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 إستخدام تكنولوجيا الواقع اإلفرتاضى على مستوى التحصيل تأثري 
 واألداء املهارى لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية املعرفى  

 أحمد عبدالعزيز محمد معارك  /أ.د
 عماد مصطفى السيد العزباوى  /أ.د

 عبداللطيف سيد عبداللطيف قطب  /م.د
 عاصم عمر عبدالهادى فرغلى  /الباحث

 مقدمة ومشكلة البحث 
تكنولوجية         وتغييرات  علمية  تحوالت  جديدة  ألفية  فجر  بزوغ  من  العالمى  المجتمع  يشهد 

المعر  البعد  عليه  سيكون  لما  شاملة  رؤية  عن  تنبئ  وتستوعب متسارعة   ، المستقبل  فى  فى 
الحياة ولقد تزايد فى األوانة األخيرة   التجدد فى كل جوانب  المواكبة لمظاهر  الحديثة  اإلتجاهات 

                                                                                      مجتمعات الدولية بالبيئات التعليمية اإلفتراضية مما أحدث تطورا  كبيرا  فى أساليب وبرامج  إهتمام ال
بضرورة قبول المبدأ الدال على أن التعلم عملية نشطة ، رعايتهم ، لذا فقد نادى علماء التربية  

وأن أهداف التدريس للمتعلم يجب أال تقتصر على كسب المعرفة فقط بل تتضمن توجية المتعلم  
األستقاللية   التعلم  وعمليات  التفكير  لمهارات  إستخدامهم  من  هذا  وما يشمله  إمكانيات  إلستعمال 

نادى التى  األهداف  وتلك   ، العمل  رفع    فى  أجل  من  التدريس  وطرق  المناهج  خبراء  إيضا                                                    بها 
 مستوى مشاركة المتعلم مما ينعكس على تحسين نوعية التدريس .

ه وتع   اإلفتراضى  الواقع  تكنولوجيا  تساعد  تبر  ناشئة  متطورة  تربوية  تكنولوجيا  بمثابة  ى 
بشكل   الخبرات  وإكتساب  مختلفة  بطرق  المعلومات  وإدراك  فهم  على  فالواقع  المتعلمين   ، فورى 

اإلفتراضى نمط جديد من أنماط التعليم بالكمبيوتر الذى يضيف مدى واسع من التحليل العلمى 
                                                                                            لدى األفراد ، وكما يشير قدرة الكمبيوتر على أنشاء بيئة ثالثية األبعاد يكون فيها المستخدم نشطا   

العالم المصطنع ويتيح له الشعور باإلستغراق باإلضافة إلى األدراك الحسى الذى                                                                ومتفاعال  مع 
 (   5-4:   2فراد فى البيئة اإلفتراضية . ) يشعر به األ

العالم اآلن ثورة تكنولوجية هائلة فى كافة مجاالت الحياة وأصبحت التكنولوجيا من         يشهد 
حياتنا   فى  للتكنولوجيا  الكبير  التأثير  لهذا  ونتيجة   ، األفراد  لدى  األساسية  الحياة  وركائز  أعمدة 
حياتهم   من  األكبر  الجزء  تمثل  التكنولوجيا  تكون  تكاد  المتعلمين  من  أجيال  لدنيا  أصبح  اليومية 
اليومية سواء فى التواصل أو الترفيه أو حتى فى طرق النقل والمواصالت ونتيجة لذلك كان وال بد  

ذا الجيل  أن تكون تلك التكنولوجيا جزء من العملية التعليمية لكى تواكب هذا المذهب الفكرى له
من المتعلمين حتى ال يشعر المتعلم أن هناك فجوة بين ما يعيشه هو فى الحياة اليومية وبين ما  
يشهده فى العملية التعليمية من طرق تقليدية وبالتالى من الممكن أن تكون العملية التعليمية أقل 
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                                                  جذبا  له وقد يؤثر هذا على نواتج التعلم المنشودة .
شوقىقام            أحمد  (2021)    حسن  مصطفى  الواقع   م  إستخدام  تأثير  بعنوان  دراسة 

اإلفتراضى اإلستغراقى على تعلم الضربة الساحقة فى الريشة الطائرة ، وهدفت الدراسة إلى رفع 
مستوى األداء المهارى للمتعلمين وعمل على جذب إنتباههم مما زاد من فعالية التعلم وساهم فى  

الراج التعذية  التجريبى  توفر  والمنهج  الوصفى  المنهج  الباحث  وإستخدم   ، والمتنوعة  السريعة  عة 
العب ( ،  ومن أهم النتائج إستخدام تكنولوجيا   13لمالئمة أهداف البحث ، وكانت العينة على ) 

الواقع اإلفتراضى مما أدى إلى فاعلية وتأثير إيجابى على تعلم مهارة الضربة الساحقة فى لعبة  
دراسة    م (2020رنا رضا صالح طه )                   ( . وأيضا  قامت    5ئرة لدى عينة البحث .)  يشة الطاالر 

بعنوان تأثير إستخدام تكنولوجيا الواقع اإلفتراضى على تعلم بعض الهجمات فى رياضة المبارزة ،  
وهدفت الدراسة إلى تصميم برنامج تعليمى عمل على تطوير بعض الهجمات وفاعلية الجوانب  

عبات فى رياضة المبارزة ، وإستخدمت الباحثة المنهج التجريبى لمالئمة أهداف الحسية لدى الال
  ( على  العينة  وكانت   ، حيث    11الدراسة  من  اإليجابى  التأثير  النتائج   أهم  ومن   ،  ) العبة 

التطوير   على  والعمل  المبارزة  رياضة  فى  الالعبات  لدى  والوجدانية  والمهارية  المعرفية  الجوانب 
م  2019أحمد سعد السيد محمد حالوة )  وقام  .  (  4من خالل التقنيات الحديثة . )    الفنية للعبة

دراسة بعنوان تأثير إستخدام الواقع اإلفتراضى على تعلم بعض مهارة كرة القدم لتالميذ الحلقة    (
تأثير إستخدام الواقع اإلفتراضى على تطوير   التعليم األساسى ، وهدفت الدراسة إلى  الثانية من 

األداء المهارى والتحصيل المعرفى فى كرة القدم لتالميذ الحلقة الثانية من مرحلة التعليم    مستوى 
األساسى بمحافظة القليوبية ، وإستخدام الباحث المنهج التجريبى لمالئمته لطبيعة البحث ، وكانت 

  ( على  مستوى    60العينة  رفع  فى  التعليمى  البرنامج  ساهم  النتائج  أهم  ومن   ،  ) بعض                                                                   تلميذا  
النواحى  تطوير  على  والعمل  المعرفى  والتحصيل  المهارى  مستوى  وتحسين  األساسية  المهارات 

