالو    19( )  2000( ، منى محمود جاد )  11

التلليادي لم يوفر موامف تفااعا  مع المت لميت أو موامف تتحادي مادراتهم وال يشاااااااااجع علي  
ساالو  البحث ال لمي للتوصاا  لح  المشااكلت الت ليمية ويج   المت لم دااما في  ممارسااة أ

 مومف سلبي ال يتت  أي مرارات.
 وال ي ينص علي: الثالثوب لك تتحلل صحة الفر  ** 

تجريبية  ال يتمجموعتلل يتالب دي يتاللياسا  يااااااااااا توجد فرول  ات داللة إحصاااية بيت متوساط3
) ميد البحث ( لصاااال  المجموعة   واتتا  اللرار حكيميةتالمهارات ال ب  في والضاااابطة 
 التجريبية.

 :   اإلستخالصات 
 االستتلصات التالية :في ضوء نتااج البحث توص  الباحث إلى 

البرنامج الت ليمي باسااااااتتدام تكنولوجيا الوامع االفتراضااااااي لة تلثير إيجابي دا  فى   -1
 يد البحث .التحكيمية لطل  الفرمة الثالثة متنمية المهارات 
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مع أداء نما ح   لتدريص محاضااارات التحكيم فى التربية الرياضاااية األسااالو  المتبع  -2
تحكيمية  توضاااايحية لألداء الحركي مت الم لم أثر تلثيرا إيجابيا في تنمية المهارات ال

 .لدي المجموعة الضابطة
أدي إلي تحساااااات مسااااااتوي المهارات  أساااااالو  الت لم بتكنولوجيا الوامع االفتراضااااااي  -3

اللااام علي أداء النماا ح  سااااااااالو  جريبياة ملاارناة بااألتحكيمياة لطل  المجموعاة التال
 .دات  المحاضرات 

  بياة الت لم االفتراضاااااية ت م  على تهياة جو ت ليمي تفاعلي يج   انتباه المت لميت -4
 ماام علي مبدأ االستمتاع والملحظة مب  الممارسة .

امع االفتراضاااااااااي ( ناامج الت ليمي الملترب )الو تفول المجموعاة التجريبياة التي اتتادمات البر  -5
علي المجموعة الضاااابطة التي اساااتتدمت الطريلة التلليدية )الشااارب اللفظي واداء نمو ح( 
في المساتوي مما يد  علي فاعلية اساتتدام تكنولوجيا الوامع االفتراضاي في ت ليم المهارات 

 التحكيمية في الكرة الطاارة .

 التوصيات : 
 يلي :البحث يوصي الباحث بما  في ضوء نتااج

ضاارورة تطبيل واسااتتدام برامج تكنولوجيا الوامع االفتراضااي بواسااطة الحاساا    -1
افلي والهواتف المحمولاة ونظاارات الوامع االفتراضاااااااااى في برمجاة الكثير مت  
المحتوى التدريساااااااى لمناهج التربية الرياضاااااااية لما لة مت أهمية وف الية فى  

 .ة للطل  التدريسيتنمية المهارات 
ام باساااااااتتدام األساااااااالي  الحديثة التي تحاكى المت لم وتج لة  ضااااااارورة االهتم -2

 .مت تل  تصميم بياات ت لم افتراضية إيجابيا في مشاركة الدرص
المهارات الحركية  على إعداد وتصاااااميم بياات ت لم تشااااابة البياات االفتراضاااااية  -3

 .بدرص التربية الرياضية
ناسااا  في ال ملية  ر ومحولة توظيفها بشاااك  مضااارورة مواكبة تكنولوجيا ال صااا  -4

بااساااااااااتتادام البرناامج الملترب على عيناات أترى إلثباات  الت ليمياة والتادريبياة 
 ف الية البرنامج باستتدام الحاس  افلي .
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ال م  على نشااار موضاااوع تكنولوجيا الوامع االفتراضاااي واساااتغللها في برمجة  -5
 المناهج الدراسية.

 املراجع 
 العربية أوال : املراجع 

تاثير استتدام الوامع االفتراضي الم زز علي ت لم ب   المهارات االساسية احمد انور السيد :   -1
وتركيز االنتباه لمبتداي الهوكي ، مجلة علوم وفنوت الرياضة ، كلية التربية الرياضية 

 م 2018للبنات جام ة حلوات ، 

ضي علي ت لم ب   المهارات االفترا  تاثير استتدام نظارات الوامعامير محمد عبد الحميد سيد   -2
ياضية للبنيت جام ة بنها االساسية لدي براعم الكرة الطاارة ، ماجستير ، كلية التربية الر 

 ،2019  
اتتبار م رفي للترمي للحزام األسود للعبي  الكاراتية ،  إبراهيم عبد الستار إبراهيم ال ويني : -3

  م.2007الرياضية للبنيت، جام ة بنها، ة رسالة ماجستير،  ير منشورة ، كلية التربي
 م .2001م لم التربية الرياضية ، دار الكت  ،اللاهرة ، أبو النجا أحمد عز الدين :  -4

