
 تأثير برنامج تعليمي باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي علي بعض
 كلية التربية الرياضية  جامعة بنهاالمهارات التحكيمية لطالب 

 محمود محمد محمد محمد أبوالعطا/ د .م 
 :المقدمة ومشكلة البحث 

 وفى, يتسم القرن الحادي والعشرون بتغيرات كبيره فى جميع المجاالت بصفه عامه 
, وتتجه سياسه الدوله إلى مواكبه الحضاره ومالحقه التقدم السريع, مجال التعليم بصفه خاصه 

وفى مجال , واإلهتمام باالستراتيجيات الحديثه واستخدامها فى مجال التربيه والتعليم بصفه عامه
 .بهدف تحقيق النمو المتكامل لشخصيه المتعلم وتنشئته, التربيه الرياضيه بصفه خاصه

                                                                          (3  :98 )  

العصر الحالي تطورات تكنولوجية  ان(  7002) هيثم عبدالمجيد , ويؤكد عصام الدين 
سريعة ومتالحقة في كافة مجاالت الحياة , حيث أصبحت التقنيات العلمية جزءاُ أساسيا من حياة 

 يكاد يخلو أي نشاط من أنشطة الحياة اليومية من استخدام التقنيات الحديثة  ومن الفرد فال
المجاالت األساسية التي أثرت فيها هذه التقنيات مجال التعليم والتعلم الذي يشكل منظومة 
متكاملة تعتمد أساسا علي العالقات المتبادلة التى تنشأ بين المعلم والمتعلم والمادة التدريسية 

ئل نقل المحتوى إلى المتعلم , ومع تطور وسائل تقنية المعلومات ظهرت أساليب جديدة ووسا
للتعلم تسمح للمتعلم بتحقيق أقصي استفادة من العملية التعليمية دون التقيد بمكان أو زمان معين 
حيث يمكن للفرد أن يحصل علي المعلومات من خالل المنزل أو الجامعة دون التقيد بقرب 

و بعده , ويعد استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليمية من أبرز مظاهر التطور المكان أ
التكنولوجي الذي أصبح حديث الساعة فى هذه األلفية  لما له من أثر فعال في عرض ونقل 

المعلومات وتقديمها بصورة جيدة للمتعلم حيث يمكن من خالله استخدام تطبيقات متعددة لعرض 
ة ومن هذه التطبيقات الحديثة برامج الواقع االفتراضي وتعد برامج تكنولوجيا المادة التعليمي

الواقع االفتراضي واحدة من أهم تطبيقات استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليمية التى تعتمد 
على استخدام أنماط تعليمية جديدة للحاسب األلى يدخل فيها الصوت والصورة الثابتة والمتحركة 

بعاد الثنائية أو الثالثية كنواة أساسية في أسلوب المحاكاة الذي يشكل األسا  في تكوين ذات األ
البيئة االفتراضية تمشيا مع التطور والتسارع الذي يشهده واقع التعليم في هذا العصر التقني 

  . والعلمي 

                                                                        ( 00  :0 ) 
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  مدر  بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات ) محمود محمد محمد محمد أبوالعطا
 (جامعة بنها  –الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية للبنين 

 

أن الواقع االفتراضي هو التجسيد لواقع لكنه لي  ( 7002)ويذكر مايكل راش      

حقيقيا كما أنه عملية محاكاة لمشاهد من واقع حقيقي أو وهمي يتيح للمتعلمين الذين يقومون 

باستخدامه والتدريب عن طريقه  تنفيذ المهمات وأداء األعمال المطلوبة ضمن مشاهد المحاكاة 

أن مصطلح ( 7002)كما يذكر عصام فريحات (.  03:  02) ن الحقيقيومؤثراتها في الزم

الحقيقة االفتراضية يستخدم لوصف أنظمة كمبيوترية يستطيع المستخدم من خاللها أن يستكشف 

عوالم مبتدعة بواسطة األجهزة والبرامج التي تحمل قدرا من المشابهة بالحقيقة , من خالل 

والرسوم   Three-Dimensionalوم الثالثية الرس,  Software-Animationبرامج 



حيث أصبح من الممكن الحصول علي  Screen –Based Graphicالمعتمدة علي الشاشة 

 ( 0:  07)  .لقطات تكاد ال تختلف عن لقطات الفيديو للعالم الحقيقي 

 إلى أن الدراسات أثبتت أن تكنولوجيا الواقع األفتراضى( 7002)ويشير على شقور        

تمكن المتعلمين من التعايش في البيئة االفتراضية واالستفادة منها في التعليم معتمدة في ذلك 

على مبدأ االستمتاع والمالحظة قبل الممارسة كما أنها تعمل على تهيئة جو تعليمي تفاعلي 

طريقة يجذب انتباه المتعلم بل ويغمره في هذا الجو ليتعامل مع المادة التعليمية الموجود فيها ب

طبيعية أكثر فعالية مما يسهل ذلك تزويد المتعلم بإرشادات صوتية أو على شكل رسوم متحركة 

تسهل عليه االندماج في هذه البيئة , وإذا أحسن اإلعداد لهذه البيئة االفتراضية بطريقة مناسبة 

وصقل وبنائها بالشكل المطلوب فان المتعلم سوف يحصل على فرصة تعليمية من شأنها تعزيز 

وتعلم وتنمية قدراته ومهاراته المطلوبة و تقوم البيئة االفتراضية أساسا على التخطيط والبناء 

والبرمجة والتجربة وهى مراحل تطوير البرامج التعليمية  حيث تقدم صورة حية لألشكال 

 والمناظر ممزوجة بالصوت والحركة فتكون نظاما للبيئة التعليمية المطلوبة لممارسة المهام

التدريسية والتعليمية من خالل المشاركة في تفاعالت حسية متنوعة مرئية ومسموعة إضافة إلى 

التفاعالت الحركية الن إمكانية عرض األشياء بأبعادها الثالثة تساعد المتعلم على التعرف من 

قرب على العالقات بين األشياء وأجزائها مع بعضها البعض إضافة إلى عملية التفاعل الصفي 

.(03 :0,7. ) 

 وتعتبر مادة التحكيم في كرة السلة من اصعب المواد التى تقابل الطالب حيث ان   

قانون كرة السلة من اصعب قوانين االلعاب الرياضية وتحكمه قواعد واضحة ومنظمة يطبقها 

الحكام فكرة السلة لعبة المواقف الصعبة والسريعة وخاصة في المباريات التنافسية التي يمكن 

 .ان تنقلب نتيجتها بأي وقت فال يمكن التنبؤ بنتيجتها وحتى لو كان الفارق النقطي كبيرا

االلمام بالقانون والفهم والقدرة على تطبيقه في جميع  الطالب في مادة التحكيميجب على 

االوضاع واالليات الصحيحة والتمركز في المواقع الصحيحة ويجب ان يكون التفاهم والتعاون 

بغض النظر عن . بين الحكام انفسهم ومعرفة كل حكم صالحياته االسا  والجوهر واالتصال

ظروف واوضاع ونوعية المباراة والالعبين فان اطالق الحكام صافراتهم في المباراة يجب ان 

تكون دقيقة وثابتة وال يتجاهلون اطالق اية صافرة وبالتساوي على الفريقين وفي جميع االوقات 

 .اال فالحكم سيفقد مصداقيته من قبل الجميعخالل المباراة و

جاءت مشكلة البحث من خالل خبرة الباحث في العمل في مجال التدري   ومن هنا     

ساعة تدريسية فانها  07فان مادة التحكيم متاح لها وتعلم المهارات االساسية لرياضة كرة السلة 

او معلم فى رياضة كرة السلة ال تكفى لوضع الطالب على الطريق الصحيح الن يكون حكم 

ضرورة أن يتعايش الطالب في جو خيالي يشبه الواقع فمن هنا كان من الللمهارات التحكيمية 

الواجب إتباعها وكيفية تطبيقها ليصبح  ليمية يوضح له المهارات التحكيميةالحقيقي للبيئة التع