 م (2019ثامر مثيب شيري العبدلى )  كما أجرى    .(  1ية فى بعض مهارات كرة القدم . )  الفن
القدم  كرة  مهارات  بعض  تعلم  على  اإلفتراضى  الواقع  تكنولوجيا  إستخدام  تأثير  بعنوان  دراسة 
لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت ، وهدفت الدراسة إلى تصميم برنامج تعليمى بإستخدام  

تأثيره على تعلم بعض المهارات األساسي ة  تكنولوجيا الواقع اإلفتراضى والتعرف من خالله على 
وكانت    ، الدراسة  أهداف  لمالئمته  التجريبى  المنهج  الباحث  وإستخدام    ، القدم  كرة  رياضة  فى 

  ( على  المهارى   60العينة  األداء  مستوى  ورفع  اإليجابى  التأثير  النتائج  أهم  ومن   ،  )                                                                      تلميذا  
ية فى  بدنوالتحصيل المعرفى بسبب العمل بتقنيات الواقع اإلفتراضى مما أدى إلى رفع الكفاءة ال

  (  . القدم  كرة  Alexandra Covaci et all    (2012 )        أيضا    وقامت .    (   3مهارات      م 
  إلى  الدراسة  وهدفت   ،  السلة   كرة  فى  الحرة  الرميات   تنمية  فى  للمحاكاة  إفتراضى   واقع  بعنوان  دراسة
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  وإستخدمت   ،   السلة  كرة  فى  الحرة  الرميات   لتنمية  اإلفتراضى  الواقع  بإستخدام  برنامج  تصميم
  من   العبين   5)  على   العينة  وكانت    ،   الدراسة  ألهداف  لمالئمته   التجريبى  المنهج  الباحثة 

  نتائجهم   جاءت   اإلفتراضية  بالبيئة المحترفين  الالعبين  النتائج  أهم  ومن ،(  السلة  كرة  فى  المحترفين
  جهاز   ويعتبر   للمبتدئين  يستخدم  أن  يمكن  النظام  أن  وكما  ،  الحقيقية  بالبيئة  لالعبين  مماثلة

أيضا     .  (  6)  .  للتعليم  تحفيز  وسيلة  المحاكاة  Elinda Kok Wai Chun Che             وأجرى 
بعنوان    (م  2010) مدخل  دراسة  ؟  التعليمية  النواتج  المكتبي  اإلفتراضى  الواقع  يعزز  كيف 

الواقع اإلفتراضى  تطوير نموذج أولي قائم علي  ، وهدفت الدراسة إلى    للنمذجة بالمعادلة الهيكلية 
)الحضور   علي  تاثيره  وبحث  تفاعلية  خبرة  توفير  خالل  من  التعليمية  النواتج  لتعزيز  المكتبي 

المعرفية( وألفوائد  التاملي  والتفكير  النشط  والتعلم  التجريبى    والحافز  المنهج  الباحث  وإستخدام   ،
ن مدارس ثانوية ( ، ومن                  طالبا  وطالبة م  232لمالئمته أهداف الدراسة ، وكانت العينة على )  

مثل الواقع اإلفتراضى المكتبي قادرة علي توفير إحساس   سن النظم منخفضة األنغماأ أهم النتائج  
التعليمية   المكتبي  الواقع اإلفتراضى  بيئة  التعليمية في  المستخدمين وأن األنشطة  بالحضور لدي 

للتعلم وتستطيع توفير تجربة تعليمية ذات أهمية في تحقيق نواتج    ساعدت علي تحفيز الطالب 
 ( .  7. )   تعليمية جيدة للمتعلمين

 البحث :  هدف
 ما يلي : لحالىيهدف البحث ا

بمسابقتى)    -  1 الخاص  المعرفى  الوثب الطويل100التعرف على مستوى التحصيل  ( فى م _ 
 درس التربية الرياضية لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية  بمحافظة القاهرة . 

2  -    ( بمسابقتى  الخاص  المهارى  األداء  مستوى  على  فى  100التعرف   ) الطويل  الوثب   _ م 
 درس التربية الرياضية لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية  بمحافظة القاهرة . 

 -ض البحث :  وفر

والبعدى          القبلى  القياس  ذو  التجريبى  التصميم  الباحث  بإستخدام  الحالي  البحث  يسعي 
 التالية :  واحدة ، وعلى هذا تم صياغة فروض البحث  لمجموعة نجريبية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للعينة قيد البحث   -  1 
 م والوثب الطويل لتالميذ المرحلة اإلعدادية ؟ 100فى مستوى التحصيل المعرفى لمسابقتى  

 2  -    ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  القبلى    0.05توجد فروق  القياسين  متوسطى  بين   )
 م والوثب الطويل ؟100يد البحث فى مستوى األداء المهارى لمسابقتى  والبعدى للعينة ق
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 :   البحث إجراءات
 :  البحث منهج  -1

البعدى            القياس  ذو  التجريبى  التصميم  بإستخدام  التجريبى  المنهج  الباحث  إستخدام 
 لمجموعة تجريبية واحدة ، وذلك لمناسبته لطبيعة البحث .

 مجتمع البحث 
يتمثل مجتمع هذا البحث من جميع تالميذ الصف الثانى اإلعدادى بنين بمدارس الخليل        

م ،  2022م /  2021ى  ار السالم التعليمية محافظة القاهرة للعام الدراسالخاصة التابعة إلدارة د 
 ( تلميذ .  60)   والبالغ عددهم
 عينة البحث 

للعام          بنين  اإلعدادى  الثانى  الصف  تالميذ  من  العمدية  بالطريقة  البحث  عينة  إختيار  تم 
م ، وقد روعى فى اإلختيار أن يكون التالميذ ليس من العبين ألعاب 2022م /  2021الدراسى  

القوى وأال يكون التلميذ العب مقيد فى اإلتحاد المصرى أللعاب القوى ، وبلغ قوام عينة البحث )  
يهم ، كما تم اإلستعانة                                      ( تلميذا   إلجراء الدراسة األساسية عل  20                           تلميذا  ، وثم تم إختيار )    (  40

لإلختبارات المستخدمة                                                         ( تلميذا  كعينة إستطالعية ، وذلك لحساب المعامالت العلمية    20بعدد )  
عملية وذلك                                                                   نظرا  لطبيعة هذه الدراسة قام الباحث بإجراء أكثر من دراسة إستطالعية  فى البحث .