فاعلية استتدام ترااط المفاهيم على تحسيت اداء ب   المهارات الحركية   أحمد  كي عثمات: -5
لية التربية الرياضية للبنيت ك والتحصي  الم رفى فى درص التربية الرياضية، رسالة دكتوراه،

 (.2009جام هاالسكندرية،

ف الية برنامج ت ليميي  باستتدام  أيمن محمود عبد الرحمن وعصام الدين محمد عزمى  : -6
الرسوم الفاالة بلسلوبى التدريص مفتوب النهايات وال صف ال هنى على تنمية ب   المهارات 

لى مت الت ليم األساسي بمدينة المنيا ، بحث و الحركية واإلبداع الحركى لتلمي  الحللة األ
منشور ، مجلة بحوث التربية الشاملة ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جام ة الزمازيل ، 

 م.2005ال دد األو  ، النصف  الثاني ، 

تصميم مومع ت ليمي علي شبكة االنترنت وأثره علي ت لم ب   مسابلات   إيها  محمد فهيم : -7
لمضمار لدي طلبة ش بة التدريص بكلية التربية الرياضية بطنطا، رسالة دكتوراه، الميدات وا

 م. 2006 ير منشورة، كلية التربية الرياضية، جام ة طنطا، 
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ب    الفاالة علي ت ليم  تلثير برمجية ت ليمية باستتدام الوسااط تامر جما  عرفة : -8
ه،  ير منشورة، كلية التربية الرياضية المهارات الهجومية في رياضة المبارزة، رسالة دكتورا

 م.2011للبنيت، جام ة بنها، 
: تلثير استتدام مومع ت ليمي الكتروني علي المستوي المهاري والتحصي    حاتم محمد حسني -9

 م .2013, كلية التربية الرياضية للبنيت ببنها   رسالة دكتوراهالم رفي في رياضة الجودو, 
 ، ترجمة دار الفاروق  ، خبرة التدريب الجيد4,0تى ام ال  اتشستيفن ماك، جانا بالت:   -10

 م .1998، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة ، 

الت ليمي  علي تنمية أثر الت لم الفردي ال اتي باإلنترنت والتليفزيوت    س د تليفة عبد الكريم: -11
ة عمات دراسة تجريبية الوعي البياي لدي طل  ال لوم بالفرمة األولي  بكلية التربية بسلطن

 م. 2002،    1مجلة التربية، بحث منشور، جام ة أسيوط، المجلد الثامت عشر، ال دد 
باستتدام تكنولوجيا الوامع   تلثير برنامج ت ليمي  :  هيثم عبد المجيد,    عصام الديت محمد -12

ية االفتراضي علي ب   المهارات التدريسية للطال  الم لم بش بة التدريص بكلية الترب
 ( 2007الرياضية  جام ة المنيا , انتاح علمى  , 

تقويم طالب التربية الرياضية في التربية العملية ، مجلة  عصام عبد الخالق مصطفى : -13
 م .1998وبحوث جامعة حلوان ، المجلد الرابع ، العدد الثالث ، نوفمبر  دراسات

تلب  ، ملا  منشور ، شبكة النطال االفتراضي تطبيلات متلدمة ل الم المس عصام فريحات : -14
 م. 22/7/2005الم لومات ، مومع سوريا الحرة ، 

 –البياة االفتراضية والت ليم ، ورمة عم  منشورة ، مجلة الم لم )تربوية    علي زهدي شلور : -15
 م . 28/7/2005جام ية ( ، شبكة الم لومات  ، مومع الم لم ،  –ثلافية 

تروني وتلثيره علي ب   المتغيرات المهارية تصميم مومع الك عمرو سيد فهمي مكاوي : -16
شورة، كلية التربية الرياضية للبنيت، جام ة والم رفية في كرة اليد رسالة ماجستير،  ير من

 م.2013بنها، 
، جريدة ال ر  الدولية ، الشرل األوسط  الوامع االفتراضي عالم سحري متفاع مايك  راش : -17

 م .2005يناير  24، 9919، نيويورك ، ال دد 
ملترب على  تلثير برنامج ت ليمى باستتدام مومع تفاعلى  محمود محمد محمد ابوال طا : -18

رسالة دكتوراه , كلية التربية الرياضية للبنيت ببنها   الجان  الم رفى والمهارى لكرة السلة  ,  
 م .2015
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والصور  فاعلية برامج الكمبيوتر مت ددة الوساا  اللاامة علي الرسوممني محمود جاد :   -19
للبنات بالجزيرة الرياضية  رسالة دكتوراه , كلية التربية  ,  المتحركة في ت ليم المهارات الحركية   

 م .2000 ، جام ة حلوات
تاثير برنامج ملترب ماام باستتدام الوامع االفتراضي علي مترجات :  والء عبد الفتاب احمد -20

 م2015ضية جام ة المنصورة الت لم في الكرة الطاارة لطالبات كلية التربية الريا
   -ثانيأ املراجع االجنبية :

21- Williamson, V.M &  Abraham , MR : The Effects of Computer 
Animation an the Algoriltn and Conceptual Equilibrant Problem 
Son lining of College Chemistry Students Poster Far the Small 
Mutiny of the National Associates for Research in Science 
Teaching, P, 1993 . 

 ثالثا: مراجع شبكة االنرتنت  
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