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 تكنولوجيا   باستخدام تعليمي فاعلية برنامج  
 الواقع األفتراضى على مخرجات التعلم لبعض مهارات التنس 

طارق محمد خليل الجمال 
 :  المقدمة

التكنولوجيا العصر    أصبحت  هذا  تطور  فى  فيه  يتسارع  حياتنا، عصر  من  يتجزأ  ال  جزًءا 
لتكنولوجية الحديثة   ، فمن المستحدثات االوصول ألي معلومة سهًل أصبح فيه  و   التطبيقات والتقنيات 

 Virtual”  االفتراضييطلق عليه تكنولوجيا الواقع   التى بدأت تظهر فى السنوات القليلة الماضية ما
Reality Technology”  وقد كان من الضرورى توظيف هذه التكنولوجيا الحديثة فى تطوير التعليم

تكنوخدمة كل من   وتأتي   ، والمتعلم  كنتالمعلم  االفتراضي  الواقع  التقنيات  ولوجيا  من  لتقدم عدد  اج 
، والوسائط    "3D"األخرى حيث أنها تعد نقط التقاء لتقنيات ثلث هي)نظم االتصاالت، وثلثيات األبعاد 

 .الخبرة(    –ن  التعاو   - الحديثة(، وتتسم تكنولوجيا الواقع االفتراضي بثلث صفات أساسية وهي)التفاعلية  
  قطاع  أن  التعليم   في   الحاسوب   استخدام  مجال  في  والمتلحقة   المتسارعة  للتطورات   المتتبع   فيجد 

  العقدين   تتجاوز  لم  زمنية  فترة  وفي  الحاسوب   قدمه  ما  التعليم  لعملية  قدمت   تعليمية  وسيلة  يشهد   لم  التعليم
 التقدم  ىإل  ذلك   ويعود   الدوام  على  تتطور  المجال  هذا  في  الحاسوب   يقدمها  التي  فاإلمكانات .  الزمن  من

  تقديم   فبعد   غيرها ،  أو  التخزين  مساحة  أم  األداء  سرعة  في  ذلك  كان  سواء  التكنولوجيا  هذه  تشهده  الذي
  كالتدريب   معينة  تعليمية   أنماط  على  الحاسوب   استخدام  يقتصر  يعد   لم(  CDs)  الممغنطة  األقراص 
  الثابتة   والصورة  الصوت   افيه  ٌأدخل  جديدة  أنماط  وإنما  ( بلDrill and Practice)   المهارة  الكتساب 
 ”Virtual Reality”االفتراضيالواقع    أو  (Simulation)  المحاكاة  في  الحال  هو  كما  والمتحركة

 (  130:  30) .البيئة االفتراضية لخلق نواة  كانت  والتي وغيرها
(  2009( ، هاني اسماعيل ) 2008) ( ، جميلة شريف  2004يوسف عيادات )ويري كل من  

فوائد كثيرة من حيث    التعليمية(  )البيئة االفتراضيةنمط المحاكاة التعليمية  أن ل   (2007، علي زهدي )
إثارة دافعية واهتمام الطلب والوقوف على كثير من المشاكل كما تشجع على البحث وتمثيل األدوار 

محاكاة  ق المحاولة والخطأ وهما أن الشخص الذي يقوم بالميزتان عن طريبهذ ا األسلوب  وللتعلم  يهم ،  لد 
  ستجابة الصحيحة وبذلك يقلل من سلوك المحاولة والخطأ ، وأن مشاهدة القيام بسلوك ماهرإليرى ا
مراعاة الفروق الفردية ، وكذلك    ولو من الوجهة النظرية على األقل هو بمثابة تجربة أولى ناجحة  لألداء

رب بطريقته الخاصة وبالتالي  اعته تصفح البرنامج وحل المشاكل والقيام بالتجاحيث أن كل طالب باستط 
 

 دينة السادات  ياضات الجامعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة مأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الر 
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العديد من الدراسات إلى فعالية استخدام    ت هذا ولقد أشار ،    ة السريعة التي تناسبهفإنه يتعلم بالطريق
 ( ، 69:  26( ، )8:   15( ، )130:   30( ، )41:   5المختلفه. ) المحاكاة في تدريس العلوم

تربوية متطورة ناشئة ومبتكرة بهدف تقديم  وتعتبر تكنولوجيا الواقع االفتراضي بمثابة تكنولوجيا 
االفراد ليتمكنوا من فهم وإدراك البيانات والمعلومات والتعامل معها بسهوله، كما تتميز    المساعدة الى

سلوكيات المتعلم، بل يتيح  التكنولوجيا بإيجاد نوع من التفاعل ،حيث يستجيب هذا الواقع ألفعال و    هذه
 ة .د في برامج الوسائط المتعد  له درجة من التفاعل ال توجد 

 العلمية والتكنولوجية التطورات  عليهاا  رضته ف  مطالب عدة تواجه  العالي التعليم مؤسسات  اليومف
 اإلقبال تواجه أن - لها المتاحة والموارد  قلة اإلمكانات  من الرغم على-يها  عل  وأصبح المتلحقة ،

واالرتقاء التعليم على المتزايد   ،  متطلبات  مع ليتماشى  ،  وجودته وفعاليته كفاءته بمستوى  العالي 
 . الكوادر البشرية تطوير خلل من وذلك التنمية ، خطط ، ويُفعل العمل سوق  حتياجات إويفي ب العصر،

 تغيرات  من إحداث  البد  كان التعليمية ، واالحتياجات  المطالب  هذه ومواجهة تحقيق أجل ومن
الدراسة   قاعات  داخل التدريس التقليدي نمط على  تصرال يق ، بحيث  التعليم الجامعي نظام في جذرية
،   المعلومات و  االتصاالت  في تكنولوجيا الحديثة التطورات  توظيف نمط يستطيع عتماد عليإلا ، بل
 الجامعة ومناهجه لطلب  مواده والفاعلية ، وبأن يسمح كذلك بأن تصلوالكفاءة  بالمرونة تسامهإمع 
، أي وفي وقت  أي في الطلب  مكان  منح  من  يتمكن  نمط  ذاته  الوقت  والمهارات   القدرات  وفي 

المعارف  ثورات  في عصر  والوظيفية االجتماعية الحياة في لنجاحهم واللزمة الضرورية والمعارف
عديد من مؤسسات التعليم العالي في دول مختلفة إلي استخدام  الذلك لجأت  ل  ،والتكنولوجيا واالتصال  

اإللكتروني ، والتي أثبتت كثير   والتعلم التقليدي التعليم نمطي بين لقائم علي الدمجنمط التعلم المزيج ا
 من الدراسات فاعليته في تنمية كثير من القدرات والمهارات التعليمية لدي الطلب .

التعليم االفتراضي على أنه الثورة الحديثة في أساليب وتقنيات التعليم والتي تسخر  ينظر إلى و 
و تكمن أهمية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في إنتاج برمجيات تحاكي    وصل إليه التقنيةأحدث ما تت

لمتعلمين  الواقع بهدف تقريبها للمتعلم أو ربط مجموعة من ا  فىاألحداث الواقعية التي ال يمكن معاينتها  
النائية والتغلب والتعليم في المناطق  المباشرة, و ألجل توفير الخبرات  في فصول افتراضية حول العالم

العجز في المعلمين ومعالجة نقص الوسائل التعليمية وكذلك تحويل الخبرات المجردة إلى خبرات على  
ط بين جامعات الدول المتقدمة  لبد من االهتمام بالواقع االفتراضي والرب، فمحسومة يسهل تعلمها  

  . أماكن متعددة والدول النامية من خلل فصول افتراضية تنقل الخبرات العلمية من
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جاءت   يمكننا    virtual Realityاالفتراضي    الواقع تقنيات وقد  كتقنيات  وسائلها  بمختلف 
ي يمكن أن تترواح بين  العلم والمتعلمين بل والمعلمين أيًضا وتقنية الواقع االفتراض تسخيرها لخدمة

بالخبرات وملبس  رة غام بيئات بسيطة تعرض على جهاز كمبيوتر إلى بيئات مرتبطة بجميع الحواس
، وٌتعتبر تقنية الواقع    multisensory  أنظمة متعددة الحواس  وأجهزة تكنولوجية خاصة من خلل

 (215  -212:  24) .موى جديد ومتقد االفتراضي وهي في حقيقة األمر وسيلة ستنقل البيئة التعليمية لمست 
 التكنولوجية المستحدثات  ذهه من اإلستفادة يمكن هم( أن۲۰۰۱ري محمد زغلول وأخرون )يو 

 الحركى التصور بناء لخل من  الحركى ملالتع يةل عم نجاح فى مه تس اهأن  حيث  الرياضى  المجال فى
 المعلومات  عائد  إستخدام  يتم العرض  يات لعم لخل فمن المبتدئ، ملالمتع عند  صحيحة  بصورة لألداء

 المبتدئ ملالمتع عند  الحركى التصور وتطوير بناء فى اإليجابى التأثير  فيمكن " الرجعية التغذية"  
 (۲۲:   23الحركية ) هاراته لم

 أساليب  في حديثة ثورة وه  ضىرااألفت يملالى ان التع م(Bauscoul( )۲۰۰۸) پاسکولويشير    
 هفي م،لالتع يات ل عم في مجراوب زةهأج من التقنية  هإلي ماتتوصل أحدث  تسخر يم التيلالتع ات وتقني
 األشياء ارهإظ في ذلك يتمثل ،هنعيش الذي بالواقع همشاب محيط نشاءإبالخيال و  الواقع بمزج يقوم

 ( 230  :  31)  .بها  واإلحساس اه وحركت اهتجسيد  حيث  من ا الحقيقيهعالم في  اهوكأن والمتحركة الثابتة
 تصاعديهناك أثر  فالتنس من الرياضات الهامة المنتشرة فى كثير من بلد العالم،  ورياضة  

رياضة   اكما أنه  ، رياضة ممتعة بالنسبة لجميع األعمار    اويرجع ذلك إلى أنه  ممارسيها،فى زيادة عدد  
 رستها .ملئمة لكل جنس وال تحتاج سوى إلى العبين أو أربعة فقط على األكثر لمما

وليس    المشاهدين،شعبية التنس تتزايد يومًا بعد يوم سواء على مستوى الممارسين أو  ونجد ان  
داءات البارعة للمهارات أل، فا الملوكأنها رياضة بهذا بغريب على رياضة أبسط ما يمكن أن توصف  

ها أو يشاهدها ،  ساليب والخطط واالستراتيجيات التى يستخدمونها وتمتع كل من يمارساألالحركية و 
صواًل إلى إحراز نقطة مباغتة فى و جيات رد الكرة و ابتداء من ضربات اإلرسال الجذابة مرورا باستراتي

متنافسين أن يدافع عنه ، هذه االعتبارات تجعل من التنس أحد الرياضات  مكان لم يكن فى مقدور أحد ال
 (202) . الترويحية التى يستمتع بها الجميع

حركات القدمين(    -وضع االستعداد    - ساسية بدون كرة )القبضة  ت الحركية األإن كل المهارا
 بات في لعبة التنس. ما هي إال مهارات حركية مساعدة تسهم في محاولة اللعب أداء مختلف الضر 
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ويجب على اللعب أن يعرف جيدًا "فن دوران الكرة ألنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بفن األداء 
المختلفة المبدأ    -يتفق    مما  للضربات  يكثر   –من حيث  والتى  التنس  لرياضة  الكرة  دوران  فن  مع 

 استخدامها في غضون المباراة، ولذا يجب على كل العب إتقانها إتقانًا تامًا. 
وهناك أنواع متعددة من الضربات تؤدي بصدر المضرب )ضربات أمامية( أو بظهر المضرب  

دادها من األرض )ضربات أرضية(، أو قبل ملمستها  ارت  )ضربات خلفية(، كما يمكن ضرب الكرة عقب 
 لألرض )ضربات الطائرة أو نصف طائرة أو ساحقة(، وكذلك ضربات اإلرسال وهي ضربات البداية. 