باريات الواقعية بمثيراتها , حيث من الصعب نقل الم حكما او معلم جيد للمهارات التحكيمية



عن طريق داخل الكلية فسوف يقوم الباحث باالستعانة عنها بالمواقف التحكيمية االفتراضية 

حتى يتسنى للطالب التعايش لحظة بلحظة كل مايحتاجة الحكم اثناء نظارات الواقع االفتراضى 

من االلمام بالقوانين والتحركات داخل الملعب واالشارات التحكيمية اثناء المباراه  ادارة المباراه

 .باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضى 

 

 

 :هدف البحث 

ومعرفة يهدف البحث إلى تصميم برنامج تعليمي باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي 
سلة لطالب الفرقة الثالثة بكلية التربية علي بعض المهارات التحكيمية لرياضة كرة التأثيره 

 .الرياضية جامعة بنها
 :فروض البحث 

 :الفروض التالية  الباحثفي ضوء أهداف البحث يضع 

ـ  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسيين القبلى والبعدى للمجموعة 0
 .القيا  البعدى ولصالح ( قيد البحث )  تحكيميةالمهارات البعض في  ضابطةال

ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسيين القبلى والبعدى للمجموعة  7
 .ولصالح القيا  البعدى ( قيد البحث )  تحكيميةالمهارات البعض في  تجريبيةال

تجريبية ال ينمجموعتلل ينالبعدي ينالقياس يـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط3
 .لصالح المجموعة التجريبية( قيد البحث )  تحكيميةالمهارات ال بعضفي  والضابطة
 :مصطلحات البحث 

 :تكنولوجيا الواقع االفتراضي 

بيئة تعلم تخيلية تعتمد علي عملية محاكاة لمشاهد حقيقية تعمل علي إظهار األشياء 
ها وهي تساعد الثابتة والمتحركة وكأنها في واقعها الحقيقي من حيث حركتها واإلحسا  ب

المتعلم علي أداء األعمال والمهام المطلوبة منه من خالل المشاهد التعليمية ومؤثراتها في الزمن 
 ( 4:  00) . الحقيقي للمشهد التعليمي

 :نظارات الواقع االفتراضى 

نظارات الواقع االفتراضي هى نظارات تناسب الهواتف الذكية وتخلق عالما مميزا 
 ( 70)  .والفيديوهات ثالثية األبعاد ويمكنها التفاعل مع تقنية الواقع االفتراضيلأللعاب 
 لوصفا

وذلك بوضعه   iosتستخدم مع اجهزة الموبايل التي تعمل على نظام االندرويد او ال  
 .دة هذا العالم االفتراضي بوصه والتمتع بمشاه 000بداخلها وجعل شاشة هاتفك كأنها 

 من مميزات النظارات: 

( 3تشغيل فيديوD   3تطبيقات  , درجة 360وD , 3افالمD )  ( .70 ) 

 :اجراءات البحث 
 :منهج البحث : أوالً 



استخدم الباحث المنهج التجريبي نظراً لمالئمته لطبيعة هذا البحث مستعيناً بأحد 
تجريبية واألخرى  التصميمات التجريبية وهو التصميم التجريبي لمجموعتين إحداهما

 .ضابطة باستخدام القيا  القبلى و البعدي لكال المجموعتين 
 :مجتمع وعينة البحث : ثانياً 
 -:مجتمع البحث  -0

جامعة –كلية التربية الرياضية للبنين الفرقة الثالثة بيمثل مجتمع البحث طالب 
 .الثالثةطالب مستجدين  والمسجلين بالفرقة ( 000)بنها والبالغ عددهم 

       -:عينة البحث -7
( 70)طالب وبلغ حجم العينة اإلستطالعية ( 20)بلغ حجم العينة األساسية 

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث إلجراء الدراسة اإلستطالعية  البط
متميزين في رياضة كرة السلة ممن يمارسون  طالب( 70)وقد استعان الباحث بعدد 

  (.صدق التمايز) قة الرابعة تخصص كرة سلةالفر طالباللعبة من 
 :تجان  العينة 
لرياضة كرة السلة قام الباحث بايجاد  التحكيميةللتأكد من تجان  العينة فى المتغيرات             

 ( 0) معامل اإللتواء لتلك المتغيرات , كما هو موضح في جدول رقم 
 

 ( 0) جدول 
 والزكاء تجان  عينة البحث فى  المتغيرات األنثروبومترية 

 20= ن                                                                          

وحدة  االختبارات

 القيا 

 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط

 05020- 085000 05203 095207 سنة العمر الزمنى

 05006 0245000 75802 0235867 سم الطول

 05060 205000 35277 205032 كجم الوزن

 05026 345000 75468 335220 درجة الزكاء

,  05020-) أنة تراوحت معامالت االلتواء ما بين (   0)  يتضح من الجدول               
 مما يدل على تجان  أفراد العينة فى( 3)+اى أن معامل االلتواء انحصر بين ( 05060

 0والزكاء المتغيرات األنثروبومترية
 
 

 ( 7) جدول 
 20= ن قيد البحث             المعرفية عينة البحث في االختباراتتجان                 

   

 المحاور  م
 وحدة 
 القيا 

 المتوسط
االنحرا

 ف
 االلتواء الوسيط

مقايي  الملعب وواجبات  0
 الحكام

 درجة
4597 

0598. 2500 -0560 

 0528- 4500 0590 3594 درجة قواعد اللعب وزمن المباراه 7

 0587- 3500 0502 7564 درجة االشارات التحكيمية 3

 0582 0500 0578 0547 درجة المواقف التحكيمية 4

 0544- 03500 0522 07524 درجة مجموع محاور التحصيل المعرفى



  
اى (  0582,  0587-) أنة تراوحت معامالت االلتواء ما بين (   7)  يتضح من الجدول        

مما يدل على تجان  أفراد العينة فى المتغيرات المهارية ( 3)+أن معامل االلتواء انحصر بين 
 .قيد البحث 

 
 ( 3) جدول 
 ثقيد البح ينة البحث في االختبارات المعرفيةتكافؤ ع

  72=  7ن=  0ن                                                                          

 المحاور  م
 وحدة 
 القيا 

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجريبية

الفرق 
بين 

متوسطي
 ن

 قيمة ت

 ع   ع  

0 
مقايي  الملعب وواجبات 

 الحكام
 2500 0527 4526 درجة

050

0 -0536 -0543 

7 
 3586 0560 3527 درجة اللعب وزمن المباراهقواعد 

058

2 -0574 -0503 

3 
 7564 0509 7564 درجة االشارات التحكيمية

050

9 0500 0500 

4 
 0544 0537 0540 درجة المواقف التحكيمية

057

8 -0540 -0500 

 مجموع محاور التحصيل المعرفى
 درجة

0352

6 
0583 

0350

9 

052

2 -0569 -0532 

  
 05667= 89ودرجة حرية  0,02الجدولية عند مستوى معنوية   قيمة  ت  

عدم وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبليين للمجموعتين (   3)  يوضح جدول 
التجريبية والضابطة في االختبارات المهارية للعينة قيد البحث حيث انحصرت قيمة ت 

يمة ت الجدولية عند مستوى معنوية وكانت قيمتها اقل من ق 0500:  0543-المحسوبة بين 
مما يدل على تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في االختبارات المهارية قيد  0,02
 .البحث
  -: وسائل جمع البيانات : ثالثاً 

فى ضوء األهداف التى يسعى البحث إلى تحقيقها قام الباحث بإتباع مجموعة من           
 : الخطوات العلمية إلعداد أدوات جمع البيانات والمتمثلة فيما يلى 

 ( . 0) مرفق  تكنولوجيا الواقع االفتراضىالبرنامج التعليمى المقترح باستخدام  -1

 ( . 7) ارات الواقع االفتراضى سيناريو الواقع االفتراضى باستخدام نظ -2

 .األجهزة واألدوات المستخدمة  -3

 ( . 3) مرفق . اختبار الذكاء  -4

 ( . 4) مرفق  .توصيف المقرر الخاص بالفرقة الثالثة مادة التحكيم  -5



 ( . 2) مرفق  :اختبار التحصيل المعرفي -6
 ( 0)  مرفق :تكنولوجيا الواقع االفتراضىالبرنامج التعليمى المقترح باستخدام  -0

 :أهداف البرنامج 

طالب بعض يهدف البرنامج التعليمي باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي إلى  تعلم ال   
 ومقايي  الملعب واالدوات الالزمة للمباراة ) المهارات التحكيمية فى رياضة كرة السلة 

المواقف  –االشارات التحكيمية  -قواعد اللعب وزمن المباراة  –واجبات الحكام فى الملعب 
 .خالل النظارة االفتراضية عن طريق الواقع االفتراضىمن ( التحكيمية 

 :األهداف المعرفية 
  أن يعرف الطالب بعض النواحي القانونية الخاصة بكرة السلة . 
  أن يعرف الطالب واجبات الحكام فى رياضة كرة السلة. 
  قيد البحث  شارات التحكيميةواألداء الصحيح لالأن يفهم الطالب التسلسل الحركي . 
  أن يكتسب الطالب طريقة جديدة للتعلم . 