إلستكشاف ما من سلبيات يمكن عالجها قبل البدء فى تنفيذ التجربة األساسية ، وللوصول إلى 
تح  أجل  من   ، المستخدمة  لإلختبارات  عالية  علمية  من  معامالت  وضعت  التى  األهداف  قيق 

 أجلها.
 اإلستطالعية األولى  العينة - 1 

 م . 2021/  10/  25قام الباحث بإجراء الدراسة اإلستطالعية األولى فى يوم األثنين       
( تلميذ فى الصف   20قام الباحث بإجراء الدراسة اإلستطالعية األولى على عينة قوامه )        

( تلميذ من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث    20الثالث اإلعدادى من نفس المدرسة ، و)  
 ساسية .األ
 اإلستطالعية الثانية   العينة - 2

م لحساب  2021/    11/    1قام الباحث بإجراء الدراسة اإلستطالعية الثانية فى يوم األنثين      
األثنين   ويوم   ) الثبات   ( البدنية  لإلختبارات  العلمية  لحساب  2021/    11/    8المعامالت  م 

 المعامالت العلمية لإلختبار المعرفى ) الثبات ( . 
 هدف الدراسة  

 الت العلمية .أستكمال إجراءات المعام     
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 قد أسفرت نتيجة الدراسة اإلستطالعية الثانية عن اآلتى :
 تم حساب ثبات اإلختبارات المستخدمة قيد البحث .     

 اإلستطالعية الثالثة   العينة   - 3
       ( قوامها  علىعينة  الثالثة  اإلستطالعية  التجربة  بإجراء  الباحث  نفس    20قام  من  تلميذ   )

 . م 2021/   11/   15مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية فى يوم األثنين  
 المعالجات اإلحصائية

 التالية لمعالجة بيانات البحث : إستخدم الباحث األساليب اإلحصائية        
 توسط الحسابى .الم - 1
 معامل اإلرتباط " لبيرسون " . - 2
 إختبار ) ت ( . - 3
 معامل اإللتواء . - 4
 الوسيط .  - 5
 اإلنحراف المعيارى .  - 6
 معامل السهولة والصعوبة والتمييز . - 7

 وسائل وأدوات جمع البيانات 
 األدوات المستخدمة فى البحث - أ
 ، المدرسة  مالعب  وعالمات   )  قياس  شريط   ، الطويل  الوثب  حفرة   ، القوى  ألعاب  مضمار 

 ( سعة إيقاف وصفارة الصقة ، 
 األجهزة المستخدمة فى البحث - ب
قياس الطول بالسم والوزن بالكجم ، كاميرا فيديو للتصوير ، جهاز كمبيوتر ،  جهاز رستاميتر ل)   

 فتراضى ( .نظارة مايكروسوفت للواقع اإل
 اإلستمارات المستخدمة فى البحث  - ج
إستمارة إستطالع الخبراء حول تحديد أهم اإلختبارات البدنية الخاصة    ارة تسجيل البيانات ، إستم  )

،   مستوى األداء المهارى إستمارة تقييم    ،  رة تقييم اإلختبارات البدنية إستما  ،مهارات قيد الدراسة  بال
فى   المعرفى  التحصيل  إختبار  محاور  تحديد  حول  الخبراء  آراء  إستطالع  قيد إستمارة  المهارات 

 . ( الدراسة 
 اإلختبارات المستخدمة فى البحث - د
 اإلختبارات البدنية   - 1
 اإلختبارات المهارية    - 2
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 إختبار التحصيل المعرفى - 3
 تحديد المحاور الرئيسية لإلختبار  -ب 
   تحديد نوع األسئلة -ج 
 صياغة مفردات اإلختبار  -د 

 إعداد الصورة األولية لإلختبار -ه 
 إعداد مفتاح تصحيح اإلختبار  -و 
 تحديد زمن اإلجابة عن اإلختبار  -ز 

 الواقع اإلفتراضى :البرنامج التعليمى بإستخدام تكنولوجيا 
 -إتبع الباحث عدة خطوات رئيسية عند تصميم البرانامج التعليمى المقترح وهى :     

 هدف البرنامج 
يهدف البرنامج التعليمى بإستخدام تكنولوجيا الواقع اإلفتراضى إلى تعلم تالميذ الصف الثانى      

الوثب الطويل ( وتحسين مستوى التحصيل المعرفى الخاص   –م عدو  100اإلعدادى مهارتى )  
 بهما . 

 أغراض البرنامج  
1  -  ( لمسابقتى  المهارى  األداء  بنين  اإلعدادى  الثانى  الصف  تالميذ  يتعلم  عدو  100أن    –م 

 الوثب الطويل ( . 
  م عدو 100تحسين مستوى التحصيل المعرفى الخاص بالقواعد والقوانين الخاصة بمسابقة )  -  2
 (.  الوثب الطويل –
الوثب   –  م عدو  100تحسين مستوى التحصيل المعرفى الخاص باألداء المهارى لمسابقة )  -  3

 ( .  الطويل
 . اضى والتعلم عن طريقهاأن يستطيع التلميذ التفاعل مع نظارة مايكروسوفت للواقع اإلفتر  - 4
 أن يكتسب التلميذ القدرة على التعلم الذاتى من خالل اإلعتماد على النفس .  - 5

 ضع البرنامج  أسس و 
 -عند وضع البرانامج المقترح قام الباحث بمراعاة األسس التالية :     

 أن يحقق البرنامج الهدف منه .  - 1
 أن يتناسب المحتوى مع هدف البرنامج .  - 2
 أن يراعى مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب عند تعليم المهارات الحركية . - 3
 هارة عند عرضها . أن يراعى التسلسل الحركى للم - 4
 أن يكون الحجم مناسب للرسوم والحركة مناسبة من حيث السرعة وتوقيت األداء .  - 5
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 أن تصاغ الفقرات اللفظية لطريقة األداء بطريقة سهلة وواضحة . - 6
 أن تكون الصور المتحركة ملونة وجذابة وطريقة األداء سليمة للصور المتحركة . - 7
 ح البرنامج على النظارة بنفسه واإلختيار من قائمة المحتويات .أن يقوم المتعلم بفت  - 8
 أن تعمل أنشطة البرنامج على إستثارة خيال المتعلم . - 9

 أن تعمل أنشطة البرنامج على إستثارة دافعية المتعلم . -  10
 أن يسهم البرنامج فى توفير عاملى المتعة والتشويق للمتعلم .  -  11

 محتوى البرنامج 
نظارة        بواسطة  اإلفتراضى  الواقع  تكنولوجيا  بإستخدام  التعليمى  البرنامج  محتوى  يتضمن 

الوثب الطويل ( من خالل تصميم  –م عدو 100مايكروسوفت للواقع اإلفتراضى على مسابقتى ) 
والرسوم     Software-Animationبيئة تعليمية إفتراضية تشبه الواقع الفعلى من خالل البرامج  

الشاشة     Three-Dimensionalثية  الثال على  المعتمدة  والرسوم   ،Graphic Based 
Screen     وبرنامجI clone seven    حيث إعتمد الباحث على إنتاج مشاهدة تعليمية مكونة من

بفيديوهات   باإلستعانة  الباحث  وقام   ، المسابقة  لتلك  الفيديو  لقطات  عن  تختلف  ال  تكاد  لقطات 
الوثب الطويل ( والفيديوهات التعليمية الصادرة    –م عدو  100مسابقتى )  الالعبين العالميين فى  

 ( الهولوجرافيك  بتقنية  تعليمية  فيديوهات  إلى  وتحويلها  القوى  أللعاب  الدولى  اإلتحاد  عن 
holographic   متضمنة المراحل الفنية لكل مسابقة من المسابقات ). 

 اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ البرنامج 
ماكن مشاهدة البرنامج التعليمى  أجهاز حاسب آلى ،    مايكروسوفت للواقع اإلفتراضى ،رة  نظا  )

أجهزة وأدوات ألداء المهارات  أو فى األماكن المفتوحة ،  يمكن المشاهدة فى حجرة الدراسة العادية  
 ( . الحركية الخاصة بالمهارات قيد البرنامج أثناء تنفيذ البرنامج

 وتفسيرها ومناقشتهاعرض النتائج 
 عرض النتائج

 صدق اإلختبارات البدنية قيد البحث - 1
 الصدق المنطقى -أ 

إستخدم الباحث الصدق المنطقى حيث أن جميع اإلختبارات البدنية تم الحصول عليها من        
 مراجع علمية وثبت أن لها صدق عالى فى القياس لذا فإن هذه اإلختبارات لها صدق منطقى .

 صدق التمايز  -ب 
ين بنفس وذلك عن طريق وجود الفروق بين مجموعة مميزة من الصف الثالث اإلعدادى بن      

  ( وقوامها  الصف   20المدرسة  تالميذ  من  البحث  مجتمع  من  المميزة  غير  والمجموعة  تلميذ   )
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الثانى اإلعدادى بنين بمدارس الخليل الخاصة بحدائق المعادى القاهرة ومن خارج عينة البحث  
  10/    25( تلميذ حيث قام الباحث بتطبيق اإلختبار يوم األثنين الموافق    20األساسية وقوامها )  

 م على المجموعتين بمالعب مدارس الخليل الخاصة بحدائق المعادى القاهرة .2021 /
 ( 1جدول )  

 المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة )ت( بين المجموعتين المميزة  
 وغير المميزة فى اإلختبارات البدنية قيد البحث 

 20=   2= ن  1ن

وحدة   غيرات تالم
 القياس 

 المجموعة المميزة المجموعة الغير مميزة 
الفرق بين  
المتوسط  قيمة )ت(  متوسطين

 الحسابى 
اإلنحراف  
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى 

اإلنحراف  
 المعيارى 

نية
لبد

ت ا
بارا

إلخت
ا

 

م 30
 631,8 489,0 094,0 01,4 235,0 49,4 ثانية عدو 

الوثب 
 970,8 203,0 041,0 48,1 092,0 27,1 سم العريض

الوثب 
 العمودى

 277,9 30,8 16,2 50,30 36,3 20,22 سم

الجرى 
 05,10 52,1 111,0 04,12 669,0 56,13 ثانية المكوكى

 70,8 50,3 12,1 30,13 39,1 80,9 درجة الرشاقة

 04,2( =   38ودرجة حرية )   05,0قيمة " ت " الجدولية عند مستوى معنوية        
  05,0( أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية    1يوضح جدول )  

                                                                                         مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا  بين المجموعتين المميزة والغير مميزة ولصالح المجموعة  
 المميزة مما يدل على صدق اإلختبارات البدنية ) قيد البحث ( . 

 ثبات اإلختبارت البدنية قيد البحث
ام الباحث بإعادة تطبيقاإلختبارات البدنية على عينة البحث اإلستطالعية ) المجموعة غير  ق     

وبفاصل زمنى قدره   2021/    11/    1( تلميذ وذلك يوم األثنين الموافق    20المميزة ( وعددهم )  
 انى ط بين التطبيقين األول والث( أيام أى أسبوع واحد بين التطبيقين وتم حساب معامل اإلرتبا 7) 
 المعامالت العلمية ألختبار التحصيل المعرفى من تصميم الباحث  - 2

الباحث       تصميم  العرض    بعد  بعد  له  النهائية  للصورة  والوصول  المعرفى  التحصيل  إلختبار 
 على السادة الخبراء قام الباحث بإجراء المعامالت العلمية التالية لإلختبار . 
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 صدق إختبار التحصيل المعرفى  -أ 
 -: إستخدم الباحث نوعين من الصدق لحساب صدق إختبار التحصيل المعرفى وهما     

 ين  صدق المحكم - 1
إختبار          ومفردات  محاور  عرض  طريق  عن  المحكمين  صدق  بإستخدام  الباحث  قام 

صورته  فى  المعرفى  التحصيل  إختبار  إلى  والتوصل  الخبراء  السادة  على  المعرفى  التحصيل 
 النهائية .

 صدق التمايز  - 2
( تلميذ    20وقد إستخدم الباحث صدق التمايز بين مجموعتين ، مجموعة مميزة وقوامها )         

  ( وقوامها  مميزة  غير  ومجموعة  المدرسة  بنفس  اإلعدادى  الثالث  الصف  من   20من  تلميذ   )
على   للتعرف   " ت   " إختبار  تطبيق  تم  وقد  األساسية  البحث  عينة  خارج  ومن  البحث  مجتمع 

 م .  2021/   10/   25معنوية الفروق بين المجموعتين المميزة ةغير المميزة ، يوم األثنين  
 ( 2 جدول )

 داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة فى مستوى إختبار التحصيل المعرفى 
 20=   2= ن  1ن

 اإلختبارات
وحدة  

 القياس 

المجموعة غير 

 المميزة
الفرق   المجموعة المميزة

بين 

 متوسطين

 قيمة ت
المتوسط 

 الحسابى 

اإلنحراف 

 المعيارى 

المتوسط 

 الحسابى 

اإلنحراف 

 المعيارى 

م  100القواعد والقوانين 

 عدو 
 082,8 90,1 767,0 80,6 718,0 90,4 الدرجة 

القواعد والقوانين الوثب  

 الطويل 
 59,11 70,2 502,0 60,10 911,0 90,7 الدرجة 

 753,7 45,2 850,0 75,9 128,1 30,7 الدرجة  م عدو 100األداء المهارى 

 868,9 10,3 812,0 65,10 145,1 55,7 الدرجة  األداء المهارى الوثب الطويل 

 25,29 15,10 196,1 80,37 988,0 65,27 الدرجة  التحصل المعرفى ككل 

 04,2( =  38ودرجة حرية )  05,0قيمة " ت " الجدولية عند مستوى معنوية      
الجدولية عند  (    2جدول )  يوضح           قيمتها  أكبر من  المحسوبة   " مستوى  أن قيمة " ت 
)    05,0معنوية   والقوانين  القواعد  محورى  من  عدو  100                                   لكال   واألداء   –م   ) الطويل  الوثب 