هدف المباراة في رياضة التنس هو أرتداد الكرة مابين نصفى ملعب ، ولتحقيق النقطة  كما أن  
بواسطة مضرب اللعب المواجه من نصف ملعبه  مرة  يجب أن تمس الكرة أرض المنافس أكثر من  

الى نصف ملعب المنافس  ، وبذلك يكون اللعب قد حقق نقطة على منافسه  و بهذه البساطة تستطيع 
( حيث ال يستطيع المنافس صدها أو ردها Searveاألرسال    أن تكسب نقطة عن طريق لعبة البداية )

بفارق نقطة إذا لم تستطع مرتين أن تضرب   منافسال  عليكملعبك ومن الممكن أن يفوز  نصف  إليك في  
 ) خطأ مزدوج (. منافسالكرة في ملعب ال

( يعتبران من الضربات half volleyورغم أن لعبة السر ) البداية ( والكرات النصف طائرة ) 
لمنافس رض ااألرضية إال أن هذا التعبير دائمًا يستخدم للتدليل على الكرات التي يوجهها اللعب إلى أ

 عند وقوفه على خط البداية أو خلفه . 
من الضربات والتي تعد  ضربة اإلرسال  ومن اهم ما يميز مهارات رياضة التنس لدي الجميع  

والمهمة جدًا في لعبة التنس وتحتاج من اللعب السيطرة الكبيرة واإلتقان الجيد عند  الصعبة  األساسية  
سب نقطة مباشرة تضاف الى رصيده من النقاط دون بذل ن يكتنفيذها , ومن خللها يتمكن المرسل أ

يعتبر اإلرسال مفتاح اللعب الهجومي والقوة الضاربة في اللعب الحديث للتنس واللعب و مجهود كبير  
ن اإلرسال الجيد أكما  ،    يتميز بالقوة والدقة تكون فرصته كبيرة في كسب المباراة   الذي يمتلك إرساالً 

على التوجيه والمحافظة على التوازن الكامل للجسم طوال فترة أداء اإلرسال  درة  يتطلب قوة كبيرة وق
 (65:  9). لتوليد أقصى طاقة ممكنة

تعد الضربة األمامية من الضربات األساسية والمألوفة والكثيرة االنتشار في لعبة التنس وأنها و 
ها جيدًا والتحكم فيها قبل البدء تعلمأيضًا تتميز بسهولة أدائها بالنسبة للضربات األخرى وعليه يجب  

في    خداماً أن الضربة األمامية هي من أهم الضربات وأكثرها است، كما    في تعلم أي ضربات أخرى 
التنس لدى اللعب المبتدئ ألنها تتميز بسهولة تعلمها وأدائها بصورة جيدة وهي ضربة هجومية تقود 

  بطريقة صحيحةهمة لهذه الضربة وقوف اللعب  الم  ومن عوامل النجاح،  اللعب الى الفوز بالنقاط  
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والذي يجب ان يتحرك بمختلف االتجاهات من اجل ان يأخذ المكان المناسب لتنفيذ الضربة االمامية  
الضربة االمامية    كما أن  ما يمين اللعب او يسار اللعب  إو التي يجب ان تسقط الكرة على االرض  

التعلم بسبب انسيابية الحركة و تنفيذ الحركة   ية خاصة في بدايةمن الضربة الخلف  أكثر  تنفذ بصعوبة
 ( 67:  9)باتجاه الذراع الحامل للمضرب.

تعتبر الضربة الخلفية من الضربات الهامة في لعبة التنس ولصعوبة أدائها يجب على كما  
من    هاان  كماستغلل ضعفه فيها  إلاللعب بذل جهد كبير في إتقانها حتى ال تعطي للمنافس فرصة  

الوسائل الدفاعية والهجومية والتي تحتل أهمية كبيرة بالنسبة للعب حيث أن تطور مستواه يعتمد الى  
ال تختلف كثيرا    وهي  كفاءة في أجادة استخدام هذا النوع من الضربات الحد كبير على مقدار ودرجة  

ضربة الخلفية في مراحلها  عن الضربة االمامية من ناحية ادائها على الرغم من االحساس بصعوبة ال
دائها و فاعليتها في  إال أن بعد إتقانها يشعر اللعب بانسيابية ا  االولى لقلة خبرة اللعبين في أدائها

 (69: 9) داء كونها تغطي نصف الملعب االيسر الذي يكون مواجها للضربة االمامية للمنافسألا
 ( : VR( )Virtual Realityالواقع االفتراضي )

بأنه " احد المستحدثات التي تستخدم الكمبيوتر باالضافة    (2()2003أحمد الحصري )ه  و يعرف
كمنظومة متكاملة في أنشاء بيئة ثلثية االبعاد تمكن الفرد من المعايشة  الي بعض االجهزة والبرامج  

يش  والتفاعل والتعامل معها من خلل حواسه وبعض األدوات االخري بحيث يشعر هذا الفرد كأنه يتعا 
ويتفاعل مع الواقع الحقيقي بكل أبعاده وتختلف درجة الواقعية واألستغراق والتفاعل والمعايشة التي 

 ذاته " االفتراضي بإختلف نمط الواقع  االفتراضيالواقع  يتيحها
بأنه محاكاة للواقع المحيط بنا عبر تمثيل مجموعة من    (27()2015وائل الهالوي )وعرفه  

للظر  المجسمة  والمشاهدة العناصر  الحركة  لنا  يتيح  برنامج  داخل  النتائج  أو  والقوى  والمؤثرات  وف 
 لتفاعل مع هذه العناصر " وا

الواقع   تعريف  باستخدام    االفتراضيويمكن  تفاعلية  محاكاة  عمليات  من  تتكون  وسيلة  بأنه 
وهي    يقييظهر حواسنا بشكل مشابه للعالم الحق المحيط  عمل على إنشاء تصور للعالم  تالحاسب اآللي  

 المستخدم  ر بتغذية راجعة لواحدة أو أكثر من الحواس تشع اً صناعي مدعمة عمليات 
يمكن نقل المعلومات والخبرات إلى األذهان بشكل جذاب وأكثر   بحيث    المشهد   معندماج  إل با 

، فعن طريق الواقع االفتراضي يمكن نقل المعلومات والخبرات إلى األذهان بشكل جذاب وأكثر    تفاعلية
بيئات  فتفاعلية   إلى  االبعاد  ثلثية  اآللي  الحاسب  تحويل رسوم  يتم  التي من خللها  اللغة  تلك  هي 

 .ضية يمكن عرضها من خلل متصفحات متعددةافترا
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 : العناصر الرئيسية لتجربة الواقع االفتراضي
 :مما يلي االفتراضيتتكون عناصر الواقع 

 العنصر األول: المحاكاة
يكون موجوداوهو مضمون وسط معي يكون موجودا في خيال    ن، قد  أو  العالم الواقعي  في 

 .تجعل اآلخرين يشاركون فيهتصميمه بطريقه   مبدعه فقط، ويمكن
 العنصر الثاني: االنغماس 

نغماس أو الغوص  إلهو ا  االفتراضيمن أهم العناصر الواجب توافرها إلنجاح تجربة الواقع  
العالم  هذا العنصر يؤكد إمكانية إدراك شيء ما باإلضافة إلى  في واقع بديل أو في وجهة نظر معينة و 
نة وبطريقتين: إما أن يقوم بإدراك عالم بديل علما بأنه يعيش  الذي يعيش فيه اإلنسان في لحظة معي

واقع مختلف، أو أن يدرك عالمه الذي يعيشه في تلك اللحظات من وجهة نظر أخرى مغايرة لوجهة 
 .نظره

 )دة الفعل الحسيةمالحظات الحسية )ر العنصر الثالث: ال
ا أن نجرب حقيقة متخيلة  هي وسيلة نستطيع من خلله  االفتراضيحيث تكون تجربة الواقع  

 .بواسطة العديد من حواسنا المادية )البصر، السمع، اللمس( وال يلزم فيها استخدام قدرتنا التخيلية
 العنصر الرابع: التفاعل 

يجب عليه أن يستجيب لحركات المستخدم، أي يجب عليه    اً حقيقي  االفتراضيلكي يبدو الواقع  
أن وجود الحاسوب ضمن هذه المنظومة يجعل   وال شك    ،  أن يتفاعل معه وبالتالي مع المستخدم نفسه

األجسام مع  أيضا  متفاعل  المستخدم  يصبح  وبالتالي  سهل،  أمرا  المطلوب  التفاعل  تحقيق    و   من 
 ( 213- 211:  29).اضي الخياليم االفتر الشخصيات واألماكن في العال

عد المجاالت العملية من أكثر المجاالت ارتباطًا بالتقنية الحديثة ومن منطلق أهمية الدور تو 
في عملية التعليم والتعلم فى العديد من المجاالت وبخاصة المجاالت   االفتراضيالذي يقوم به الواقع  

  االفتراضي ل تطور أستخدامات التعلم بأستخدام الواقع  راحبم   و   العملية لذا البد من األشادة بأهميته
 حاليا مقارنة بالتعلم التقليدي وأيضا األشادة بدوره وأهميته ودوره في التعليم والتعلم. 

فى مجال التعلم ، أن التعلم    االفتراضي أثبتت الدراسات التى أجريت عن استخدام الواقع  فلقد  
مغذى ، تزيد من مشاركة المتعلم ، وتجعل التعلم أكثر متعة ، ات ة ذ عملي  االفتراضيالواقع بأستخدام 

أنه كلما كان المتعلم مشاركاً ومتعمقَا ومنغمسًا   (34()2010)  كارتيكو وآخرون كما أضافت دراسة  
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فى المهمة ، وبعيدًا عن المشاكل المحيطة به أو أى أمر يعوق تعلمه ، فإن ذلك يزيد من دافعية ومتعة  
  التعلم.