 :أغراض البرنامج  

مقايي  الملعب واالدوات الالزمة للمباراة و ) أن يكتسب الطالب المهارات التحكيمية  -
 –االشارات التحكيمية  -قواعد اللعب وزمن المباراة  –واجبات الحكام فى الملعب 

 .(المواقف التحكيمية 
 . أن يتذكر الطالب األعمال والمهام المطلوب أدائها كما شاهدها  -
 .أن يفهم الطالب الممارسة الصحيحة لالشارات التحكيمية قيد البحث  -
 .القدرة على التخيل واإلدراك واالبتكار  الطالبأن ينمى لدى  -
في التعلم في التربية أن يكتسب ويتعرف الطالب على بعض األساليب التكنولوجية  -

 .الرياضية
 .أن يستطيع الطالب التفاعل مع الحاسب اآللي والتعلم عن طريقة  -
 .أن يكتسب الطالب القدرة على التعلم الذاتي من خالل االعتماد على نفسه  -
 .بعض أنماط السلوك التي يجب عليه أن يقوم بها أثناء عملية التدري  الطالبأن يكتسب  -
 .هذه المهارات نتيجة مروره بخبرات مناسبة طالب بممارسةالأن يتحسن أداء  -
 .أن يتدرب الطالب علي المهارات التدريسية في جو تخيلي يشبه الواقع الحقيقي -

 : األهداف الوجدانية
  تنمية وتطوير السمات الخلقية والنفسية للطالب. 
 نى اكتساب القدرة على المشاركة االيجابية فى عمل الجماعة والجهد التعاو. 
  ادراك العالقة بين العطاء والمسئولية. 
  الشعور بالسعادة والسرور أثناء ممارسة كرة السلة. 
  الرغبة واإلصرار في تحقيق الذات وتحمل المسئولية والوالء للجماعة. 

 :وقد تم مراعاة األس  التالية عند وضع البرنامج المقترح 
 استعداداتهم وقدراتهم ومهاراتهم  أن تتناسب أوجه النشاط مع طبيعة الطالب من حيث

 .الحركية 
  تنوع أوجه النشاط وذلك حتى يتمكن الطالب من اختيار ألوان النشاط التي تشبع ميولهم

 .وحاجاتهم والتي تتمشى مع اتجاهاتهم 
  مراعاة الفروق الفردية بين الطالب عن طريق تنوع أوجه النشاط في عدة مستويات حتى

 .ذي يتناسب مع قدراته يجد كل طالب المستوى ال
  أن تتناسب أوجه النشاط مع اإلمكانات المتاحة من ميزانية مخصصة وأدوات . 
  تحقيق مبدأ األمن والسالمة ومراعاة التدرج أثناء ممارسة األنشطة من السهل إلى الصعب

 .ومن البطئ إلى السريع ومن البسيط إلى المركب 
 جهزة واألدوات بأي طريقة يفضلها الطالب للتعرف االهتمام بإتاحة الفرصة لالنتقال من األ

 .على حركات متنوعة 
  مراعاة وجود عنصر اإلثارة والتشويق في محتوى البرنامج. 
  أن يتخلل األداء الحركي تمرينات للتهدئة واالسترخاء كراحة إيجابية. 



 (. 0) ق مرف :المقترح باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضىمحتوى البرنامج التعليمى 
 :مكونات البرنامج 0
( 4)علي  المقترح باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضىالتعليمى إشتمل البرنامج  

فى كرة السلة لتحقيق هدف التحكيمية من ضمن المهارات األساسية تحكيمية مهارات أساسية 
 .وهي كما يلي  الثالثةة لكرة السلة لطالب الفرقة األساسيالتحكيمية البرنامج وهو تعلم المهارات 

   واجبات الحكام فى الملعبو  مقايي  الملعب واالدوات الالزمة للمباراة .    
  قواعد اللعب وزمن المباراة.      
 االشارات التحكيمية . 
  المواقف التحكيمية. 

 

 . ( 7) مرفق  :الفيديوهات والصور والتعليقات باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضى -7
 :مدة البرنامج -3
تحددي زمن من خالل الالئحة التدريسية المعتمدة لمادة تحكيم الرياضات الجماعية  

 :علي النحو التالي التدريسى الخاص برياضة كرة السلة البرنامج
 . ساعة( 07)مدة تنفيذ البرنامج   -0
 . وحدة( 7)عدد الوحدات التعليمية باستخدام االلعاب التمهيدية والصغيرة فى األسبوع  -7
 .دقيقة( 60) تكنولوجيا الواقع االفتراضىزمن الوحدة باستخدام  -3
 .وحدة( 07)تكنولوجيا الواقع االفتراضى إجمالي عدد الوحدات باستخدام  -4
الجزء التمهيدي ]تكنولوجيا الواقع االفتراضى التوزيع الزمني لمكونات الوحدة باستخدام  -2

 [.دقيقة( 00)والجزء الختامي  –دقيقة (  40)والجزء األساسي  -دقيقة ( 00)
 :التقسيم الزمني للبرنامج 4
من الناحية تكنولوجيا الواقع االفتراضى  باستخدام  قام الباحث بتقسيم مهارات البرنامج       

 .الزمنية علي النحو التالي
 (4)جدول 

 التقسيم الزمني لمحتوي البرنامج التعليمى المقترح

 عدد الوحدات مهارات البرنامج 

  وواجبات مقايي  الملعب واالدوات الالزمة للمباراة
  الحكام

 وحدات( 4)

 وحدات( 7) قواعد اللعب وزمن المباراه 
 وحدات( 3)  االشارات التحكيمية 
  وحدات( 3) المواقف التحكيمية 

 
 :ويهدف إلى :  الجزء التمهيدي  –أ 

 .تجهيز االدوات الالزمة لتشغيل البرنامج التعليمى المقترح   -
 .دقيقة طوال فترة تنفيذ البرنامج (  00) ومدة هذا الجزء 

 :الجزء الرئيسي , ويهدف إلى  – ب
 . تعلم النواحى التحكيمية الخاصة برياضة كرة السلة -

محتواه الهدف المطلوب ,  وهذا الجزء يعتبر من أهم األجزاء في الوحدة التعليمية حيث يحقق
 مهاراتالب الفيديوهات والصور والشروحات الصوتية الخاصةوتتمثل أنشطته في مجموعة من 

دقيقة طوال (  40) , ومدة هذا الجزء والتجريب العملى كرة السلة  التحكيمية الخاصة برياضة
 .فترة تنفيذ البرنامج 

 :  الجزء الختامي  – ج



قيقة طوال د(  2) , وتتراوح مدة هذا الجزء من  الغياب واالنصرافمراجعه المحتوى واخذ 
 .فترة تنفيذ البرنامج 