  ( عدو  100المهارى  بين    –م  إحصائيا   دالة  فروق  وجود  على  يدل  مما   ) الطويل                                                          الوثب 
   التحصيل المعرفى ) قيد البحث (. المجموعتين المميزة والغير مميزة مما يدل على صدق إختبار
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 ( 3جدول ) 
 المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى ومعامل اإلرتباط بين التطبيق األول 

 والتطبيق الثانى فى اإلختبار المعرفى قيد البحث
 20ن =  

وحدة   المتغيرات 
 القياس 

 التطبيق الثانى  التطبيق األول 
معامل  
المتوسط  اإلرتباط

 الحسابى 
اإلنحراف  
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى 

اإلنحراف  
 المعيارى 

 808,0 825,0 050,5 718,0 90,4 الدرجة م عدو 100القواعد والقوانين 
 902,0 812,0 85,7 911,0 90,7 الدرجة القواعد والقوانين للوثب الطويل 

 952,0 190,1 45,7 128,1 30,7 الدرجة م عدو100األداء المهارى 
 917,0 099,1 55,7 145,1 55,7 الدرجة األداء المهارى للوثب الطويل 

 622,0 967,0 90,27 988,0 65,27 الدرجة التحصيل المعرفى ككل
 444,0( =  18ودرجة حرية )  05,0قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى    

دال إحصائيا  عند مستوى معنوية    (  3جدول رقم )  من    يتضح       إرتباط  بين    05,0                                           وجود 
  –م عدو  100التطبيق األول والتطبيق الثانى لإلختبار المعرفى فى كال من القواعد والقوانين )  

الوثب الطويل ( والتحصيل المعرفى ككل ،    –م عدو  100الوثب الطويل ( واألداء المهارى )  
 حيث كانت قيمة " ر " المحسوبة أعلى من قيمة " ر " الجدولية .

 معامل السهولة والصعوبة    - 3
(   20قام الباحث بتطبيق اإلختبار المعرفى على عينة البحث اإلستطالعية التى قوامها )        

تلميذ بهدف التأكد من وضوح وصياغة المفردات ومالئمتها لحساب معامالت السهولة والصعوبة 
 لمفردات اإلختبار . 

 ( 4جدول ) 
 التمييزلكل مفردة من مفردات إختبار معامل السهولة ومعامل الصعوبة ومعامل 

 التحصيل المعرفى فى محور القواعد والقوانين قيد البحث  

 المحور
 الوثب الطويل  م عدو 100

بارة 
الع

 

معامل  
 السهولة

معامل  
 الصعوبة

معامل  
بارة  التمييز

الع
 

معامل  
 السهولة

معامل  
 الصعوبة

معامل  
 التمييز

عد  
قوا

ال
نين 

قوا
وال

 

1 60,0 40,0 24,0 9 60,0 40,0 24,0 
2 75,0 25,0 18,0 10 60,0 40,0 24,0 
3 60,0 40,0 24,0 11 60,0 40,0 24,0 
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4 65,0 35,0 22,0 1 55,0 45,0 24,0 
5 60,0 40,0 24,0 13 55 ,0 45,0 24,0 
6 55,0 45,0 24,0 14 55,0 45,0 24,0 
7 65,0 35,0 22,0 15 60,0 40,0 24,0 
8 50,0 50,0 25,0 16 60,0 40,0 24,0 

 

17 60,0 40,0 24,0 
18 55,0 45,0 24,0 
19 55,0 45,0 24,0 
20 55,0 45,0 24,0 
21 50,0 50,0 24,0 
22 50,0 50,0 25,0 

من        )  يتضح  والقوانين    (  4جدول  القواعد   ( المعرفى  اإلختبار  محاور  أسئلة  األداء    –أن 
  ( بين  سهولة  معامالل  يتراوح  حيث  السهولة  بمعامالت  تتميز   ) (   80,0  –  0 ,50المهارى 

 –(  ، وأسئلة اإلختبار المعرفى ) القواعد والقوانين    25,0  –  16,0ومعامل الصعوبة ما بين )  
( وبذلك يمكن    25,0  –  16,0األداء المهارى ( ذات قوة تمييز مناسبة وواضحة تترواح بين )  

التحصيل   مستوى  لقياس  كأداة  البحث  قيد  المعرفى  التحصيل  إختبار  محاور  أسئلة  إستخدام 
 المعرفى . 

 ( 5جدول ) 
 ل الصعوبة ومعامل التمييز لكل مفردة من مفردات إختبارمعامل السهولة ومعام

 التحصيل المعرفى فى محور األداء المهارى قيد البحث  

 المحور
 الوثب الطويل  م عدو 100

بارة 
الع

 

معامل  
 السهولة

معامل  
 الصعوبة

معامل  
بارة  التمييز

الع
 

معامل  
 السهولة

معامل  
 الصعوبة

معامل  
 التمييز

ا
ى  ر

مها
ء ال

ألدا
 

23 55,0 45,0 24,0 35 60,0 40,0 24,0 
24 50,0 50, 25,0 36 60,0 40,0 24,0 
25 60,0 40,0 24,0 37 55,0 45,0 24,0 
26 60,0 40,0 24,0 38 50,0 50,0 25,0 
27 55,0 45,0 24,0 39 60,0 40,0 24,0 
28 60,0 40,0 24,0 40 55,0 45,0 24,0 
29 65,0 35,0 22,0 41 70,0 30,0 21,0 
30 65,0 35,0 22,0 42 55,0 45,0 24,0 
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31 70,0 30,0 21,0 43 75,0 25,0 18,0 
32 75,0 25,0 18,0 44 80,0 20,0 16,0 
33 55,0 45,0 24,0  45 70,0 30,0 21,0 
34 60,0 40,0 24,0 46 65,0 35,0 22,0 

األداء  –أن أسئلة محاور اإلختبار المعرفى ) القواعد والقوانين  ( 5)   رقم جدوليتضح من       
  ( بين  سهولة  معامالل  يتراوح  حيث  السهولة  بمعامالت  تتميز   ) (   80,0  –  0 ,50المهارى 

 –(  ، وأسئلة اإلختبار المعرفى ) القواعد والقوانين    25,0  –  16,0ومعامل الصعوبة ما بين )  
( وبذلك يمكن    25,0  –  16,0األداء المهارى ( ذات قوة تمييز مناسبة وواضحة تترواح بين )  

التحصيل   مستوى  لقياس  كأداة  البحث  قيد  المعرفى  التحصيل  إختبار  محاور  أسئلة  إستخدام 
 المعرفى . 