يوفر بيئة تعلم مجسمة مولدة بالكمبيوتر بديلة عن الواقع الحقيقى وتحاكيه    االفتراضيالواقع  إن  ف
وتمكن المتعلم من االنغماس فيها والتفاعل معها والتحكم فيها باستخدام وسائل خارجية تربط حواسه  

 (.327:  24بالكمبيوتر )
   : مكونات تكنولوجيا الواقع االفتراضي

ك ،  11()2010)طلبة    زيز الععبد    من   ل يشير  الحلفاو (  )وليد  ،  28()2006ي  كمال  ( 
 :  ين همايتتكون من مكونين أساس  االفتراضيأن تكنولوجيا الواقع إلى  (19()2004) زيتون 

 : وهو نوعان:  "Software"نظام البرامج اواًل : 
 Software developers Tool kitبرامج النظام أو مكتبة البرامج أو أطقم األدوات البرمجية  -1

وهى برامج تطبيقات كمبيوتر متقدمة لديها القدرات على توليد الصور المجسمة في نفس الوقت 
الذي يتفاعل فيه المتعلم مع البرنامج التعليمي, كما تسمح بالتعرف على الصوت المجسم والشم  

اقف بعض الحاالت, وهى ليست مبرمجة في مسار ثابت محدد سلفًا, وإنما تعمل على خلق مو   في
تفاعله معها   أثناء  المستخدم وتصرفاته  باستمرار, حسب رغبة  ولذلك يجب على من  ،  متغيرة 

يكون ملمًا بلغة البرمجة حتى يمكنه أن يصمم ويرمز برنامجه التطبيقي طبقًا لما    يستخدمها أن
 مه من برامج في المكتبة. يتاح أما

 : فليأالبرامج التعليمية أو البرامج الجاهزة أو أنظمة الت -2
وتطور  تصمم  التي  التعليمية  المواد  الواقع  إل  وهى  بيئة  في  أهداف  يلتعل  فتراضي االستخدامها  م 

 .المختلفة  العلوم محددة في

  : Hard Wareنظام األجهزة واألدوات أو المكونات الصلبةثانيًا : 
 ويتكون نظام األجهزة و المكونات الصلبة مما يلي: 

  Head Mounted Device :جهاز الرأس -1
الواحدة  مساحة  فيديو صغيرتين,  يتكون من شاشتي   , كالخوذة  الرأس  يوضع على  وهو جهاز 

, توضع على مسافة قصيرة أمام العينين, وأحيانًا يكون في كل جهاز عرض مصغر لعرض 2سم 1
أهمها عديدة  مزايا  الجهاز  ولهذا  مباشرة,  العين  شبكة  على  واضحة  أ  الصور  يعطينا صورة  نه 

كتشاف  إل, وتحريك الرأس بسرعة  Trackingألثر  سع مجال الرؤية ويمكننا من تتبع ا ومجسمة, ويو 
  االتجاه.
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 Data Gloves:  البيانات قفازات -2
, حيث تسمح للمستخدم بالتفاعل مع بيئة  وهى قفازات يدوية تستخدم عادة في اإلحساس أو اللمس

ا والتقاطهإلالواقع  األشياء  ولمس  المجسمة,  البصرية  واإلحساس  فتراضية  وتداولها,  وتحريكها  ا 
 أصابعه داخل القفاز.المستخدم تها عندما يحرك بصلبتها أو نعوم

بأجهزة   ومزودة  الصناعية,  األقمشة  من  نوع خاص  من  البيانات مصنوعة  من  وقفازات  حسية 
بعدًا اآللياف الضوئية ملحقة بقمته بمحاذاة كل إصبع, وعند تحريك األصابع داخل القفاز قربًا أو  

  من كف اليد, فإن اآللياف الضوئية تكون قادرة على إخبار الكمبيوتر بالحد أو المدى الذي تثني 
دقيقة معبرة عن  به األصابع داخل القفاز, ثم يستخدم الكمبيوتر هذه المعلومات ليعرض صورة  

 حركة اليد 
 Boom :مرقاب محيطي  -3

أنه ال   إال  الرأسي  المرقاب  المبدأ  يشبه من حيث  أمام  يُ وهو  مثبتًا  يكون  بل  الرأس  رتدى على 
المؤثرات  بعض  المستخدم  إلى  تنقل  التي  الحساسات  من  مجموعة  يتضمن  وهو  المستخدمين 

 الواقعية.
 : Caveالكهف  -4

  من   ويتم إسقاط الصور من أربعة اتجاهات   ,غرفة مكعبة الشكلحيث يبنى الكهف على شكل  
زائر لهذه الغرفة من مشاهدة ومتابعة العروض    أيبحيث يتمكن  ،واليمين واليسار  ىاألمام واألعل 

 من أي مكان في الغرفة بواسطة نظارات بسيطة. 
 : سماعة األذنين -5

جيات الكمبيوتر ما الذي يسمع يتم من خللها سماع األصوات بدرجتين مختلفتين, حيث تحدد برم
 في كل أذن وترتيب ما يتم سماعه. 

 Motion Sensing: اإلحساس بالحركة  -6
بالكمبيوتر في   والوسط  والركبة  ,والقدم  ,مثل المعصم  ,جزاء معينة من جسم اإلنسانوصل أحيث ت

 شكل نقاط بيضاء, وتوجد وحدتي فيديو تعمل على اكتشاف حركة هذه النقاط عن طريق البرنامج.
 : منظار متكامل ذو عدستين -7

يلة عرض مجسمة ويمكن استخدامه كبديل للمرقاب الرأسي للتغلب على صعوباته, والمنظار وس
به شاشات   ي يحتو  ال  ,على صندوق  وينظر مستخدم  لرؤية  ونظام بصري  العدستين  منظار من 

 . االفتراضيلقطات الواقع 
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   Joy Stick : عصا التحكم -8
 فتراضية التي يتعامل معها. إلتساعد المستخدم على التعامل مع البيئة ا 

 :  أحذية وأزياء خاصة -9
 وللقدم. ,غطاء لرسخ اليد  :مثل ,ن للجزء الذي يلمسهاتستخدم كل منها إلعطاء إحساس معي 

 Motion Sensingمجسات الحركة :  -10
باإلحساس   الشعور  أجل  من  بإستخدامها  الفرد  ويقوم  اإلنسان,  تغطي جسم  التي  األلبسة  وهي 

- 331:    24)بالحركة, وتحسس األجسام السائلة, والخشنة, والطبقات القشرية, والرملية وغير ذلك.
332 ) 

 االفتراضية : التعليم بيئات
  يتم   مراحل  أربعة  هناك  أن  على  اإلفتراضية  التعليم  بيئات   تصميم  في  المتخصصون   ويجمع

  تختلف   ال  المراحل  وهذه  التجربة(  –  البرمجة  -  البناء  -  وهي )التخطيط  اإلفتراضية  تطويرالبيئة  فيها
 ذلك   كان  سواء  أكثر   وتعمق   أكبر  جهد   الى  تحتاج   أنها  إال  التعليمية  البرامج  تطوير  مراحل   عن  كثيراَ 
وتستطيع  البناء  مستوى   على  أو  العلمية  المادة  إعداد   مستوى   على  ، التعلم  والبرمجة  بالواقع    بيئة 

  في ويغمره بل الطالب  يجذب  تفاعلي  تعليمي  جو خلق لها المصاحبة المؤثرات  خلل ومن االفتراضي
 الطالب   تزويد   العملية  هذه  يسهل  ومما  طبيعية ،  يقةبطر   فيها  الموجودة  األشياء  مع  ليتعامل  الجو  هذا

 اإلعداد   تم  ما  فإذا  البيئة  هذه  في  اإلنخراط  عليه  تسهل  متحركة  رسوم  شكل  على  أو  صوتية  بإرشادات 
 المطلوب  بالشكل  بناءها  وبالتالي  سليمة  بطريقة  المتاحة  اإلمكانات   استغلل  وتم  مناسبة  بطريقة  لها

االستكشافية    قدراته  صقل  و  تعزيز  شأنها  من  عظيمة  ةيميتعل  فرصة  على  الطالب   فسيحصل
Exploration  المطلوبة ، وقد أثبتت   المهارات   وتنمية  تعلم  في  تساعده  وإجراءات   مفاهيم  لديه  فتبني 

  بيئتهم   في  التعايش  من  تمكينهم  في  للطلب   بالنسبة  عظيمة  البيئة  هذه  تقدمها  التي  الفرصة  أن  الدراسات 
 TPR)  ) Total الكلية  الجسمانية  االستجابة  طريقة  من  اإلمكان  قدر  واالستفادة  ةالتعليمي  اإلفتراضية

Physical Response Methodاالستماع  مبدأ على أساس األولى بالدرجة تعتمد  والتي التعليم في  
 ( 36) .الممارسة قبل والملحظة

 االفتراضية :  خصائص بيئة التعليم
مبيوتر وبرامجها  ومعلومات متكاملة ، تتكون من اجهزة كنمط جديد ومتقدم من تكنولوجيا تعليم   -1

 العملية التعليمية بالخبرات واإلمكانيات والتكنولوجية الحديثة.  لتثري 
 يقدم التعليم بصورة جذابة تحتوي على المتعة والتسلية ومعايشة المعلومات. -2
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 وم واألبعاد والزمن. لحقيقية دون اإلخلل بمقاييس الحجـــمكن المتعلم من استكشاف األشياء ات -3
،  كتساب المهارات واألمور الفنية التي يصعب تدريبهــم عليه في الواقع  إتدريب المتعلمين على   -4

تحاكي    وفر للمتعلم بيئة تخيلية مجسمة وآمنة ، ومصطنعة إلكترونيا كبديـــل للواقع الحقيقيحيث ت
رسوم مجسمة لمشاهد مناظر ومؤثرات  أو نظمًا معينة منه ، وتحتــوي على    بدقة أحداثًا أو عمليات 

 ه ، مركبة ومنشأة صناعيًا ، توهم المستخدم بأنها حقيقة . حسي
أن هذه البيئة تكون تحت حكم  ، حيث  إمكانية تفاعل المتعلم مع الخبرة التي يريد تعلمها مباشرة   -5

ظ خارجى شاركة إيجابية نشطة ، وليس فقط كملحالمتعلم الذي يبحر ويغوص فيهـــا ، ويشارك م
ويتصرف فيها كما يتصرف في المواقف الحقيقية ، وذلــك في إطار   ، فيتداول األشيــاء ويحركها

 الواقع .   فى  الزمن الحقيقي ، أي الفعل ورد الفعل لكل حركة أو فعل يخذه لحظيًا ، كمــا يحدث 
(12  :87 ) 

 :االفتراضيولوجيا الواقع متطلبات التعلم بأستخدام تكن
بالذ  التعوجدير  أن  الواقع  كر  تكنولوجيا  بأستخدام  المتطلبات    االفتراضيلم  من  مجموعة  له 

، زاهر   (18)(2007سطندي شوملي )( ، ق6)(2007خديجة علي )يرتكزعليها ، فقد اشار كل من  
 :   إلي أن المتطلبات التي يجب توافرها هي (8)(2009الغريب )

 المتطلبات التقنية :  
إلكتروني ، ونظام إلدارة التعلم     تمثلت في توفير كل من مقرروتشمل عدد من المتطلبات ،  

ونظام إلدارة المحتوي ، وبرامج تقييم إلكترونية ، ومواقع للتحاور اإللكتروني مع الخبراء والمتخصصين 
ال النمط من  لهذا  اللزمة  والبرمجيات  المجال ، واألجهزة  يمكن  في  تحديد مواقع  إلي  ، إضافة  تعلم 

ستخدامها وفقًا للستراتيجية  إفتراضية بجانب الفصول التقليدية ، و إ، وكذلك توفير فصول  االتصال بها  
 التعليمية الُمقترحة . 