 الفيديوهات والصور التوضيحية والمواقف التحكيمية المختلفةقام الباحث باختيار مجموعة       
 , وفى ضوء ذلك تم توزيعها كوحدات(  7)  المناسبة لطبيعة العينة واإلمكانات الموجودة مرفق

 ( .  0)  للبرنامج المقترح تنفيذه مرفق
 :األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث  -7  

 :قام الباحث بإستخدام األجهزة التالية         
 جهاز روستاميتر لقيا  الطول بالسنتيمتر , ميزان طبي لقيا  الوزن بالكيلو جرام , كور سلة

 .هواتف محمول , نظارات الواقع االفتراضى  , , اجهزة حاسب الى
 ( . 3)  مرفق. اختبار الذكاء  -3

 . ( 3)  مرفق:  السيد محمد خيري/ قام الباحث باستخدام اختبار الذكاء العالي, إعداد 
 :وقد اختار الباحث هذا االختبار لألسباب التالية 

هذا االختبار في قيا   علي درجة عالية من الصدق, فقد أكدت العديد من الدراسات صدق* 
 .القدرات العقلية العامة

 . علي درجة عالية من الثبات, فقد أكدت العديد من الدراسات أن معامالت ثباته عاليه* 
 . يناسب المرحلة السنية قيد البحث* 
 ( . 2) مرفق : اختبار التحصيل المعرفي -4

رياضة كرة السلة لطالب  قام الباحث بتصميم اختبار للتحصيل المعرفي في تحكيم     
جامعة بنها لقيا  مدي فهم وإدراك الطالب  -الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية للبنين 

 .للجوانب المعرفية المرتبطة بتحكيم رياضة كرة السلة
 :وقد أتبع الباحث في تصميمه الختبار التحصيل المعرفي الخطوات التالية 
 :تحديد الهدف العام لالختبار  0

في ضوء أهداف البحث تم تحديد الهدف العام لالختبار وتمثل في قيا  مدي التحصيل  

والتي  رياضة كرة السلةبتحكيم المعرفي للطالب عينة البحث للجوانب المعرفية المرتبطة 

, وراعي الباحث أن يغطي تضمنها البرنامج التعليمى باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضى 

 .محتوي المنهج التعليمى لتحكيم رياضة كرة السلةر االختبا

 

 

 :تحديد المحاور الرئيسية االختبار 7

باالطالع على التوصيف الخاص بمادة الختبار قام الباحث في ضوء الهدف العام ل 

ن أن , لتحديد مجموعة من المحاور الرئيسية التي يمكتحكيم الرياضات الجماعية للفرقة الثالثة 

مقايي  الملعب واالدوات الالزمة  :) وهذه المحاور هي كالتالييتضمنها االختبار المعرفي 

. االشارات التحكيمية  .قواعد اللعب وزمن المباراة .  واجبات الحكام فى الملعبو  للمباراة 

 . (المواقف التحكيمية 

 :صياغة مفردات االختبار 3

العلمية والدراسات السابقة لالختبارات الموضوعية وشروط قام الباحث باإلطالع على المراجع 

كتابتها وخطوات بنائها وتحديد تعليماتها والمواصفات الواجب إتباعها مثل دراسات كال من 

هبه سعيد ", (0( )م7002" )إبراهيم عبد الستار العويني", (2( )م7006" )إيهاب محمد فهيم"



وبناء علي ما سبق تم صياغة ( 6( )م7000" )عرفهتامر جمال ", (09( )م7008" )عبد المنعم

 .مفردة( 90)أسئلة االختبار المعرفي وبلغ عدد مفرداتها 

رياضة كرة السلة للطالب عينه  تحكيم وقد روعي في هذه األسئلة قيا  التحصيل المعرفي في 

والدقة  م احتمال اللفظ ألكثر من مدلول,دالبحث, وقد روعي الشمول, والوضوح, والبساطة, وع

 .العلمية

 (. 2 )الصورة النهائية لالختبار المعرفي مرفق  4

 (2)جدول 

 اور االختبار المعرفي في صورة النهائيةعدد العبارات لمح

 المحاور م
 إجمالي

 العبارات

0 
مقايي  الملعب واالدوات وواجبات الحكام في 

 الملعب

02 

 9 قواعد اللعب وزمن المباراة 7

 02 التحكيميةاالشارات  3

  00 المواقف التحكيمية 4

  20 اإلجمالي

 

 

 :تعليمات االختبار  2

ُتعد تعليمات االختبار من أهم عوامل تطبيقه حيث يترتب عليها وضوح الهدف من  

االختبار إلي الطالب بلغة سهلة وسليمة وبالتالي إلي اإلجابة بصورة صحيحة بحيث تبعد عن 

, وكذلك طريقة تسجيل الطالب لإلجابة الصحيحة في مكانها المحدد مع أهمية كتابة  اإلطالة

 . البيانات المطلوبة في ورقة اإلجابة والتي تشتمل علي االسم ورقم الشعبة

 :تصحيح االختبار 6

روعي عند تصحيح االختبار إعطاء درجة واحدة فقط لكل إجابة صحيحة, وصفر لكل  

درجة, وتم إعداد مفتاح تصحيح ( 20)تكون الدرجة النهائية لالختبار  إجابة خاطئة, وبالتالي

 .لتسهيل عملية التصحيح

 :تحليل مفردات االختبار 2

( سؤال)عبارة ( 20)قام الباحث بكتابة اختبار التحصيل المعرفي وكان محتوي عباراته  

من خارج مجتمع  ابعةطالب بالفرقة الر( 70)وقام بتطبيقه علي عينة مميزة استطالعية قوامها 

البحث ممن سبق لهم دراسة مقرر مادة كرة السلة بهدف التأكد من وضوح المفردات وحسن 



صياغتها ومالئمتها وأيضاً حساب معامالت السهولة والصعوبة لعبارات االختبار, وقد استخدم 

 . الباحث المعادلة التالية لحساب معامل السهولة

 

 = معامل السهولة 
 (العبارة)اإلجابات الصحيحة للسؤال عدد 

 عدد اإلجابات الخاطئة+ عدد اإلجابات الصحيحة 

 

 =معامل السهولة  

 ص

 خ+ص

 

 اإلجابات الخاطئة= اإلجابات الصحيحة        ,        خ= حيث أن    ص

 .والعالقة بين السهولة والصعوبة عالقة عكسية مباشرة, مجموعهم يساوي الواحد الصحيح

 معامل السهولة – 0= معامل الصعوبة 

 : كما تم حساب معامل التميز لمفردات االختبار باستخدام معادلة التباين والتي تنص علي أن 

 .معامل الصعوبة× معامل السهولة ( = التميز ) التباين 

 

يوضح معامل السهولة ومعامل الصعوبة ومعامل التميز لكل مفردة ( 6)والجدول رقم 

 .اختبار التحصيل المعرفي قيد البحث من مفردات

 

 (6)جدول رقم 
 معامالت السهولة والصعوبة والتميز لمفردات اختبار التحصيل المعرفي

ر
حو
لم
ا

 

معامل  م
 السهولة

معامل 
الصعو
 بة

معامل 
ر التميز

حو
لم
ا

 

معامل  م
 السهولة

معامل 
الصعو
 بة

معامل 
 التميز
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0 0562 0532 0573 
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76 0560 0540 0574 

7 0520 0530 0570 72 0520 0530 0570 

3 05622 0532 0573 79 0562 0532 0573 

4 0520 0530 0570 78 0562 0532 0573 

2 0562 0532 0573 30 0520 0530 0570 

6 0562 0532 0573 30 0520 0530 0570 

2 0520 0530 0570 37 0560 0540 0574 

9 0520 0530 0570 33 0520 0530 0570 

8 0560 0540 0574 34 0562 0532 0573 

00 0560 0540 0574 32 0520 0530 0570 



00 0522 0542 0572 36 0540 0560 0574 

07 0560 0540 0574 32 0520 0530 0570 

03 0520 0530 0570 39 0522 0572 0508 

04 0590 0570 0506 38 0522 0542 0572 

02 0562 0532 0573 40 0560 0540 0574 

06 0540 0560 0574 

ية
يم
حك
الت
ف 
واق
لم
ا

 