 ( 6جدول ) 
 داللة الفروق بين متوسطى القياس القبلى والبعدى ومعامل حجم األثر لعينة 

 البحث األساسية فى اإلختبارات المهارية قيد البحث  

وحدة   اإلختبارات
 القياس 

 القياس البعدى  القياس القبلى 
معامل   قيمة ت 

المتوسط  التأثير 
 الحسابى 

اإلنحراف  
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى 

اإلنحراف  
 المعيارى 

 688,0 043,4 383,0 60,9 585,0 92,9 ثانية م عدو 100
 380,0 036,5 407,0 99,3 399,0 84,3 متر الوثب الطويل 

 73,1( =   05,0( ومستوى معنوية )  19قيمة " ت " الجدولية عند درجة حرية ) 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسين    (  6جدول رقم )  يتضح فى         

القبلى والبعدى للعينة قيد البحث فى مستوى األداء المهارى ولصالح القياس البعدى . كما يتضح  
( وهو تأثير  688,0م عدو ( كان ) 100أن معامل حجم تأثير البرنامج التعليمى على مسابقة ) 

 ( وهو تأثير صغير   380,0طويل ( كان ) متوسط ، وعلى مسابقة ) الوثب ال
 ( 7جدول )    

 داللة الفروق بين القياس القبلى والبعدى ومعامل حجم األثر لعينة  
 البحث األساسية فى اإلختبارات البدنية قيد البحث 

وحدة   اإلختبارات
 القياس 

 لقياس البعدى  القياس القبلى 
معامل   قيمة ت 

المتوسط  الـتأثير 
 الحسابى 

اإلنحراف  
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى 

اإلنحراف  
 المعيارى 

 837,0 667,5 208,0 26,4 256,0 49,4 ثانية م عدو 30
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 601,0 534,12 104,0 33,1 096,0 28,1 متر الوثب العريض من الثبات
 11,1 196,11 54,3 40,25 29,3 00,22 سم الوثب العمودى من الثبات

 700,0 037,5 642,0 92,12 727,0 48,13 ثانية الجرى المكوكى
 00,3 652,15 64,1 65,13 15,1 05,10 العدد  الرشاقة

   73,1( =   05,0( ومستوى معنوية )  19قيمة " ت " الجدولية عند درجة حرية ) 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياس القبلى    (  7)  رقم  جدول  يتضح من      

معنوية   مستوى  عند  البعدى  القياس  ولصالح  األساسية  البحث  لعينة  البعدى  فى    05,0والقياس 
)  ير البرنامج التعليمى على إختباراإلختبارات البدنية قيد البحث ، كما يتضح أن معامل حجم تأث

30( كان   ) عدو  حجم  0.837م  وهو  الرشاقة    (    ( إختبارى  وعلى   ، كبير  الوثب   –تأثير 
( وهو حجم تأثير كبير جدا ، وعلى إختبارى ) الجرى    00,3:    11,1العمودى ( تراوح بين )  

 ( وهو حجم تأثير متوسط .  700,0:   601,0الوثب العريض ( تتراوح بين )   –المكوكى 
 ( 8جدول ) 

 القبلية والبعدية لعينة البحث األساسية  داللة الفروق بين متوسطى القياسات 
 فى إختبار التحصيل المعرفى للعينة قيد البحث 

 20ن =  

 اإلختبارات
وحدة  
 القياس 

 القياس البعدى  القياس القبلى 
 قيمة ت 

معامل  
المتوسط  التأثير 

 الحسابى 
اإلنحراف  
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى 

اإلنحراف  
 المعيارى 

 06,3 731,9 894,0 80,6 489,0 65,4 الدرجة م عدو 100ين قواعد وقوان
 40,4 027,12 794,0 00,11 716,0 75,7 الدرجة قواعد وقوانين الوثب الطويل 

 37,3 452,9 759,0 95,9 967,0 10,7 الدرجة م عدو100األداء المهارى 
 03,4 716,11 754,0 85,10 994,0 40,7 الدرجة األداء المهارى للوثب الطويل 

 46,8 468,25 788,1 60,38 911,0 90,26 الدرجة التحصيل المعرفى ككل
 73,1( =   05,0( ومستوى معنوية )  19قيمة " ت " الجدولية عند درجة حرية ) 

من        فروق   (   8)  رقم  جدول  يتضح  القياسات   وجود  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات 
 05,0القبلية والقياسات البعدية لعينة البحث األساسية لصالح القياس البعدى عند مستوى معنوية  

المهارى    –م عدو  100لمسابقتى )   والقوانين ومحور األداء  القواعد  الطويل ( فى محور  الوثب 
ما يتضح من الجدول أن معامل حجم تأثير  وفى مستوى إختبارات التحصيل المعرفى ككل ، وك

  ( مسابقتى  التعليمى على  عدو  100البرنامج  والقوانين    –م  القواعد  محور  ( فى  الطويل  الوثب 
وهو حجم أثر كبير جدا ، وعلى محور األداء المهارى يتراوح ما  (  40,4:    06,3)  يتراوح ما بين  
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                                          أيضا  ، وعلى مستوى إختبار التحصيل المعرفى ( وهو حجم أثر كبير جدا  03,4:    37,3)  بين  
 ( وهو حجم أثر كبير جدا .  46,8ككل كان ) 

 تائج نالمناقشة 
" يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للعينة قيد        

 البحث فى مستوى األداء المهارى ولصالح القياس البعدى " 
( أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية   1يوضح جدول )        

بين المجموعتين المميزة والغير مميزة ولصالح                                       مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا    05,0
 المجموعة المميزة مما يدل على صدق اإلختبارات البدنية ) قيد البحث ( .

الجدولية عند مستوى    2جدول )  يوضح           قيمتها  أكبر من  المحسوبة   " قيمة " ت  ( أن 
)    05,0معنوية   والقوانين  القواعد  محورى  من  عدو  100                                   لكال   واألداء الوثب    –م   ) الطويل 

  ( عدو  100المهارى  بين    –م  إحصائيا   دالة  فروق  وجود  على  يدل  مما   ) الطويل                                                          الوثب 
 المجموعتين المميزة والغير مميزة مما يدل على صدق إختبار التحصيل المعرفى ) قيد البحث (.    

بين    05,0                                              ( وجود إرتباط دال إحصائيا  عند مستوى معنوية  3من جدول رقم )    يتضح          
  –م عدو  100التطبيق األول والتطبيق الثانى لإلختبار المعرفى فى كال من القواعد والقوانين )  

الوثب الطويل ( والتحصيل المعرفى ككل ،    –م عدو  100الوثب الطويل ( واألداء المهارى )  
 حيث كانت قيمة " ر " المحسوبة أعلى من قيمة " ر " الجدولية .