 المتطلبات البشرية : 
يه المقدرة د وهي متطلبات تتعلق بالمعلم والطالب ، أما ما يخص المعلم ، فيجب أن يكون ل

ما هو جديد عبر  عن  تخدام الحاسب ، والبحث  ي التدريس التقليدي مصحوبًا بالتطبيق العملي باسعل
من   تمكنه  المهارات  من  بقدر  تمتعه  وكذلك   ، وإثرائها  معلوماته  تجديد  في  برغبته  مدفوعًا  اإلنترنت 

د اإللكتروني في  التعامل مع البرامج المختلفة لتصميم المقررات ، فضًل عن مقدرته علي استخدام البري 
في الفصل   مقدرته علي حث الطلب علي المشاركة بفاعلية سواءاالتصال مع الطلب ، إضافة إلي 

مايقوم   ، وتمتعه بالحد األدني من المهارات التي تمكنه من أن يحول كل   االفتراضيالتقليدي أو الفصل  

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 295 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1عدد )( ال 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

 المتعدده دمًا في ذلك  الوسائطبشرحه من صورته الجامده الى واقع حى يثير انتباه الطلب ، مستخ
ل شبكة اإلنترنت ، وإذا تناولنا المتطلبات البشرية المتعلقة بالطالب ، فيمكننا  ة من خلالُمقدم والفائقة

التعليمية ، وأن   العملية  بأنه مشارك في  الطالب  المتطلبات في ضرورة أن يشعر  تلخيص أهم هذه 
بنجاح  الحد األدني من المهارات التي تمكنه من التعامل  مشاركته مهمة في نجاح التعلم ، وأن يمتلك  
البريد اإللكتروني ، والبحث عن المعلومات والمحادثة عبر  مع االنترنت بجميع خدماته ، والسيما خدمة  

 الشبكة .
 :  االفتراضيأنواع الواقع 

  :الواقع، وهي، أو ثلثة )عوالم( يخلقها هذا االفتراضيهناك ثلثة أنواع من الواقع   
 .ملفتراضي يخلق حالة من التواجد المكتإواقع  •
  .فتراضي محدود الوظيفة والمكانإواقع  •
  .فتراضي طرفيإواقع  •

 : االفتراضيأسباب االخذ بالواقع 
 .  حاجة المجتمع لها وبعض المغامرة والخطر في دراسة العلوم المختلفة -1
 الكلفة العالية أو ضيق الوقت. -2
تخيلية قادرة على أن تمثل الواقع   لمزج بين الخيال والواقع من خلل خلق بيئات صناعية حيةا -3

 الحقيقي وتهيئ للفرد القدرة على التفاعل معها. 
 تستخدم هذه التقنية في مجاالت شتى كالطب والهندسة والعمارة . -4
تفيد  التدريب العسكري والقضاء والتعليم ، فهي ال   فى  تستخدم -5 تقتصر على مجال بعينه لكنها 

 . ين التي تحتاج إلى تدريب قبليجميع الميادين خاصة المياد 
حيث تحول المخرجات إلى  االفتراضييلعب البعد الثالث أو التجسيم دورًا رئيسيًا في تقنية الواقع  -6

 يئة الواقع ذاته .بالواقع وتجعل المتعامل معها يندمج تمامًا كأنما هو مغموس في ب  هنماذج شبيه
 قيقية . رة تشبه الواقع بدرجة كبيرة لكنها ليست ح تشترك فيها حواس اإلنسان كي يمر بخب -7

 - فى : االفتراضيأهمية الواقع تظهر 
 توضيح المعلومات بشكل دقيق وواضح لبعض المعالم والتجارب العلمية. -1
 يسمح للفرد بمشاهدة األشياء من مسافات بعيدة. -2
 يستطيع الفرد أن يقوم بفحص األشياء المرئية.  -3
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 بعاد المختلفة لألشياء. د أن يتلمس األ يستطيع الفر  -4
 يهيئ الفرصة للفرد للمشاركة والتفاعل مع البرنامج أو التجربة العلمية.  -5
يهيئ الفرصة المناسبة للفرد من حيث الوقت المخصص للتجربة ليتفاعل معها خلل مدة زمنية  -6

 مفتوحة وليست محددة.
خل -7 من  والبرنامج  الفرد  بين  التفاعل  التغذية  يحيي  وتوفير  اإليجابية  المشاركة  تشجيع  ل 

 Feedback             الراجعة
 كتشاف العلمي.إليؤدي إلى التأمل والملحظة والتفكير وا -8

 : حسب األصناف التالية  التطبيقات اإلفتراضية التي استخدمت للتعليم
 التعليمية . االفتراضيةأللعاب ا -1
 .  االفتراضيالمسرح  -2
 .  االفتراضيالمعمل  -3
 .  االفتراضيالمتحف  -4
التعليمية   -5 ا  .اإلفتراضية البيئات  الفصول  وحلقإل)   ، التدريب  وقاعات   ، ،    ات فتراضية  العلم 

 والمؤتمرات العلمية ( ، فتراضيةإلوالمكتبات الدراسية ، الجامعات ا
 فتراضية .إلالحديقة ا -6
 والطيران . االفتراضيالفضاء  -7
 فتراضية .إلالمهني ا فتراضية ومعاهد التدريب إلالمصانع ا  -8
 فتراضية . إلفتراضية والجنايات اإلالمحاكم ا -9
 ( 35:  12)فتراضية .إلالعمليات الطبية ا  -10

 :البحثمشكلة 
اليوم خاصة في   التعليم  واقع  إلى  التربية  إذا ما نظرنا  الرياضية عامة وكلية  التربية  كليات 

عظم معارفه  أساسَا على اكتساب م  نجد أن الطالب يعتمد   الرياضية جامعة مدينة السادات خاصة  
قررات العملية  مع قصور فى  لمغير النموذج للمهارات بانظريَا وال يتاح له من الممارسة والتجريب  

على أرض  التكرار للنموذج األ ما ندر سعيًا للوصول بمراحل التعلم المهارى الى األلية  لتلك المهارات  
كليات التربية الرياضية الى العديد من األدوات والوسائل ر  قافتإويعود ذلك لعدة أسباب منها  ،  الواقع  

اللزمة لتلك  المناسبة  الوسائل التكنولوجية  أو    ب المتزايد التعليمية وبخاصة المستحدثة ألعداد الطل
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فعند إنهاء مرحلته الدراسية    ،وأيَا كانت األسباب فالطالب هو الضحية  ،  رتفاع تكلفة موادهاإو   األعداد 
وهذه مسألة يحاول العديد من ذوي    ،و موجود في الواقعهوة كبيرة بين ما تعلمه نظريَا وما هسيجد ال

  .جاد مخارج لها منذ زمن بعيد االختصاص إي
 المستحدثات التكنولوجية فى التعليم ، و من أجل  مفهوم  إلى  ومن خلل أهمية البحث والتطرق 

إحدى    وهي  حديثة  تعليمية  وسيلة  تأثير  ومعرفة  رونيلكتاال  بالتعليم  التعلم للمهارات التطبيقية وعلقتها
كما أثبتته    يعد أداة مثالية في التعليم   الذى    االفتراضيالتقنيات والمستحدثات التكنولوجية وهى الواقع  

بالمحاكاة  ، والبحوث  في  وميزات   خصائص   من  لها   وما  خاص   بشكل  الدراسات   بعض   تعلم  فعالة 
 . االفتراضيومراحل اللعب بتقنية  الواقع   لحاالت  اً األساسية وتقليد  التنس مهارات 

ن خلل قيام الباحث بتدريس  م   األرضيالتعليمية للتنس    العملية    للدروس  الدقيقة الملحظة  ب  و    
،  ومقارنة بمخرجات    مدينة السادات جامعه    –بكلية التربية الرياضية  رياضة التنس  الجانب العملي لمادة  

الباحث ضعف في   وجد   الرياضية،  التربية المعتمدة في المنهاج العام لكلية    ررات بتوصيف المق  التعلم 
التى تتميز بدرجة من الصعوبة    فى بعض المهارات األساسيةوخاصة  األرضيات التنس بعض مهار 
فقد بعض مهارات التنس,  لانفعالية (    –مهارية    –وانخفاض فى مخرجات التعلم )معرفية  وبالضعف  

التعلم , والتي تعتمد على الشرح من قبل المعلم ستا  يكون السبب   التقليدية في عملية  خدام الطرق 
نظرًا لضيق الوقت لديه  ستماع من قبل الطالب دون بذل أي مجهود من الطالب لتحسين مستواه  واإل

  التنس من االلعاب الفردية المشوقة وتحتاج مهاراتها   رياضة  ، وبما أن  اإلمكانيات باألضافة الى قلة  
، نظرًا  قان  متنوعة وتحتاج درجة عالية من االتالى وقت لكي يتعلمها اللعب ويتقنها ألنها كثيرة و 

  نوعا ما وتحتاج الى وقت طويل لتعلمها وإتقانها لذلك كان لزاما على الباحث تعلم مهاراتها  ة  وبصعل
  تعلم   في  ايجابي  تأثير  من  لها  لما  مشوقه  بصورة  مراحل التعلم بأسلوب المحاكاة    بتقديم  إستثارة الطلب 

تقييم  مهارات  التعلم    التنس وأمكانية  بناء برنامج عن طريق    تأثير   على   والتعرفللطلب    مخرجات 
والتعليم  االفتراضيالواقع   التعلم  للطلب   التنس  مهارات   لبعض   المتبع  وكيفية إستخدامه فى مراحل 

 المهارات   بعض   تعلم  في  لوجيا مستحدثة ومؤثرةوسيلة تفاعلية تعليمية بتكنو   إختيار   الى  ومحاولة التوصل
تفاصيل ودقائق المهارات في التنس لكي نستطيع الرفع من   أساليب مناسبة لعرض   للطلب عن طريق

الوسائل العلمية والتكنولوجية المستحدثة  ومن هذه االساليب  الطلب خلل مراحل التعلم    ءمستوى ادا
المتطورة لإلستخدامات العلمية عامة  وتطبيقه خاصة  فى    ه اتإمكاني و تقنيات الواقع االفتراضي    من

تصال السمعية والبصرية، قد إل ، فإذا كانت وسائل اى رياضات المضرب  مجال رياضة التنس كإحد 
،  مكانياً  /ًا تصاال من نوع جديد، زمنيإتحقق   االفتراضيحققت االتصال المكاني ، فإن تقنيات الواقع 
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  قد أصبح ممكنا إحياء فكتفاء بالتلقي السلبي  إلا من قدرات تفاعلية بدال من  باإلضافة إلى ما تتضمنه  
توظيف هذه التكنولوجيا الحديثة فى تطوير التعليم وخدمة كل من المعلم والمتعلم وهي في حقيقة  و 

  االفتراضي   بالتعلم  ُيعرف  تعليمى   األمر وسيلة ستنقل البيئة التعليمية لمستوى جديد ومتقدم بل كنمط
بالوقِت َأو    تصلينب معلى أنه َتَعّلم في بيئِة يكون فيها المعّلِم و الطل  ات رياضة التنسمهار   لبعض 

العلمى خلل المدة المتاحة  المقررة    محتوى الالمكان، َأو كليهما، ويتفاعل المعّلَم مع الطلب بتقديم  
من خلل  التنس األرضى  لتعلم المهارات األساسية لرياضةالفصِل الدراسي  لساعات التدريس  خلل 

ستكشاف عالم أقرب للواقعية إول الطالب عن طريق  على تنمية التعلم الذاتي المتمركز حتعتمد    تطبيقاتِ 
وأكثر تفاعلية كما يتمكن المتعلم من خللها من التحرك والتجول داخل المشهد مما يساعده على تنمية  

المعقدة والتي ال تعطي دراستها باألبعاد الثنائية  لية  عمالقدراته على تصور وفهم وإدراك البيانات العلمية  
الطالب المتعلم للمهارات األساسية لرياضة  وفيه يتم إيهام    يةملصة في المواد العالفهم المطلوب وخا