40 0590 0570 0506 

02 0590 0570 0506 47 0542 0522 0572 

اه
ر
با
لم
 ا
ن
زم
 و
ب
لع
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عد
وا
ق

 

09 0542 0522 0572 43 0542 0522 0572 

08 0560 0540 0574 44 0540 0560 0574 

70 0540 0560 0574 42 0520 0530 0570 

70 0562 0532 0573 46 0562 0532 0573 

77 0520 0530 0570 42 0562 0532 0573 

73 0562 0532 0573 49 0520 0530 0570 

74 0562 0532 0573 48 0520 0530 0570 

72 0520 0530 0570 20 0520 0530 0570 

االختبار المعرفي تتميز بمعامالت السهولة  أن عبارات محاور( 6)ن جدول رقم ميتضح 

, وأن (0570 : 0560)و معامل الصعوبة ما بين  ( 0590: 0540)حيث يتراوح معامل السهولة بين 

 – 0506)أسئلة االختبار المعرفي في رياضة كرة السلة ذات قوة تمييز مناسبة وهي تتراوح بين 

ة لتقويم البحث كأدا  وعليه فإنه يمكن استخدام عبارات محاور اختبار التحصيل المعرفي قيد( 0574

 .مستوي التحصيل المعرفي

 :تحديد الزمن الالزم لالختبار 2

 :لتحديد الزمن الالزم لالختبار المعرفي قام الباحث باستخدام المعادلة التالية 

 

 = الزمن الالزم لالختبار  
 الزمن الذي استغرقه أخر طالب+ الذي استغرقه أول طالب الزمن 

7 

 (دقيقة 72)وبذلك أمكن تحديد الزمن الالزم الختبار التحصيل المعرفي وكان 

 :قيد البحث  المعرفى المستخدم لالختبار المعامالت العلمية -
 :عن طريقلالختبار المعرفى  والثبات الصدقتم إيجاد معامالت          

 :صدق االختبار: أوالً 

 .تم حساب صدق االختبار المعرفي باستخدام صدق االتساق الداخلي وصدق التمايز 

 :صدق االتساق الداخلي( 0)



قام الباحث باستخدام صدق االتساق الداخلي بحساب معامل االرتباط ما بين درجات كل 

لية للمحور وذلك علي عبارة من عبارات كل محور باختبار التحصيل المعرفي والدرجة الك

 االحدوذلك يوم  ممن سبق لهم دراسة ذلك المحتوي بالفرقة الرابعة طالب( 70)عينة قوامها

بين كل ( صدق االتساق الداخلي)يوضح معامل االرتباط (  2 ), والجدول رقم م04/7/7006

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)جدول رقم 
 معامل االرتباط بين درجة كل عبارة وإجمالي درجة المحور الذي تنتمي له العبارة 

 (صدق االتساق الداخلي ( ) قيد البحث)الختبار التحصيل المعرفي 
 (70= ن ) 

حو
لم
ا  ر

 ع+  /  العبارات
قيمة 
معامل 
 االرتباط
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الصعو
 بة

معامل 
 التميز



ام
حك
 ال
ت
جبا
وا
ت 
وا
دا
ال
 ا
 و
 
يي
قا
لم
ا

 

0 05220 05444 05603* 

ية
يم
حك
الت
ت 
را
شا
ال
ا

 

76 05220 05444 05603* 

7 05220 05420 05387 72 05200 05420 05272* 

3 05220 05444 05274* 79 05920 05366 05320 

4 05220 05420 05206* 78 05200 05420 05334 

2 05220 05444 05603* 30 05220 05444 05330 

6 05220 05444 05497* 30 05220 05444 05449* 

2 05220 05420 05206* 37 05220 05444 05209* 

9 05220 05420 05432 33 05900 05400 05376 

8 05220 05444 05603* 34 05220 05444 05204* 

00 05900 05400 05269* 32 05200 05420 05603* 

00 05220 05444 05437 36 05900 05400 05403 

07 05220 05444 05496* 32 05620 05498 05380 

03 05220 05444 05270* 39 05200 05420 05630* 

04 05200 05420 05302 38 05220 05444 05603* 

02 05200 05420 05202* 40 05220 05444 05224* 

06 05220 05444 05344 

ية
يم
حك
الت
ف 
اق
مو
ال

 

40 05200 05420 05279* 

02 05200 05420 05302 47 05220 05444 05464* 

اه
ر
با
لم
 ا
ن
زم
 و
ب
لع
 ال
عد
وا
ق

 

09 05900 05400 05499* 43 05620 05498 05208* 

08 05220 05444 05603* 44 05620 05498 05308 

70 05900 05400 05230* 42 05200 05420 05630* 

70 05200 05420 05329 46 05200 05420 05279* 

77 05220 05444 05330 42 05200 05420 05279* 

73 05900 05400 05230* 49 05620 05498 05380 

74 05220 05444 05330 48 05200 05420 05630* 

72 05900 05400 05293* 20 05220 05444 05603* 
 7,06=  0,02ومستوى معنوي  09الجدولية عند درجة حرية ( ر)قيمة 
ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين درجات العبارات ( 2)يتضح من الجدول رقم  

 .والدرجة الكلية للمحور, ما يدل علي وجود اتساق داخلي بين العبارات والمحاور
  (9)جدول 

 معامالت االرتباط بين درجة كل محور وإجمالي درجات باقي المحاور الختبار 
 (صدق االتساق الداخلي للمحاور ( ) قيد البحث ) التحصيل المعرفي 

 (70= ن )                                                                                      

 ع+  /  المحـــــور م
 معامل االرتباطقيمة 

1.  

مقايي  الملعب واالدوات 

وواجبات الحكام في 

 الملعب

045420 05889 05667* 



2.  
قواعد اللعب وزمن 

 المباراة
25200 05090 05242* 

 *05607 05829  25300 االشارات التحكيمية  .3

 *05246 05620 25320 المواقف التحكيمية  .4

 7,06 =0502ومستوي معنوي  09الجدولية عند درجة حرية " ر"قيمة  

ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ( 9)يتضح من الجدول رقم       

لمعرفي قيد البحث في تحكيم رياضة كرة باختبار التحصيل ا وإجمالي درجات باقي المحاور

 ., مما يدل علي صدق االختبار وقبولهالسلة

 : صدق التمايز (  7)

طالب بالفرقة ( 70)التمايز بين مجموعتين إحداهما مميزة مكونة من تم حساب صدق  

الرابعة ممن سبق لهم دراسة ذلك المحتوي ومتميزين في رياضة كرة السلة واألخرى غير 

 االحدوذلك يوم  طالب بالفرقة الثالثة وخارج عينة البحث( 70)مميزة مكونة من 

 .يوضح ذلك( 8)رقم  م , والجدول07/7/7002

 

 

 

 

 

 

 (8)جدول 

 (المميزة والغير مميزة ) داللة الفروق بين القياسين للمجموعتين 

 (الصدق ( ) قيد البحث ) في االختبار المعرفي  

 (40= ن )                                                                               

( ت)قيمة 
المحسو

 بة

الفرق بين 
المتوسطي

 ن

 المجموعة غير
 المجموعة المميزة المميزة

 المحــــــور
 م

   ع    ع 

735803

* 
25000 05922 25320 05889 

04542

0 

مقايي  الملعب 

واالدوات وواجبات 

 الحكام في الملعب

0 

095926

* 
45000 05620 35320 05620 25320 

قواعد اللعب وزمن 

 المباراة

7 

035069

* 
 االشارات التحكيمية 25300 05829 35200 05237 35600

3 



035702

* 
 المواقف التحكيمية 25200 05090 35220 05296 35820

4 

795997

* 
095220 

050590

4 
095020 75776 

36520

0 

 مستوي التحصيل المعرفي

بين متوسط  0502وجود فروق داله إحصائيا عند مستوي ( 8)ضح من الجدول رقم وي       

قيا  المجموعة الغير مميزة في اختبار التحصيل المعرفي, قيا  المجموعة المميزة, ومتوسط 