  –( أن أسئلة محاور اإلختبار المعرفى ) القواعد والقوانين    5،    4ولى )  يتضح من جد        
(   80,0 – 0 ,50األداء المهارى ( تتميز بمعامالت السهولة حيث يتراوح معامالل سهولة بين ) 

 –(  ، وأسئلة اإلختبار المعرفى ) القواعد والقوانين    25,0  –  16,0ومعامل الصعوبة ما بين )  
( وبذلك يمكن    25,0  –  16,0األداء المهارى ( ذات قوة تمييز مناسبة وواضحة تترواح بين )  

كأ البحث  قيد  المعرفى  التحصيل  إختبار  محاور  أسئلة  التحصيل  إستخدام  مستوى  لقياس  داة 
 . المعرفى

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى    6م )  فى جدول رق  أشارت النتائج        
القياسين القبلى والبعدى للعينة قيد البحث فى مستوى األداء المهارى ولصالح القياس البعدى .  

(  688,0م عدو ( كان )  100كما يتضح أن معامل حجم تأثير البرنامج التعليمى على مسابقة )  
      ( وهو تأثير صغير . 380,0لوثب الطويل ( كان ) وهو تأثير متوسط ، وعلى مسابقة ) ا

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياس القبلى    7يتضح من جدول )          
معنوية   مستوى  عند  البعدى  القياس  ولصالح  األساسية  البحث  لعينة  البعدى  فى    05,0والقياس 

 معامل حجم تأثير البرنامج التعليمى على إختبار اإلختبارات البدنية قيد البحث ، كما يتضح أن 
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  (30( كان   ) عدو  الرشاقة    0.837م  إختبارى)  وعلى   ، كبير  تأثير  حجم  وهو  الوثب   –(  
( وهو حجم تأثير كبير جدا ، وعلى إختبارى ) الجرى    00,3:    11,1تراوح بين  )  (  العمودى

 وهو حجم تأثير متوسط . ( 700,0:   601,0الوثب العريض ( تتراوح بين)   –المكوكى 
( ان معامل حجم تأثير البرنامج التعليمى على مسابقتى )    8كما يتضح من جدول )             

( وهو   40,4:  06,3الوثب الطويل ( فى محور القواعد والقوانين يتراوح ما بين )  –م عدو 100
( وهو حجم    03,4:    37,3حجم أثر كبير جدا ، وعلى محور األداء المهارى يتراوح ما بين )  

( وهو حجم    46,8                                                                  أثر كبير جدا أيضا  ، وعلى مستوى إختبار التحصيل المعرفى ككل كان )  
    أثر كبير جدا .

ويتضح للباحث التأثير اإليجابى لعينة البحث األساسية فى مستوى األداء المهارى يرجع         
للت توافرت  التى  الجديدة  التعلم اإلفتراضية  بيئة  لنماذج  إلى  الميذ لخلق جو خيالى ثالثى األبعاد 

أجزاء  على  المتعلم  فيها  يركز  والتى  الزوايا  مختلف  ومن  تعلمها  المراد  المختلفة  المهارات  أداء 
ساهم   اإلفتراضى  للواقع  مايكروسوفت  نظارة  وإستخدام  حركتها  أثناء  حدة  على  المختلفة  الجسم 

بها من مزج البيئة الفعلية بالبيئة اإلفتراضية مما يشعر                                               بشكل كبير نظرا  للتقنية العالية التى تتمتع
األخطاء   وإيضاح  للمهارة  التحصيل  مستوى  إرتفاع  وبالتالى  المؤداه  للنماذج  أكثر  بواقعية  التلميذ 
شأنها   من  التى  العملية  التمرينات  من  مجموعة  تقديم  خالل  من  تصحيحها  وكيفية  الشائعة 

السليم مع مراع األداء  إلى  الراجعة  الوصول  التغذية  تقديم  وكذلك  المهارة  ألداء  الفنية  الشروط  اة 
دوافع  يثير  مما  الوقت  نفس  األمثل فى  باألداء  أدائه  المتعلم  مقارنة  عن طريق  الصحيح  لألداء 
                                                                                           المنافسة لدى التالميذ ، وكل ذلك يقدم تفاعال  جديدا  من نوعه يثير إهتمام التالميذ ويحفزهم على  

الجه من  المزيد  قيد بذل  المهارات  إستيعاب  سرعة  على  يساعد  ومما   ، بالملل  شعورهم  وعدم  د 
البحث ، ومن ثم تحقيق نسب تحسن عالية ، كما أن تعامل اإلنسان مع البيئة الرسومية ثالثية  
                                                                                                 األبعاد يجعله أكثر ألفة وتناغما  وإقتناعا  مع الكائنات الرسومية التى يتعامل معها ، وهذا ما توفره  

اقع اإلفتراضى التى تتيح للمرء إمكانية عالية من التفاعل والوجود فى البيئة التى يريدها  تقنيات الو 
على   المستخدم  قدرة  عن  فضال    ) .....إلخ  خلفى   ، جانبى   ، أمامى   ( يشاء  منظور  أى                                                                                 ومن 

                                                                            اإلنغماس حسيا  بشكل كامل فى داخل الكائن الرسومى المفترض ومعاينته بدقة وعمق .
إبراهيم )  2015                                لك مع دراسة كال  من أحمد محمد )  ويتفق ذ          م ( ، 2015م ( ، وائل 

 م ( ، حسام الهادى 2017م ( ، محمد حسام ) 2017م ( ، أحمد سعيد ) 2016فادى إبراهيم ) 
التى أكدت على أن الواقع اإلفتراضى أثر  م ( ،  2021مصطفى أحمد شوقى )  م ( ،  2019)   

ال مستوى  على  إيجابيا   تحسين                                تأثيرا   فى  اإلفتراضى  الواقع  فاعلية  يؤكد  مما  المعرفى  تحصيل 
 وتطوير التحصيل المعرفى .
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وبذلك يتحقق الفرض الثانى والذى ينص على " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين            
متوسطى القياسين القبلى والبعدى لعينة البحث األساسية فى مستوى التحصيل المعرفى ولصالح  

 القياس البعدى " 
 إستنتاجات البحث

إستخلص          نتائج  من  إليه  التوصل  تم  وما  العينة  حدود  وفى  البحث  أهداف  ضوء  فى 
 -ما يلى :الباحث 

ولصالح    -1 والبعدى  القبلى  القياسين  متوسطى  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  أنه  بما 
الوثب الطويل (   –م عدو 100القياس البعدى فى مستوى األداء المهارى للمسابقات قيد البحث ) 