يشعر بأي   محتوى اصطناعي فل يرى أوو   بل بواقع   بأنه ال وجود للحاسوب والعالم الحقيقيالتنس  
العالم المصنوع من حوله    لم المهارات منأنه يمارس ويتع شيء سوى    يوجده الحاسوب   الذيخلل 

المصنوع   تامة  بحرية   خلهدا  ويتصرف العالم  بالمحاكاة  وتتم رؤية هذا  األداء  بواسطة خوذة لمراحل 
بالحاسوب كما يرتدي المستخدم في يديه قفازات إلكترونية كوسيلة   خاصة أو نظارة إلكترونية تتصل

 .   وجودةالتي يظن أنها م  األشياء )المضرب والكرة(  تتيح له ملمسًة    االفتراضيقع  واال إضافية لتجسيد 
دائها  أن اداء اغلب مهارات التنس اثناء فترة التعلم تعتمد بشكل اساسي في  إومن جانب اخر ف

على الدقة في تكراراتها والتصحيح حتى الوصول الى بناء البرنامج الحركي المناسب لتلك المهارات  
التكرار وعلى رأسهلذ  الناتجة من  االبعاد  االستفادة من  كثيرا  الباحث  يحاول  المتعددة    األساليب   الك 

لكي نستطيع الوصول بالمتعلم الى اكتشاف    الطالب   تعلم  التى تظهر أدلة ومخرجات على  المباشرة
ول من  ومعالجة وتصحيح األخطاء للمهارات أواًل بأموضوعي ومعرفة اسبابه  ذاتى    االخطاء بشكل

 .   االفتراضيخلل أسلوب المحاكاة والواقع 
عن   الحركي  فضل  التعلم  وتطويرها    وإتقانعملية  مع    والمهارات  التعامل   إجراءاتكيفية 

  المستخدمة والمهارة    الفعاليةومراعاة نوع    التكراريةوعدد المحاوالت  الممارسة    وأسلوب   وأنواعهاالتمارين  
التوصل    واإلمكانات الظروف    وتعليمها وتطبيقها وتطويرها ضمن   األكثر التعلم    إلىالمتوفرة لغرض 

تأثيرا ومن المعوقات لتحقيق ذلك األعداد المتزايدة لطلب المرحلة وأهمية تعليمهم المهارات خلل فترة  
ومن  أدوات وملعب  ،    من  اإلمكانيات وجيزة من الوقت والخاص بزمن المحاضرات مع قصور فى  

بالدراسا البحث  واإلخلل  المرتبطة  والبحوث  تناولت  ت  التى  العلمية  والمراجع  الكتب  على  طلع 
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الواقع   يعتمد فى فلسفته على توظيف  اتجاه جديد  الباحث  التكنولوجية وجد    االفتراضي المستحدثات 
ا لذا كان من  التعليمية  العملية  التكنولوجية فى  المستحدثات  تكنولوجيا  كأحد  لضرورى اإلستفادة من 

ستخدام الصوت والصورة ثلثية األبعاد  إمتداد منطقى للتقدم التكنولوجى للكمبيوتر بأك  االفتراضيالواقع  
ليه فى مجال إ, والذى لم يتم التطرق    يتفاعل معها الطلب والدخول إلى عالمها  ةوالرسومات إلنتاج بيئ

األخرى    ستثناء دراسة  فى إحدى رياضات المضرب إث( بالتنس خاصة )وذلك فى حدود علم الباح
اضة تنس الطاولة  والثانية فى الريشة الطائرة  و” دراسة مصطفى أحمد عامة للباحث أحمد أنور فى ري

حسن)  الكرة  2016شوقى  فى  أحدهما  األخرى  واألنشطة  الرياضات  مجال  فى  دراستين  وأيضًا   م( 
الفتاح   تخدام تكنولوجيا  م(, مما دفع الباحث الى اس2015حمد السيد )أ، و الطائرة ”دراسة والء عبد 

تعلي   االفتراضي الواقع   التنس  فى  رياضة  الباحث إلخضاع  من  محاولة  فى  التنس  مهارات  بعض  م 
األرضى للبحث والتجريب وذلك من خلل التعرف على فاعلية برنامج تعليمى بأستخدام تكنولوجيا  

لتعليمى المقترح  لم لبعض مهارات التنس عن طريق  البرنامج اعلى مخرجات التع  االفتراضيالواقع  
على تعلم بعض مهارات التنس من خلل مخرجات التعلم الثلث   االفتراضيع  باستخدام تكنولوجيا الواق

 اإلنفعالى ( –المهارى  –)المعرفى 
مخرجات   على  االفتراضيلذلك اقترح الباحث بناء برنامج تعليمى لفاعلية أستخدام الواقع    

 ن حل مناسبا لمشكلة البحث .التعلم لبعض مهارات التنس لكي يكو 

 :أهمية البحث
  والتى  االفتراضي تكمن أهمية البحث الحالى فى أنه يلقى الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا الواقع  
كطريقة تعليمية حديثة فى مجال تدريس  و عتبر وسيلة فعالة لمحاكاة الواقع مهما كان ظروفه وصعوبته ,  ت

خاصة والتى تعد أحد التقنيات التكنولوجية الحديثة والتى   بصفةالتنس    و  التربية الرياضية بصفة عامة
ك محاولة تجريب بعض  كما أن ذل  العملى عن بعد   نظامنا التعليمى نحتاجها فى المرحلة الحالية من

تفاعلى بين الطلب والمعلم في  و  التقنيات التكنولوجية الحديثة والتى تساعدعلى تعلم أفضل وتدريس 
ا التعرف عل األى  تعليمي  إلثار  تطبيق منهج  والبرامج    بأضافةيجابية في  التكنولوجية    بعض األجهزة 
مكن الفرد من المعايشة والتفاعل  تُ   ضة التنسلريا  تخيليةتعلم  بيئة    تطبيقكمنظومة متكاملة في  المستحدثة  

ويتفاعل مع    شأنه يتعايك  المتعلم  والتعامل معها من خلل حواسه وبعض األدوات األخرى بحيث يشعر  
بيئة  لتعلم بعض المهارات األساسية لرياضة التنس أى تطبيق    بكل أبعاده  لمراحل األداء  الواقع الحقيقي

لمراحل التعلم    تحاكى ما يتوافر فى بيئة التعلم التقليديةية لرياضة التنس  عملتعليم اصطناعية وتكنولوجية  
  االفتراضي الواقع  على  معتمدًا  وتكراراته  ته  ركاوتح تمريناته  التطبيق على  معتمدا في  لبعض المهارات  
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وهنا    ،  للوصول الى استخدامات جديدة للمناهج التعليمية لمواكبة التطور الحاصل في المجال الرياضي
 مبتدئوتمكن ال بيئة التعلم اإلفتراضية لرياضة التنس في تكوين بيئة تماثل    االفتراضييأتي دور الواقع 

 في البيئة الحقيقة . من التفاعل معها وكأنه 

 ف البحث:اهدأ
على مخرجات التعلم لبعض مهارات   االفتراضيتكنولوجيا الواقع  تصميم برنامج تعليمي بإستخدام   •

 .التنس
على مخرجات   االفتراضيتكنولوجيا الواقع  التعرف على مدى تأثير البرنامج التعليمي بإستخدام   •

   .السادات رياضية جامعة مدينة ية بكلية التربية اللطلب الفرقة الثان  التعلم لبعض مهارات التنس

 فروض البحث: 
للمجموعة الضابطة فى المتغيرات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى   -1

 .  مخرجات التعلم لبعض مهارات التنسالبدنية و 
لتجريبية فى المتغيرات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة ا -2

 .  مخرجات التعلم لبعض مهارات التنسالبدنية و 
لمجموعتين الضابطة والتجريبية فى فى  توجد فروق ذات داللة احصائية بين القياسيين البعديين ل -3

 .  مخرجات التعلم لبعض مهارات التنسالمتغيرات البدنية و 
 إجراءات البحث : 

 منهج البحث : 
ا المنهج  الباحث  باستخداماستخدم  وذلك  القبلي    لتجريبي،  )القياس  ذو  التجريبي  التصميم 

 لطبيعة هذا البحث. لمناسبته ، والبعدي( لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة
 مجتمع وعينة البحث : 

 مجتمع البحث :
ت  طلب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداويتمثل مجتمع البحث في  

 .طالب (  360) موالبالغ عدده  2020/  2019للعام الجامعي  
 عينة البحث : 

من داخل مجتمع    العشوائية)األساسية ، االستطلعية( بالطريقة    تم اختيار عينة البحث الكلية 
 : كالتالي وقد تم تقسيم عينة البحث البحث 

 . طالب  (36) موعددهالعينة االستطالعية :  -1
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للبرنامج المقترح بأستخدام  والتي خضعت    طالب (  150)   موعددهيبية(:  المجموعة األولى )التجر  -2
 .  األفتراضى على مخرجات التعلم لبعض مهارات التنستكنولوجيا الواقع 

)الضابطة(:   -3 الثانية  في    طالب (  150)   موعددهالمجموعة  التقليدي(  )األسلوب  والتي خضعت 
 . التعليم 

 ر الغياب .وذلك لتكرا طالب ( 24)  موعدده: المستبعدون  -4
 والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع وعينة البحث  

 ( 1جدول )
 مجتمع وعينة البحث

 أجمالي البيان 
 المستبعدون  المجتمع

 عينة الدراسة 

 العينة
 االستطالعية

 إجمالي عينة  العينة األساسية 
المجموعة   الدراسة 

 التجريبية
المجموع  
 الضابطة 

 336 150 150 36 24 360 العدد 
 %93.33 %41.67 %41.67 %10.00 %6.67 %100 النسبة المئوية 

 التجانس : 
 موقد قام الباحث بإيجاد التجانس لعينة البحث الكلية )األساسية ، االستطلعية( والبالغ عدده

  – الطولوذلك للتأكد من وقوعها تحت المنحني االعتدالي وذلك في متغيرات النمو )  طالب (  336)
بالتنس االرضي ومستوي المتغيرات البدنية الخاصة  وبعض  ،  وكذلك مستوي الذكاء    (الوزن   –  السن

وذلك ما يوضحه الضربة االمامية ، الضربة الخلفية (  ،  )االرسال    قيد البحث   االداء المهاري للمهارات 
 .(2دول )ج

  (2جدول )
 التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث

 336ن = 
 االلتواء  االنحراف المعياري  يط الوس المتوسط المتغيرات 

 0.234 6.552 175.000 175.253 الطول
 0.598 6.958 74.000 75.679 الوزن
 0.354 0.700 19.000 18.798 السن

 0.387- 4.364 51.000 50.351 (املصوراختبار الذكاء مستوي الذكاء )
 0.126- 0.230 5.900 5.869 مرت 30عدو  اختبار

 0.199 1.410 9.000 9.155 كجم البعد مسافة1زنة  يةطباختبار رمي كرة 
 0.214 5.282 34.000 33.902 اختبار قوة القبضة ميني
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 1.001 4.140 26.000 27.074 اختبار قوة قبضة يسار
 0.419- 0.662 8.650 8.564 مرت 9اجلرى الزجزاجى اختبار 