 .مما يدل علي صدق اختبار التحصيل المعرفي قيد البحث

- :ثبات االختبارات :  ثانيا
 _ testبحساب معامل الثبات بطريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه قام الباحث  

retest  طالب بالفرقة الرابعة من خارج مجتمع البحث ممن ( 70)علي عينة مميزة قوامها
 الخمي م وإعادة التطبيق يوم 07/7/7002 االحدسبق لهم دراسة ذلك المحتوي وذلك يوم 

 .م06/7/7002
يوضح معامل االرتباط بين نتائج االختبار المعرفي في التطبيق األول ( 00)والجدول رقم 
 .الثانيوالتطبيق 

 
 
 
 

 (00)جدول 
 معامـل االرتباط بين القياسين األول والثاني اختبار

 (ثبـات ( ) قيد البحث ) التحصيل المعرفي  
 ( 70= ن )                                                                                  

قيمة 
معامل 
 االرتباط

الفرق بين 
المتوسطي

 ن

 التطبيق األول الثانيالتطبيق 
 المحــــــور

 م

   ع   ع 

05204* 05220 05076 
02500

0 
05889 

04542
0 

مقايي  الملعب واالدوات 

 وواجبات الحكام في الملعب

0 

 7 قواعد اللعب وزمن المباراة 25320 05620 25620 05620 05300 *05420

 3 التحكيميةاالشارات  25300 05829 25220 05206 05400 *05263

 4 المواقف التحكيمية 25200 05090 25820 05228 05720 *05677

05228* 05200 75349 
39540

0 
75776 

36520
0 

 مستوي التحصيل المعرفي

 
وجود عالقة ارتباط دال إحصائياً عند مستوي معنوي ( 00)يتضح من الجدول رقم 

التحصيل المعرفي, وكان معامل االرتباط بين التطبيقين األول والتطبيق الثاني الختبار  0502
مما يدل علي ثبات , ( 05228إلي  05204) ذو داللة عالية حيث تراوحت قيم الداللة بين 

 .اختبار التحصيل المعرفي قيد البحث بدرجة عالية
 :الدراسة االستطالعية 



م 8/7/7002م  إلى 2/7/7002قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية في الفترة من      
وهم عينة مماثلة للمجتمع األصلي  طالب(  70) وقوامها  من طالب الفرقة الثالثةعلى عينة 

 .ومن خارج عينة البحث األساسية 
 : وذلك من أجل التعرف على 

 مدى مناسبة البرنامج التعليمى لقدرات الطالب ومدى فهمهم واستيعابهم لها. 
  البحث للتأكد من صالحيتها تجربة األجهزة واألدوات المستخدمة في. 
  التعرف على المشاكل التي تقابل عملية التنفيذ. 
  إيجاد الصدق والثبات لالختبارات المستخدمة في البحث. 
وبناء على نتائج الدراسة االستطالعية قام الباحث بإجراء بعض التعديالت على  

 .و الفيديوهات المستخدمة فى البرنامج البرنامج التعليمى 
 : عاً راب
 :القياسات القبلية  -

م إلى  07/7/7002قيد البحث في الفترة من  في المتغيرات تمت القياسات القبلية      
 .م  06/7/7002
 :تنفيذ التجربة األساسية  -

م 08/7/7002تم تنفيذ البرنامج المقترح على مجموعة البحث التجريبية في الفترة من        
 . ساعة فى الوحدة الواحدة(  0) , بواقع  ساعة تدريسية(  07) م أي 2/2/7002إلى
 
 :القياسات البعدية  -

عشر من تطبيق البرنامج المقترح في  ثانيةال قياسات البعدية بعد نهاية الوحدةتم إجراء ال         
م  وقد تمت جميع القياسات على نحو ما تم إجراؤه 02/2/7002م إلى 04/2/7002الفترة من 
 .ات القبلية للمتغيرات قيد البحث وبنف  األسلوب الذي اتبع من قبل في القياس

 :المعالجات اإلحصائية  -
 : استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية       

 –لعينتان مترابطتان( ت ) اختبارات  –االنحراف المعياري  -الوسيط  –المتوسط الحسابي 
 .معامل االلتواء  –االرتباط البسيط لبيرسون معامل  –النسبة المئوية لنسبة التغير 

- :عرض ومناقشة النتائج : رابعا 
                    -:عرض النتائج 

 (00)جدول 

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي ونسب التحسن في اختبار التحصيل المعرفى
 للمجموعة الضابطة 

 (72=ن)                                                                         

 المحاور م
 وحدة
 القيا 

الفرق  القيا  البعدى القيا  القبلى
بين 

متوسطي
 ن

 قيمة ت

نسبة 
 التحسن

مستوى 
 الداللة

 ع   ع  

0 
 0527 4526 درجة االول

0054
4 

053
9 

-2569 -09502 
008
% 

0500
* 

7 
 4526 0560 3527 درجة الثانى

050
0 

-0504 -4538 
72% 0500

* 

3 
 2526 0509 7564 درجة الثالث

054
9 

-3507 -9577 
009
% 

0500
* 



4 
 6507 0537 0540 درجة الرابع

054
7 

-4527 -07504 
332
% 

0500
* 

التحصيل 
 درجة المعرفى

0352
6 

0583 
7250
9 

752
0 

-03527 -70530 
88% 0500

* 

 0520( =0502)ومستوى معنوية ( 49)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القيا  ( 00)يتضح من جدول 

( ت)التحصيل المعرفي للمجموعة الضابطة, حيث أن قيمة  اتالبعدي في جميع اختبار

 %     (.332:     %72   )الجدولية ونسب التحسن تراوحت ما بين ( ت)المحسوبة أكبر من 

 

 (07)جدول 

داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي ونسب التحسن في اختبار التحصيل المعرفي 

 (72=ن)                        للمجموعة التجريبية 

 المحاور م
 وحدة
 القيا 

الفرق  القيا  البعدى القيا  القبلى
بين 

متوسطي
 ن

 قيمة ت

نسبة 
 التحسن

مستوى 
 الداللة

 ع   ع  

0 
 0500 2500 درجة االول

0058
7 

059
0 

-6587 -76592 
039
% 

0500
* 

7 
 2537 0582 3586 درجة الثانى

050
6 

-0536 -4568 
34% 0500

* 

3 
 8574 0509 7564 درجة الثالث

057
3 

-6560 -08572 
720
% 

0500
* 

4 
 2527 0578 0544 درجة الرابع

052
4 

-6579 -77538 
436
% 

0500
* 

التحصيل 
 درجة المعرفى

0350
9 

0522 
3457
0 

750
4 

-70507 -39502 
060
% 

0500
* 

 0520( =0502)ومستوى معنوية ( 49)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لصالح ( 07)يتضح من جدول           

المهارية واختبار التحصيل المعرفي للمجموعة التجريبية, القيا  البعدي في جميع االختبارات 

% : 34)  الجدولية ونسب التحسن تراوحت ما بين( ت)المحسوبة أكبر من ( ت)حيث أن قيمة 

436 . ) % 

 ( 03) جدول 



 داللة الفروق بين متوسطي القياسيين البعديين للمجموعتين  الضابطة والتجريبية في االختبارات             
     20= 0نالمهارية للعينة قيد البحث                                                   

 المحاور م
 وحدة
 القيا 

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجريبية

الفرق 
بين 

متوسطي
 ن

 قيمة ت

نسبة 
 التحسن

مستوى 
 الداللة

 ع   ع  

0 
 درجة االول

0054
4 

0539 
0058
7 

059
0 -0549 -4560 

04% 
0500* 

7 
 2537 0500 4526 درجة الثانى

050
6 -26. -0580 

00% 
0506* 

3 
 8574 0549 2526 درجة الثالث

057
3 -3549 -8503 

60% 
0500* 

4 
 2527 0547 6507 درجة الرابع

052
4 -0560 -2572 

76% 
0500* 

التحصيل 
 درجة المعرفى

7250
9 

7520 
3457
0 

750
4 -2507 -00530 

76% 
0500* 

 05667=  89ودرجة حرية    0502قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية                   
وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة ( 03) يوضح جدول         