األداء    ، مستوى  على  اإلفتراضى  الواقع  تكنولوجيا  بإستخدام  التعليمى  البرنامج  أثر  حجم  وكان 
الطويل كان  100المهارى لمسابقة   الوثب  المهارى لمسابقة  م عدو متوسط وعلى مستوى األداء 

صغير ، كما أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى ولصالح  
بإستخدام  القي التعليمى  البرنامج  أثر  حجم  وكان  البحث  قيد  البدنية  اإلختبارات  فى  البعدى  اس 

وعلى    ، متوسط  المكوكى  والجرى  العريض  الوثب  إختبارى  على  اإلفتراضى  الواقع  تكنولوجيا 
إختبار   وعلى   ، جدا   كبير  العمودى  والوثب  الرشاقة  على 30                                                        إختبارى  يدل  مما   ، كبير  عدو  م 

لوجيا الواقع اإلفتراضى كان لها أثر فى تطور مستوى األداء المهارى للمسابقات قيد إستخدام تكنو 
لتالميذ   الرياضية  التربية  بدرس  وفعالة  إيجابية  بطريقة  بها  الخاصة  البدنية  واإلختبارت  البحث 

 المرحلة اإلعدادية .
ولصالح    -  2 والبعدى  القبلى  القياسين  متوسطى  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  أنه  بما 

القياس البعدى فى مستوى التحصيل المعرفى لمحورى القواعد والقوانين واألداء المهارى لمسابقتى  
الوثب الطويل ( ، وفى مستوى إختبار التحصيل المعرفى ككل ، كما أن حجم    –م عدو  100)  

البر  المعرفى أثر  التحصيل  مستوى  على  اإلفتراضى  الواقع  تكنولوجيا  بإستخدام  التعليمى  نامج 
                                                                                        لمحورى القواعد والقوانين واألداء المهارى ومستوى إختبار التحصيل المعرف ككل كان كبير جدا   
، مما يدل على أن إستخدام تكنولوجيا الواقع اإلفتراضى كان لها أثر كبير ، وساهمت بطريقة  

يد البحث بدرس وفعالة فى تحسين وتطوير مستوى التحصيل المعرفى الخاص بالمهارات ق إيجابية
 التربية الرياضية. 

 البحث توصيات 
 -فى ضوء ما توصلت إليه من نتائج البحث يوصى الباحث باآلتى :          

ب البدنى  إستخدام تكنولوجيا الواقع اإلفتراضى لتحسين وتطوير مستوى األداء المهارى والجان  -  1
الخاص به بدرس التربية الرياضية عامة وبدرس المرحلة اإلعدادية خاصة لما حققه من فاعلية  
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والمادة  المتعلم  بين  المتصل  المباشر  التفاعل  على  إيجابى  تأثير  من  له  ولما   ، النتائج  فى 
 . التعليمية

إستخدام تكنولوجيا الواقع اإلفتراضى لتحسين وتطوير مستوى التحصيل المعرفى سواء فى   -  2
                                                                              المجال الرياضى أو المجاالت األخرى لما لها من حجم أثر كبير جدا  على هذا الجانب .

العملية   -  3 فى  فعاال   دورا   للمتعلم  يكون  أن  بضرورة  التدريس  على  القائمين  يهتم  أن                                                                                   ضرورة 
وخاصة فى العصر الحالى الذى يحتاج إلى جيل يستطيع اإلعتماد على ذاته من أجل  التعليمية  

 حمل لواء  التطوير .  
نظارة    -  4 وخاصة  التعليمية  العملية  فى  اإلفتراضى  الواقع  تكنولوجيا  إستخدام  على  العمل 

ية التى تمتاز  مايكروسوفت للواقع اإلفتراضى لما لها من تأثير إيجابى على التعلم ، والتقنية العال
 بها . 

اإلهتمام بإدخال بعض األساليب المختلفة على العملية التعليمية وعدم اإلعتماد على طريقة   -  5
 واحدة فقط ال تتمشى مع التحديث والتطوير التربوى . 

اإلهتمام بإستخدام نظارة مايكروسوفت للواقع اإلفتراضى فى تدريب وتعليم المرحلة اإلبتدائية    -  6
 ع المراحل بشكل عام للعملية التعليمية . لجذب جمي

ضرورة اإلهتمام بكل ما هو جديد وحديث أول بأول فى تقنيات وتكنولوجيا الواقع اإلفتراضى   -  7
خاص   بشكل  تدريب  أو  تدريس  سواء  الرياضى  المجال  وفى  عام  بشكل  المجاالت  جميع  فى 

 للوصول بالنتائج والتقدم المنشود به . 
 ع ــــالمراجـــــقائمة 

 المراجع العربية
تأثير إستخدام الواقع اإلفتراضى على تعلم   م ( :2019أحمد سعد السيد محمد حالوة )    -1 

بعض مهارات كرة القدم لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسى ، رسالة ماجستير بقسم 
 المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة بنها . 

وأنماط الواقع ىاإلفتراضى وخصائصه وآراء الطالب م ( :  2002أحمد كامل الحصرى )    -  2
  12المعلمين فى بعض البرامج المتاحة عبر اإلنترنت ، مجلة تكنولوجيا التعليم ، المجلد )  

 ( الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ، القاهرة .   1( ، العدد ) 
تأثير إستخدام تكنولوجيا الواقع اإلفتراضى على    م ( : 2019ثامر مثيب شيري العبدلى )    -  3

تعلم بعض مهارات كرة القدم لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت ، رسالة دكتوراه قسم  
 المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة بنها . 

لوجيا الواقع اإلفتراضى على تعلم  تأثير إستخدام تكنو   م ( :2020رنا رضا صالح طه )    -  4
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والرياضات  المنازالت  تدريب  قسم  ماجستير  رسالة   ، المبارزة  رياضة  فى  الهجمات  بعض 
 الفردية ، كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ، جامعة حلوان 

تأثير إستخدام الواقع اإلفتراضى اإلستغراقى    م ( :2021مصطفى أحمد شوقى حسن )    -  5
تعل كلية  على   ، الحركة  علوم  قسم  دكتوراه  رسالة   ، الطائرة  الريشة  الساحقة فى  الضربة  م 

 التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان . 
  المراجع األجنبية 

6– Alexandra Covaci , Cristian-Cezar Postelnicu , Alina Ninett Panfir 

and Doru Talaba ( 2012 ) : A Virtual Reality Simulator for 

Basketball Free-Throw Skills Development , L.M.Camarinha-Matos 

etal,(Eds),IFIP International Federation For Information Processing . 

7- Elinda Ai-Lim Lee Kok Wai Wong Chun Che Fung ( 2010 ) : How 

does does desktop Virtual Reality enhance learning outcomes ? A 

structural equation modeling approach " Computers &Education, Vol 

(55) No (4) available at www.Science Direct.com . 
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