 0.502- 0.280 2.350 2.282 من الثبات اختبار الوثب العريض
 0.100 2.472 4.000 4.274 لدقة األرسال هوايتاختبار 

 0.447 2.213 3.000 3.589 )هوايت املعدل( اختبار دقة الضربة األمامية األرضية
 0.522 2.124 2.000 2.940 )هوايت املعدل( اخللفية األرضيةاختبار دقة الضربة 

( جدول  من  قد 2يتضح  البحث  عينة  ألفراد  االلتواء  معامل  أن   )   ( بين  في  3±انحصر   )
 وتجانس عينة البحث .  اعتدالية توزيع قياساتهم في هذه المتغيرات المتغيرات قيد البحث مما يدل على  

 األساسية :تكافؤ عينة البحث 
قام الباحث بإيجاد التكافؤ بين مجموعتي البحث )التجريبية ، الضابطة( في متغيرات النمو  

بالتنس االرضي  المتغيرات البدنية الخاصة  وبعض  ،  ي الذكاء  وكذلك مستو   الوزن(   –  السن  –الطول)
وجدول ة الخلفية (  الضربة االمامية ، الضرب، )االرسال    قيد البحث   ومستوي االداء المهاري للمهارات 

 ( يوضح ذلك. 3)
 ( 3جدول )

 داللة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
 150=  2= ن 1ن

 (  1.960( = )  0.05( مستوي داللة ) 298قيمة " ت " الجدولية عند درجة حرية )

 المتغيرات 
بين   الفرق  ضابطةالمجموعة  ريبية جتالمجموعة 

 المتوسطين
قيمة  

 ±ع ⁄س ±ع ⁄س " ت"
 0.035 0.027 6.637 175.227 6.587 175.200 الطول
 0.481 0.393 7.413 75.433 6.699 75.827 الوزن
 1.141 0.093 0.677 18.747 0.733 18.840 السن

 0.588 0.300 4.414 50.467 4.396 50.167 (اختبار الذكاء املصورمستوي الذكاء )
 1.272 0.034 0.232 5.849 0.229 5.883 مرت 30عدو  اختبار

 0.852 0.140 1.437 9.220 1.398 9.080 مسافةكجم البعد 1طبية زنة اختبار رمي كرة 
 0.475 0.293 5.277 33.993 5.377 33.700 اختبار قوة القبضة ميني

 0.571 0.273 4.489 27.020 3.740 26.747 اختبار قوة قبضة يسار
 0.541 0.040 0.606 8.483 0.681 8.523 مرت 9اختبار اجلرى الزجزاجى 

 0.631 0.021 0.277 2.291 0.290 2.270 من الثبات اختبار الوثب العريض
 0.615 0.180 2.556 4.380 2.498 4.200 لدقة األرسال هوايتاختبار 

 0.799 0.207 2.289 3.713 2.173 3.507 عدل(يت امل)هوا اختبار دقة الضربة األمامية األرضية
 0.380 0.093 2.147 2.980 2.090 2.887 )هوايت املعدل( اختبار دقة الضربة اخللفية األرضية
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جموعتي البحث التجريبية والضابطة  ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين م3يتضح من جدول )
 ، مما يدل على تكافؤ المجموعتين .  المتغيرات قيد البحث في 

 وسائل وأدوات جمع البيانات :
 التالية : استند الباحث لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا البحث إلي الوسائل واألدوات 

 س .دراسة مسحية للمراجع العلمية المتخصصة في رياضة التن -1
 تحديد وحصر المتغيرات البدنية التي تتناسب مع المهارات قيد الدراسة .   −
 تحديد وحصر االختبارات البدنية التي تتناسب مع المهارات قيد الدراسة.  −
 المهارات قيد الدراسة تحديد وحصر وسائل قياس مستوي االداء المهاري التي تتناسب مع −
 تحديد وحصر محتويات البرنامج .  −

 ات المستخدمة في البحث :واألدو  األجهزة -2
 أ ( األجهزة المستخدمة في البحث : 

 معمل الحاسب اآللي بالكلية . −
 ميزان طبي لقياس الوزن .  −
 جهاز الريستاميتر لقياس الطول . −
 جهاز الديناموميتر لقياس قوة القبضة .  −
 ساعة إيقاف .  −
 شريط قياس .  −
 مع ملحقاته .  PlayStation®4جهاز  −

 ب ( األدوات المستخدمة في البحث : 
 مضارب تنس ارضي .  −
 كرات تنس .  −
 أقماع مختلفة المقاسات .  −
 حواجز . −
 مقاعد سويدية . −
 صفارة .  −

 تسجيل البيانات : استمارات  -3
لبحث بحيث تتوفر فيها البساطة قام الباحث بتصميم استمارات لتسجيل القياسات الخاصة با

 وسهولة دقة التسجيل من اجل تجميع البيانات وجدولتها تمهيدا لمعالجتها إحصائيا وهي كما يلي : 
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 الوزن( . –الطول  –استمارة تسجيل قياسات الطلب في متغيرات )السن   −
 رة تسجيل قياسات الطلب في االختبارات البدنية .استما −
 قيد البحث . ات مهار للالداء الطلب في المهاري استمارة تسجيل قياسات ا −

 ( : 4اختبار الذكاء المصور ألحمد زكي صالح مرفق ) -4
( صور أو  5( مجموعة من الصور أو األشكال ، وكل مجموعة تتكون من )60يتكون من )
( صور أو أشكال متشابهة في صفة واحدة أو أكثر ، وشكل واحد 4مجموعة )أشكال ، ويوجد بكل  

 المختلف عن باقي أشكال المجموعة .فقط هو 
ثم يضع    ، المجموعة  باقي  المختلفة عن  الصورة  أو  الشكل  بالتعرف علي  المفحوص  يقوم 

 كراسة االختبار . علمة )×( داخل المربع الذي يرمز لإلجابة الصحيحة في ورقة اإلجابة المرفقة مع  
 ( درجة .60الدرجة النهائية لألختبار هي )

 دنية والمهارية :االختبارات الب -5
قام الباحث بإجراء مسح مرجعي للدراسات السابقة والمراجع العلمية المتخصصة في رياضة  

ثم البحث،  قيد  المهارات  تتناسب مع  والتي  والمهارية  البدنية  االختبارات  لتحديد  قام    التنس االرضي 
لخبير ، وتم عرضها  ( روعي فيها اإلضافة والحذف بما يناسب رأي ا2بوضعها في استمارة مرفق )

( خبراء من اعضاء هيئة التدريس وذلك لتحديد مدي مناسبة االختبارات البدنية مع اهداف 5علي عدد )
 ( التالي يوضح أراء الخبراء. 4البحث ، والجدول )

 ( 4جدول )
 انسب االختبارات البدنية والمهارية والتي تتناسب مع المهارات قيد البحثأراء الخبراء حول 

 5ن=
 المئوية  النسبة الموافقة تكرار الختباراتا

 %100 5 متر  30عدو  اختبار
 %100 5 كجم البعد مسافة 1طبية زنة اختبار رمي كرة 

 %100 5 اختبار قوة القبضة يمين 
 %100 5 اختبار قوة قبضة يسار 
 %100 5 متر 9اختبار الجرى الزجزاجى 

 %100 5 من الثبات اختبار الوثب العريض
 %100 5 لدقة األرسال هوايت اختبار

 %100 5 )هوايت المعدل(  اختبار دقة الضربة األمامية األرضية
 %100 5 )هوايت المعدل(  اختبار دقة الضربة الخلفية األرضية
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البدنية والمهارية واهداف  بتحديد مدي مناسبة االختبارات  الخاصة  وبعد عرض االستمارات 
( ،  1ء من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية مرفق )( علي السادة الخبرا2البحث مرفق )

(  %80)   نال تقل ع   ( وقد ارتضي الباحث نسبة%100الخبراء )السادة  أراء  التفاق  النسبة المئوية  جاءت  
 . الخبراء السادة أراء اتفاق من 

 رابعًا : المعامـالت العلمـية ألدوات البحث :
 الذكاء: ( المعامالت العلمية الختبار 1
 صدق اختبار الذكاء: -أ 

عن طريق حساب صدق التمايز علي العينة االستطلعية  أختبار الذكاء  تم حساب صدق  
من طلب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات للعام   ( طالب 36والبالغ قوامها )

عن طريق إيجاد  بحث األساسية ، م من نفس مجتمع البحث وخارج عينة ال2020/    2019الجامعي  
، وذلك بعد أن قام   T.Testمعنوية الفروق بين الربيع األعلى والربيع األدنى باستخدام اختبار "ت"  

الباحث  االختبار ، ثم قام    فيترتيبًا تنازليًا في ضوء درجاتهم    االستطلعية   تيب عينة البحث الباحث بتر 
(  %27طالب والتي تمثل )(  10عدد كل مجموعة ) كانيث  بإيجاد داللة الفروق بين المجموعتين ، ح

وجدول  م  2019/    9/    25من عدد افراد العينة االستطلعية وتم تنفيذ القياس يوم االربعاء الموافق  
 ( يوضح معاملت صدق أختبار الذكاء قيد البحث .5)

  (5جدول )
 ار الذكاء داللة الفروق بين مجموع درجات الربيع )األعلى واألدنى( في اختب

 36ن =

 االختبار 
 الربيع األدنى الربيع األعلى

الفرق بين  
 المتوسطين

 قيمة 
 "ت" 

 10=  2ن 10=  1ن
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س

 *10.572 9.800 2.486 45.200 1.247 55.000 الذكاء اختبار 
 (2.101( = )0.05( مستوي داللة )18قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) *

( بين مجموعة  0.05( وجود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ) 5)  يتضح من الجدول
أختبار الذكاء ، مما يدل على  )الربيع األعلى ، الربيع األدنى( ولصالح مجموعة الربيع األعلى في  

 صدق أختبار الذكاء قيد البحث .
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 ثبات اختبار الذكاء: -ب 
 testة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه )باستخدام طريقالثبات ألختبار الذكاء تم إيجاد معامل 

– Retest( علي العينة االستطلعية والبالغ قوامها )التربية    من طلب الفرقة الثانية بكلية   ( طالب 36
م من نفس مجتمع البحث وخارج عينة  2020/    2019الرياضية جامعة مدينة السادات للعام الجامعي  

نتائ الباحث  اعتبر  وقد   ، األساسية  الخاصة بحساب صدق  البحث  االختبار  الذكاء  ج  بمثابة  أختبار 
(  7لتعليمات بعد )التطبيق األول ، ثم قام الباحث بإعادة تطبيق االختبار تحت نفس الظروف وبنفس ا

الموافق   االربعاء  يوم  وذلك  األول  التطبيق  من  يوضح  2019/    10/    2أيام  التالي  والجدول   ، م 
 األول والثاني . معاملت االرتباط بين التطبيقين 

  (6جدول )
 قيد البحثأختبار الذكاء   ثباتمعامل 

 36ن= 

 المتغير
 التطبيق الثاني التطبيق األول 

 قيمة "ر"
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س

 *0.991 4.148 51.139 4.093 50.639 اختبار الذكاء 
 (0.325( = )0.05( مستوي داللة )35قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية ) *

الذكاء  الختبار    والثاني( أن قيمة معاملت االرتباط بين التطبيقين األول  6جدول )يتضح من ال
على    قيد البحث الذكاء  اختبار  ( وهذه تمثل قيمة عالية ، مما يعطى انعكاسًا بأن  0.991)  قد كان
 من الثبات .  مقبولةدرجة 