 0580-: 00530-االختبارات المهارية قيد البحث حيث انحصرت قيمة ت  المحسوبة والتجريبية في 
مما يدل على وجود فروق ذات  0502وكانت قيمتها اكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
 التجريبية في اختبارات التحصيل المعرفىداللة إحصائية بين القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة و

 .لالختبارات  لصالح القيا  البعدي للمجموعة التجريبية
 :مناقشة النتائج  - 7

في ضوء أهداف البحث وفروضه والنتائج التي توصل إليها الباحث من بيانات            
 :المجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة يتضح ما يلي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي ( 00)ـ  يتضح من نتائج جدول 
في مهارات ( الشرح والنموذج)والبعدي للمجموعة الضابطة التي تستخدم الطريقة التقليدية 

( ت)المحسوبة أكبر من قيمة ( ت)حيث أن قيمة .التحكيم قيد البحث لصالح القيا  البعدي 
ألسلوب المتبع في تدري  المهارات التحكيمية قيد البحث ويشير هذا إلى إيجابية االجدولية  

كذلك مدى التأثير اإليجابي لدور المعلم بممارسة السلوك التدريسى الذي تتضح فيه المهارات 
التدريسية أثناء تدري  مادة التحكيم فى رياضة كرة السلة عن طريق نموذج األداء الذي قام 

التعليم وهذا يؤكد على أهمية دور المعلم وقدرته على أداء  أثناء مرحلة( الباحث) بأدائه المعلم 
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى تشابه المجموعة الضابطة مع المجموعة . النموذج الصحيح 

التجريبية في البيئة التعليمية من حيث الفترة الزمنية المستغرقة في عملية التدري  والتدريب 
الذي أعطى فكرة واضحة عن كيفية األداء  ( لباحث ا) وكذلك إلى أهمية وجود المعلم 

وممارسته للمهارات التحكيمية أثناء القيام بمهام مهنته واألداء الصحيح للنموذج  , وتتفق هذه 
)  " حاتم حسنى" , (  06()  7002) " محمود أبوالعطا  " النتيجة إلى ما أشار إليه كال من

" هيثم عبد الخالق , عصام الدين محمد " , (  6(  )  7000) " تامر جمال  ",(  2( )  7003



إلى أهمية دور المعلم بصفته العامل ( 3()7000")أبو النجا عز الدين"  ,( 00( )  7002) 
عصام "الرئيسي في النظام التعليمي وهو الذي يملك مفتاح النجاح واإلصالح والتطوير نتائج,  

المعلم هو العامل األساسي الذي يتوقف عليه نجاح  حيث يعتبر( 00()0889" )عبد الخالق
العملية التربوية في تحقيق أهدافها , فهو أسا  العملية التربوية الذي ال يمكن ألي نظام تربوي 

 .أن يستغني عنه مهما تعددت مصادر المعرفة 
 :وبذلك تتحقق صحة الفرض األول والذي ينص علي** 
ـ  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسيين القبلى والبعدى للمجموعة 0

 .ولصالح القيا  البعدى ( قيد البحث )  تحكيميةالمهارات البعض في  الضابطة
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين ( 07)يتضح من نتائج البحث جدول ـ   

تكنولوجيا الواقع نامج التعليمى باستخدام تجريبية التي تستخدم البرالقبلي والبعدي للمجموعة ال
المحسوبة ( ت)قيد البحث لصالح القيا  البعدي  حيث أن قيمة  التحكيماالفتراضي في مهارات 

ويدل هذا على أن البرنامج المقترح باستخدام ( 0,02)الجدولية عند مستوى ( ت)أكبر من قيمة 
,  قيد البحث التحكيميةاضي له تأثير إيجابي دال في تنمية المهارات تكنولوجيا الواقع االفتر

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ما يتميز به البرنامج المقترح من جذب انتباه المتعلمين من خالل 
التى (   VR)  وكذلك الفيديوهات بتقنية ال  –تكنولوجيا الواقع االفتراضي , والصورة الملونة 

اإلعداد الجيد للبيئة االفتراضية وحسن كذلك   إلى حد كبير مع األداء الواقعي تتشابهتحاكى و 
إخراجها بطريقة تتشابه مع الواقع الحقيقي والتي قدمت صورة حية لألشكال والمناظر ممزوجة 

والتعليمية  ة المهام التحكيميةبالصوت والحركة فكونت نظاما للبيئة التعليمية المطلوبة لممارس
والتي كانت لها أثرا كبيرا في ,  ة في تفهم هذه المهارات التحكيميةلمشاركة الفعالمن خالل ا

, عصام الدين محمد " ما أشار اليه مويتفق ذلك مع  جذب انتباه المتعلمين إلى متابعة المشاهدة
إلى أن تكنولوجيا " ( 03( )7002)على شقور " ,  ( 00( )  7002" ) هيثم عبد الخالق 

الواقع األفتراضى تمكن المتعلمين من التعايش في البيئة االفتراضية واالستفادة منها في التعليم 
معتمدة في ذلك على مبدأ االستمتاع والمالحظة قبل الممارسة كما أنها تعمل على تهيئة جو 

ل مع المادة التعليمية تعليمي تفاعلي يجذب انتباه المتعلمين بل ويغمرهم في هذا الجو ليتعام
الموجود فيها بطريقة طبيعية أكثر فعالية , وان هذه البيئة االفتراضية إذا ما أحسن األعداد لها 
بطريقة مناسبة وبنائها بالشكل المطلوب فان المتعلم سوف يحصل على فرصة تعليمية من شأنها 

افة إلى التفاعالت الحركية تعزيز وصقل وتعلم وتنمية قدراته ومهاراته المطلوبة ومسموعة إض
الن إمكانية عرض األشياء بأبعادها الثالثة تساعد المتعلم على التعرف من قرب على العالقات 

 .بين األشياء وأجزائها مع بعضها البعض إضافة إلى عملية التفاعل الصفي 

ى البرنامج التعليمكما يعزو الباحث هذه النتيجة إلى الطريقة التي أعد بها الباحث 
طريقة وهى طريقة المحاكاة من خالل  للبيئة االفتراضية باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضى

في البيئة التعليمية المتعلمين  اندماجفي البرنامج والتي تعتمد أساسا على  عرض المادة التعليمية
لتعليمي الجديدة التي تمنح المتعلم شعورا باالستغراق والمعايشة والتفاعل داخل الموقف ا

كذلك التفاعل اإليجابي للمتعلم مع البرنامج عن طريق ,  للممارسة الفعالة لمهارات التحكيم
والتلفون المحمول  معرفة كيفية تشغيله واستدعاءه للمعلومات المبرمجة بالحاسب اآللي

كذلك إضافة الصوت إلى البرنامج بجانب الشرح  الشخصى ونظارات التواصل االفتراضى
جواً من الجاذبية لدى المتعلم تؤدي  هيئلى الشاشة , فالطالب يسمع ويشاهد وهذا يالمعروض ع

محمود أبوالعطا ", ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه دراسات كال من إلى  سرعة تعلمه 
والذي (   6( )   7000)   تامر عرفة , " (  2)  ( 7003) حاتم حسنى  ,(  06  ()7002")

 .األساليب الحديثة في التدري  لتنمية المهارات التدريسية أشارو إلى أهمية استخدا 
كما يعزو الباحث هذه النتيجة إلى استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي في البرنامج 
التعليمي وفعاليتها في تحسين األداء في عملية التعليم والتعلم وذلك بتقليل متطلبات الوقت 



بصورة فعالة وكذلك قدرتها على جعل المتعلم  التدريسيةات وتدري  المفاهيم المرتبطة بالمهار
يحتفظ بصور األشياء التي شاهدها وتعلمها ألنها تعمل على توجيه انتباهه إلى النقاط المحددة 