 ( المعامالت العلمية لالختبارات البدنية :  2
 نية :صدق االختبارات البد -أ 

االستطلعية  تم حساب صدق االختبارات البدنية عن طريق حساب صدق التمايز علي العينة  
من طلب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات للعام   ( طالب 36والبالغ قوامها )

ق إيجاد  عن طريم من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية ، 2020/    2019الجامعي  
، وذلك بعد أن قام   T.Test"  معنوية الفروق بين الربيع األعلى والربيع األدنى باستخدام اختبار "ت 

البحث  بترتيب عينة  تنازليًا في ضوء درجاتهم    االستطلعية  الباحث  قام    ات االختبار   فيترتيبًا  ثم   ،
طالب والتي تمثل  (  10ة ) عدد كل مجموع  كانبإيجاد داللة الفروق بين المجموعتين ، حيث  الباحث  

م  2019/    9/    25قياس يوم االربعاء الموافق  ( من عدد افراد العينة االستطلعية وتم تنفيذ ال27%)
 قيد البحث .االختبارات البدنية  ( يوضح معاملت صدق 7وجدول )
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  (7جدول )
 االختبارات البدنية قيد البحث معامل صدق 

 36ن = 

 (2.101( = )0.05( مستوي داللة )18حرية ) قيمة "ت" الجدولية عند درجة *
( بين مجموعة  0.05( وجود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ) 7يتضح من الجدول )

، مما يدل على    االختبارات البدنية)الربيع األعلى ، الربيع األدنى( ولصالح مجموعة الربيع األعلى في  
 قيد البحث .نية االختبارات البد صدق 

 الختبارات البدنية :ثبات ا -ب 
 testتم إيجاد معامل ثبات االختبارات البدنية باستخدام طريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه )

– Retest( علي العينة االستطلعية والبالغ قوامها )من طلب الفرقة الثانية بكلية التربية    ( طالب 36
م من نفس مجتمع البحث وخارج عينة  2020/    2019السادات للعام الجامعي  الرياضية جامعة مدينة  

البحث األساسية ، وقد اعتبر الباحث نتائج االختبارات الخاصة بحساب صدق االختبارات البدنية بمثابة  
التطبيق األول ، ثم قام الباحث بإعادة تطبيق االختبارات تحت نفس الظروف وبنفس التعليمات بعد 

م ، والجدول التالي يوضح  2019/    10/    2بعاء الموافق  من التطبيق األول وذلك يوم االر   ( أيام7)
 معاملت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني . 

  

 االختبارات البدنية
 الربيع األدنى علىالربيع األ

الفرق بين  
 المتوسطين

 قيمة 
 "ت" 

 10=  2ن 10=  1ن
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س

 *15.009 0.530 0.053 6.150 0.092 5.620 مرت 30عدو  اختبار
 *11.210 3.200 0.527 7.500 0.675 10.700 كجم البعد مسافة1طبية زنة اختبار رمي كرة 

 *13.945 12.200 1.814 28.200 1.897 40.400 اختبار قوة القبضة ميني
 *14.694 9.700 1.370 23.900 1.430 33.600 اختبار قوة قبضة يسار

 *6.969 0.773 0.120 9.527 0.310 8.754 مرت 9اختبار اجلرى الزجزاجى 
 *9.914 0.586 0.165 1.948 0.064 2.534 من الثبات اختبار الوثب العريض
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 ( 8جدول )
 االختبارات البدنية قيد البحث  ثباتمعامل  

 36ن = 

 االختبارات البدنية
 قيمة  التطبيق الثاني التطبيق األول 

 ±ع ⁄س ±ع ⁄س " ر"
 *0.968 0.231 5.867 0.221 5.897 مرت 30عدو  اختبار

 *0.946 1.440 9.389 1.369 9.194 كجم البعد مسافة1طبية زنة اختبار رمي كرة 
 *0.993 4.977 34.528 5.004 34.361 اختبار قوة القبضة ميني

 *0.989 4.105 28.944 3.950 28.667 اختبار قوة قبضة يسار
 *0.996 0.589 8.985 0.595 9.070 مرت 9اجلرى الزجزاجى اختبار 

 *0.999 0.254 2.313 0.251 2.292 من الثبات اختبار الوثب العريض
 (0.325( = )0.05( مستوي داللة )35قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية ) *

للختبارات   والثاني( أن قيمة معاملت االرتباط بين التطبيقين األول  8يتضح من الجدول )
بأن  0.999  –   0.946)   البدنية قد تراوحت ما بين انعكاسًا  ( وهذه تمثل قيمة عالية ، مما يعطى 

 من الثبات . مقبولةعلى درجة  االختبارات البدنية قيد البحث 
دق والثبات يكون الباحث قد تحقق من  ( والخاصة بمعاملت الص8،    7ومن نتائج الجدولين ) 

 . االختبارات البدنية قيد البحث توافر الصلحية العلمية الستخدام 
 ( المعامالت العلمية لالختبارات المهارية:  2
 صدق االختبارات المهارية:  -أ 

تم حساب صدق االختبارات المهارية عن طريق حساب صدق التمايز علي العينة االستطلعية  
من طلب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات للعام   ( طالب 36غ قوامها )والبال

عن طريق إيجاد  م من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية ، 2020/    2019الجامعي  
د أن قام ، وذلك بع  T.Testمعنوية الفروق بين الربيع األعلى والربيع األدنى باستخدام اختبار "ت"  

البحث  بترتيب عينة  تنازليًا في ضوء درجاتهم    االستطلعية  الباحث  قا  ات االختبار   فيترتيبًا  ثم  م  ، 
طالب والتي تمثل  (  10عدد كل مجموعة )   كانبإيجاد داللة الفروق بين المجموعتين ، حيث  الباحث  

م  2019/    9/    25الموافق  ( من عدد افراد العينة االستطلعية وتم تنفيذ القياس يوم االربعاء  27%)
 قيد البحث . االختبارات المهارية( يوضح معاملت صدق 9وجدول )
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  (9جدول )
 االختبارات المهارية قيد البحث دق معامل ص

 36ن = 

 (2.101( = )0.05( مستوي داللة )18قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) *
( بين مجموعة  0.05مستوى )   ( وجود فروق ذات داللة معنوية عند 9يتضح من الجدول )

، مما يدل   االختبارات المهارية)الربيع األعلى ، الربيع األدنى( ولصالح مجموعة الربيع األعلى في  
 . قيد البحث االختبارات المهارية على صدق 

 ثبات االختبارات المهارية : -ب 
الم االختبارات  ثبات  معامل  إيجاد  االخت تم  تطبيق  باستخدام طريقة  تطبيقه  هارية  وإعادة  بار 

(test – Retest( علي العينة االستطلعية والبالغ قوامها )طالب 36 )    من طلب الفرقة الثانية بكلية
الجامعي   للعام  السادات  مدينة  الرياضية جامعة  البحث 2020/    2019التربية  نفس مجتمع  م من 

الخاصة بحساب صدق االختبارات  د اعتبر الباحث نتائج االختبارات  وخارج عينة البحث األساسية ، وق
المهارية بمثابة التطبيق األول ، ثم قام الباحث بإعادة تطبيق االختبارات تحت نفس الظروف وبنفس  

م ، والجدول  2019/    10/    2( أيام من التطبيق األول وذلك يوم االربعاء الموافق  7التعليمات بعد )
 ول والثاني . املت االرتباط بين التطبيقين األالتالي يوضح مع

  (10جدول )
 االختبارات المهارية قيد البحث  ثباتمعامل 

 36ن = 

 االختبارات البدنية
 قيمة  التطبيق الثاني التطبيق األول 

 ±ع ⁄س ±ع ⁄س " ر"
 *0.972 2.049 4.472 2.002 4.139 لدقة األرسال هوايتاختبار 

 *0.978 2.111 3.667 2.089 3.417 )هوايت املعدل( الضربة األمامية األرضيةاختبار دقة 
 *0.982 2.218 3.222 2.217 3.000 )هوايت املعدل( اختبار دقة الضربة اخللفية األرضية

 (0.325( = )0.05( مستوي داللة )35قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية ) *

 االختبارات البدنية
الفرق بين   الربيع األدنى الربيع األعلى

 المتوسطين
 قيمة 
 "ت" 

 10=  2ن 10=  1ن
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س

 *10.182 4.800 1.033 1.800 0.966 6.600 لدقة األرسال هوايتاختبار 
 *11.942 5.000 0.823 1.300 0.949 6.300 ايت املعدل()هو اختبار دقة الضربة األمامية األرضية
 *14.190 5.300 0.516 0.600 0.994 5.900 )هوايت املعدل( اختبار دقة الضربة اخللفية األرضية
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بارات للخت  والثاني( أن قيمة معاملت االرتباط بين التطبيقين األول  10يتضح من الجدول )
( وهذه تمثل قيمة عالية ، مما يعطى انعكاسًا بأن  0.982  –  0.972)  المهارية قد تراوحت ما بين

 من الثبات . مقبولةعلى درجة  ة قيد البحث االختبارات المهاري
( والخاصة بمعاملت الصدق والثبات يكون الباحث قد تحقق  10،    9ومن نتائج الجدولين )
 . االختبارات المهارية قيد البحث الستخدام من توافر الصلحية العلمية  

باستخدام المقترح  البرنامج   : الواقع  بأستخدام    خامسًا  التعلم  تكنولوجيا  مخرجات  على  األفتراضى 
 لبعض مهارات التنس:

تكنولوجيا الواقع األفتراضى على مخرجات التعلم بأستخدام  قام الباحث بوضع البرنامج المقترح  
وفي ضوء المنهج المقرر وقد وضع الباحث البرنامج علي األسس والخطوات  لبعض مهارات التنس ،

 اآلتية :
 الهدف من البرنامج: 

المهارات االساسية في رياضة التنس وهي )االرسال يهدف البرنامج المقترح إلي تعلم بعض  
لتربية الرياضية  الضربة الخلفية االرضية( لطلب الفرقة الثانية بكلية ا –الضربة االمامية االرضية  –

الجامعي   للعام  السادات  مدينة  الو ،    2020/    2019جامعة  إستخدام  خلل  من  واتقان  اقع بدقة 
 تلك المهارات االفتراضي والذي قد يساعدهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم عند بداية تعلمهم  

 أغراض البرنامج المقترح  
 .  مالمقررة عليه بمهارات التنس قيد البحث ة المفاهيم والمعارف الخاصالطلب كتسب يأن  •
 . قيد البحث  التنسعلى طبيعة األداء الصحيح لمهارات الطلب تعرف يأن  •
 تسلسل األداء للمهارات قيد البحث . الطلب تفهم يأن  •
 القدرة على التفكير العلمي المنظم . الطلب كتسب يأن  •
 طرق جديدة للتعليم . الطلب كتسب يأن  •
 الشعور بالتشويق والسعادة .لب الطكتسب يأن  •
 الشعور بالسرور والتجديد.الطلب كتسب يأن  •
 بالحماس والرغبة فى التعلم. الطلب شعر يأن  •

 أسس وضع البرنامج  
المقترح    ىراعقد   البرنامج  وضع  عند  التالية  األسس  الواقع بأستخدام  الباحث  تكنولوجيا 