كما يتفق أيضا مع ما ( 08()0883)أساساً  للتعلم وتتفق هذه النتيجة مع دراسة فيكي وليامسون 
"  (4()7002) أيمن محمود وعصام عزمي " ,  (9()0889)أشار إليه ستيفن ماك , جانا بالت

 التعلممن أن عرض  تكنولوجيا   ( " 00( )  7002" ) هيثم عبد الخالق , عصام الدين محمد 
الرسوم على جذب انتباه  فيهامن خالل برامج تعليمية تعرض من خالل الحاسب اآللي تعمل 

تصمم  (الرسوم والصور الفائقة ) والثنائية األبعاد ثالثية المتعلم , وأن برامج الرسوم والصور ال
أساسا البتكار بيئة تربوية كاملة االتصال التعليمي األسا  فيها إتاحة فرص التفاعل بين المتعلم 
والبرنامج عن طريق الحاسب اآللي كما أنها فكرة تعليمية جديدة لتقديم الصور والرسوم بحيث 

م وهى تعطى شكال واضحا لتهيئة المواد التى يستخدمها المعلم تصبح أكثر فعالية في عملية التعل
 . بمساعدة الحاسب و توضح ارتباطات بناء المعرفة من خالل الصورة

 :وبذلك تتحقق صحة الفرض الثانى والذي ينص علي** 
ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسيين القبلى والبعدى للمجموعة  7

 .ولصالح القيا  البعدى ( قيد البحث )  تحكيميةالمهارات البعض التجريبية في 
وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين البعديين (  03) كما يتضح من جدول 

قيد البحث حيث  التجريبية في اختبارات التحصيل المعرفىللمجموعتين الضابطة و
من قيمة ت الجدولية وكانت قيمتها اكبر  0,80-: 00,30-انحصرت قيمة ت المحسوبة 

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين  0502عند مستوى معنوية 
البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح القيا  البعدي للمجموعة التجريبية في 

 . قيد البحث  اختبارات التحصيل المعرفىجميع 

يمي المقترح بما يحتويه من مثيرات التعل ذلك إلي أن البرنامج ويعزو الباحث
بصرية وتفاعل إيجابي يعتبر رؤية جديدة في العملية التعليمية حيث ساعد ذلك علي إثارة 
اهتمام الطالب وحثهم علي بذل المزيد من الجهد عمليا وعقليا للمتعلم حيث ساعد الطالب 

التحكيمية  قان المهاراتعلي التحليل والنقد والمقارنة كما أتاح الفرصة للطالب لتعلم وإت
إلي أجزاء صغيرة مسلسلة حركيا التحكيمية من تقسيم المهارات  قيد البحث لما تميز به

مما ساعد الطالب  ومشابهة للواقع الفعلى للموقف التحكيمى ومعروضة بطريقة منظمة
مع  بسهولة ويسر وتتفق النتائج السابقة التحكيمية علي تركيز انتباههم وتفهمهم للمهارات

) " هبه سعيد عبد المنعم", (2)( 7006) " إيهاب محمد فهيم"نتائج دراسات كال من 
 ( 7003) "عمرو سيد فهمي", (2)( 7003) " حاتم محمد حسنى", (09)(  7008

والتي أكدت نتائجهم علي أهمية استخدام مواقع التعليم االلكتروني علي شبكة ( 04)
وايجابي في تحسين مستوي أداء المتعلمين علي المستوي االنترنت لما لها من تأثير مباشر 
 .المهاري والمستوي المعرفي

كما يعزو الباحث التقدم الحادث لطالب المجموعة التجريبية إلي أن الطالب قد 
المقترح وما يشمله من  ه من خالل تكنولوجيا الواقع االفتراضىجذبهم العمل بما شاهدو

وذلك ومواقف تحكيمية كال وألوان ونصوص متتابعة صورة مسلسلة متتالية ورسوم وأش
حيث أنه لم يسبق لهم التعلم بمثل هذا  علي نظارات الواقع االفتراضى العمل عن طريق
واستدعاء  ومعرفة طريقة استخدام وأيضا تفاعلهم اإليجابي مع البرنامج التعليمىاألسلوب 

لم نتيجة وجود مناخ تعليمي المعلومات المعروضة عليه قد أدي إلي سرعة وإجادة التع
قيد البحث واستثمار  اء المهارات التحكيميةجذاب مما ساعد علي سرعة استيعابهم ألد

الوقت المخصص لألداء وتوفير الكثير من الجهد أثناء األداء , كما أن استخدام الصور 
 المسلسلة حركيا المتحركة قد أداء إلي زيادة فاعلية التعلم 



تقليدي فيقوم بتقديم خبرات ومهارات باستخدام الشرح والتلقين أما األسلوب ال   
عن طريق التكرار دون أن يعطي التحكيمية وأداء النموذج ومحاولة تثبيت المهارات 

الفرصة للطالب الستغالل إمكانياتهم وبذلك يكون دور الطالب سلبيا يقتصر علي تلقي 
) ( 7007) " سعد خليفة عبد الكريم   "المعلومة من المعلم ويتفق ذلك مع دراسة كال من 

, حيث أشارت نتائجهم إلي أن األسلوب (  02 ) ( 7000)  , منى محمود جاد(  8
التقليدي لم يوفر مواقف تفاعل مع المتعلمين أو مواقف تتحدي قدراتهم وال يشجع علي 

دائما في ممارسة أسلوب البحث العلمي للتوصل لحل المشكالت التعليمية ويجعل المتعلم 
 .موقف سلبي ال يتخذ أي قرارات

 :وبذلك تتحقق صحة الفرض الثانى والذي ينص علي** 
تجريبية ال ينمجموعتلل ينالبعدي ينالقياس يـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط3

 .لصالح المجموعة التجريبية( قيد البحث )  تحكيميةالمهارات ال بعضفي  والضابطة

 

 
 

 :اإلستخالصات 
 :في ضوء نتائج البحث توصل الباحث إلى االستخالصات التالية 

البرنامج التعليمي باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي له تأثير إيجابي دال فى تنمية المهارات  -1
 .قيد البحث  التحكيمية لطالب الفرقة الثالثة

أداء نماذج توضيحية مع  التربية الرياضية  لتدري  محاضرات التحكيم فىاألسلوب المتبع  -2
لدي المجموعة  تحكيميةلألداء الحركي من المعلم أثر تأثيرا إيجابيا في تنمية المهارات ال

 .الضابطة
لطالب  لي تحسن مستوي المهارات التحكيميةأدي إأسلوب التعلم بتكنولوجيا الواقع االفتراضي  -3

 .القائم علي أداء النماذج داخل المحاضرات سلوب باأل مقارنة المجموعة التجريبية
بيئة التعلم االفتراضية تعمل على تهيئة جو تعليمي تفاعلي يجذب انتباه المتعلمين قائم علي مبدأ  -4

 . االستمتاع والمالحظة قبل الممارسة
 :التوصيات 

 :في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي 
ضرورة تطبيق واستخدام برامج تكنولوجيا الواقع االفتراضي بواسطة الحاسب  -1

والهواتف المحمولة ونظارات الواقع االفتراضى في برمجة الكثير من اآللي 
لما له من أهمية وفعالية فى تنمية  المحتوى التدريسى لمناهج التربية الرياضية

 .التدريسية للطالب المهارات 
تخدام األساليب الحديثة التي تحاكى المتعلم وتجعله إيجابيا ضرورة االهتمام باس -2

 .من خالل تصميم بيئات تعلم افتراضية في مشاركة الدر 
المهارات الحركية على إعداد وتصميم بيئات تعلم تشبه البيئات االفتراضية  -3

 .بدر  التربية الرياضية
أخرى إلثبات إجراء دراسات مشابهة باستخدام البرنامج المقترح على عينات  -4

 .فعالية البرنامج باستخدام الحاسب اآللي 
العمل على نشر موضوع تكنولوجيا الواقع االفتراضي واستغاللها في برمجة  -5

 .المناهج الدراسية
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