 عتبار أن هذه األسس معايير للبرنامج. إ لتنس ، على  األفتراضى على مخرجات التعلم لبعض مهارات ا
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  . مراعاة خصائص النمو لهذه المرحلة السنية  •
 . الطلب مراعاة الفروق الفردية بين  •
 أن يناسب البرنامج محتوي المنهج الدراسي .  •
 أن يتميز البرنامج بالبساطة والتنوع .  •
 أن يتناسب محتواه وأهداف البرنامج . •
 ج فى التعلم من السهل إلي الصعب .مراعاة مبدأ التدر  •
 . الطلب أن يعمل البرنامج على استثارة دوافع  •
 . الطلب أن يحقق البرنامج عامل التشويق واإلثارة  •
 أن يحقق البرنامج تكامل الشخصية من حيث علقة الفرد مع ذاته وعلقته مع اآلخرين.  •

مهارات تراضى على مخرجات التعلم لبعض  محتوى البرنامج المقترح باستخدام تكنولوجيا الواقع األف
 التنس:

اإلطلع على شبكة  و المشابهة و من خلل المسح المرجعي واإلطلع على الدراسات المرتبطة 
المعلومات الدولية تم أختيار مجموعة من الصور والفيديوهات والبرامج الحاسوبية التي تلتزم بالمحتوى  

بتنميتها والتي يمكن توظيفها    قيد البحث والتدريبات الخاصة  س التنالعلمي والتفاصيل الدقيقة لمهارات  
بعد أعادة ™PS4 لجهاز  من خلل برنامج    لتحقيق هدف البحث، وتم اختيار محتوی النشاط التعليمي 

  إنشاء مجلدات إلدارة المحتوى في منطقة المحتوى برمجته بمساعدة أخصائى وأقتباس الجزءالخاص ب
ة الكمبيوتر ، مع تسليم نسخة من دليل المستخدم  وتوليفه على أجهز إقرانه  أعادة  للبرنامج ، بعد إعداده و 

ستخدام  إب  كل جهازتوصيل وحدة التحكم بو التعليمات بأرشادات التشغيل للعينة قيد البحث ، وقد تم  
USB  للبرنامج قيد البحث مرفق    مقترحةالنشاط  الوضعه في وحدات  عن بعد ، و    أثناء تشغيل الجهاز

 رات أفراد عينة البحث.  د ذلك لتحديد مدى ملئمتها لمستوي وق، وتم عرضها على الخبراء ، و ( 3)
 خطوات إعداد البرنامج 

الواقع برنامج  أستخدام  تحديد األهداف التعليمية للبرنامج بدقة بحيث يضمن تحقيق الهدف من   •
 األفتراضى.

 لسنية ومستوى وقدرات أفراد عينة البحث. بناء البرنامج طبقا لألسس العلمية الملئمة للمرحلة ا •
تحديد المادة التعليمية التي يتكون منها البرنامج ونظام عرضها، وهذا يتطلب ترتيبا منطقيا   •

لتشويق  للمادة التعليمية بحيث تتدرج من السهل إلى الصعب، وان تتوافر فيها عناصر اإلثارة وا
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تقسيم المادة التعليمية إلى وحدات تتكون   - للتعلم.  وجذب االنتباه، وأتاحة الوقت الملئم للمتعلم  
 من مشاهدات ومثيرات واستجابات يتبعها تغذية راجعة وتعزيز فوري.  

التعليمية  • المادة  برنامج  حوسبة   3ds-max(،)Media)(،Network™)بإستخدام 
Converter  .) 

 ـوات تطبيـق البحـث :سادسًا : خط
 ( القياسات القبلية : 1

احث بإجراء القياسات القبلية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة وإيجاد التكافؤ بينهما  قام الب
 م . 2019/   10/  3في متغيرات قيد البحث وذلك يوم الخميس الموافق 

 ( تنفيذ التجربة األساسية : 2
المق البرنامج  باستخدام  التجريبية  المجموعة  علي  المقترح  البرنامج  بتطبيق  الباحث  ترح  قام 

، وعلي المجموعة    تكنولوجيا الواقع األفتراضى على مخرجات التعلم لبعض مهارات التنس بأستخدام  
وافق  م إلي يوم الخميس الم5/10/2019الضابطة باستخدام األسلوب التقليدي من يوم السبت الموافق  

 (.3( أسبوع مرفق)12م ، وكانت مدة البرنامج التعليمي )2019/ 12/ 26
 البعدية : ( القياسات 3

بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ التجربة األساسية قام الباحث بإجراء القياسات البعدية لمجموعتي  
م وقد 2019/ 12/ 82  البحث التجريبية والضابطة في المتغيرات قيد البحث وذلك يوم السبت الموافق

 لقياسات القبلية فيها . روعي أن يتم إجراء القياسات البعدية تحت نفس الظروف التي تم إجراء ا

 عرض ومناقشة النتائج : •
 أواًل : عرض ومناقشة الفرض األول : 

علي ينص  والبعدى   "  :  والذي  القبلى  القياسين  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
 " . مخرجات التعلم لبعض مهارات التنسللمجموعة الضابطة فى المتغيرات البدنية و 
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  (11جدول )
متوسطي القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ونسب التحسن في المتغيرات البدنية  داللة الفروق بين

 قيد البحث  مهارات التنسل مخرجات التعلمو 
 150ن = 

 (1.960( = )0.05( مستوي داللة )149* قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
القبلي والبعدي  ( وجود فروق دالة إح11يتضح من جدول )  صائيا بين متوسطي القياسيين 

بين   ما  "ت"  قيمة  تراوحت  وقد  البعدي  القياس  لصالح  البدنية  المتغيرات  في  الضابطة  للمجموعة 
( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسيين  11( ، ويتضح من جدول )11.151  –  2.468)  

في   الضابطة  للمجموعة  والبعدي  التعالقبلي  التنسللم  مخرجات  القياس    مهارات  لصالح  البحث  قيد 
 ( .59.994  – 56.166البعدي وقد تراوحت قيمة "ت" ما بين ) 

بار ، وكان أعلي فرق في نسبة تحسن بين  ( نسبة التحسن لكل اخت11كما يتضح من جدول )
الختبار (  %10.139المتوسطات للقياسيين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات البدنية )

( ، وكذلك كان أعلي فرق في نسبة تحسن بين المتوسطات للقياسيين القبلي والبعدي قوة القبضة يمين)
في   الضابطة  التعلم  للمجموعة  التنسمه لمخرجات  )  ارات  البحث  )%551.902قيد  الختبار  دقة  ( 
 ( ،  الضربة الخلفية األرضية

 ويفسر الباحث تلك النتائج بالتالي : 
الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة لصالح القياس  تلك    الباحث   ويفسر

أن ال يمكن إغفال الطريقة التقليدية والتي    حيث المتبع  التقليدي  البعدي نتيجة لتطبيق البرنامج التعليمي  
ب الطلتقديم النموذج العملي بواسطة أحد  و يعتمد على الشرح اللفظي للمهارة الحركية المطلوب تعلمها  

 االختبارات
 القياس البعدي  القياس القبلي 

نسبة   قيمة "ت"  الفرق 
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س % التحسن

 5.129 * 11.151 0.300 0.232 5.549 0.232 5.849 مرت 30عدو  اختبار

 12.003 * 6.524 1.107 1.490 10.327 1.437 9.220 مسافة ألبعدكجم 1طبية زنة اختبار رمي كرة 

 10.139 * 5.392 3.447 5.747 37.440 5.277 33.993 اختبار قوة القبضة ميني

 8.019 * 4.017 2.167 4.817 29.187 4.489 27.020 اختبار قوة قبضة يسار

 4.399 * 5.437 0.373 0.579 8.110 0.606 8.483 م 9 الزجزاجي اجلرياختبار 

 3.515 * 2.468 0.081 0.286 2.372 0.277 2.291 من الثبات اختبار الوثب العريض

 485.084 * 59.994 21.247 3.486 25.627 2.556 4.380 لدقة األرسال هوايتاختبار 

 470.916 * 57.962 17.487 2.885 21.200 2.289 3.713 عدل()هوايت امل اختبار دقة الضربة األمامية األرضية

 551.902 * 56.166 16.447 2.858 19.427 2.147 2.980 )هوايت املعدل( اخللفية األرضيةاختبار دقة الضربة 
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أو المعلم للمهارات والممارسة والتكرار من جهة المتعلم مع تصحيح األخطاء من المعلم يؤثر ايجابيا  
،    في كفاءة مستوی األداء كما يعد مؤشر إلى أن البرنامج المتبع له تأثير إيجابي على عملية التعلم

المعارف  مما    وهذا تقديم  وكذلك  سليمة  بصورة  التعلم  تعلم    لوماتالمعو يتيح فرصة  المصاحبة عند 
   . الطلب قد ساعد على زيادة معارف ومعلومات  التعليميةالمهارات أثناء الوحدات 

النتائج مع نتائج دراسة كل من   ،   (4)م(۲۰۱۰جمال عبد السميع، وآخرون )وتتفق هذه 
  ( 6)(2010خديجة علي )( ،  5)(2008جميلة شريف )،    (13م()۲۰۰۹عصام الدين ، واخرون )

التي أشارت إلى أن األسلوب التقليدي له تأثير ونتائج إيجابية وفعالة على المهارات ومستوى األداء و ،  
 المجموعة الضابطة 

الكريم    وتشير النظرية   Mosstonإلى أن موستون    م(1994)عفاف عبد  يعتبر رائد هذه 
أنها  ن بمع  Spectrum Of Styles)الشرح والعرض( حيث أطلق عليها طيف أساليب موستون   ى 

سلسلة من أساليب التعليم مرتبطة بعضها ببعض وقد طبقت بتوسع في مجال التربية الرياضية، ومنذ 
 ( ۸۳  :14) ذلك الوقت يعمل بها المعلمون بنجاح. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية "    النتائج تحقق صحة الفرض األول والذي ينص على:  وهذه
للمجموعة   والبعدى  القبلى  القياسين  و ابين  البدنية  المتغيرات  فى  لبعض  لضابطة  التعلم  مخرجات 

 "  مهارات التنس
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 ثانيًا : عرض ومناقشة الفرض الثاني :
علي ينص  والبعدى   "  :  والذي  القبلى  القياسين  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 " . مخرجات التعلم لبعض مهارات التنسللمجموعة التجريبية فى المتغيرات البدنية و 
 ( 12)جدول 

 داللة الفروق بين متوسطي القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية   
 قيد البحث  مهارات التنسلمخرجات التعلم ونسب التحسن في المتغيرات البدنية و 

 150ن = 

 (1.960( = )0.05داللة )( مستوي 149* قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
القبلي والبعدي  12جدول ) يتضح من   القياسيين  ( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي 

  6.241للمجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية لصالح القياس البعدي وقد تراوحت قيمة "ت" ما بين )  
سطي القياسيين القبلي  ( وجود فروق دالة إحصائيا بين متو 12( ، ويتضح من جدول )15.851  –

قيد البحث لصالح القياس البعدي وقد   مهارات التنسلمخرجات التعلم  مجموعة التجريبية في  والبعدي لل
 ( .56.006 –  52.364تراوحت قيمة "ت" ما بين )  

( نسبة التحسن لكل اختبار ، وكان أعلي فرق في نسبة تحسن بين  12كما يتضح من جدول )
( الختبار  %33.215ة في المتغيرات البدنية )لقبلي والبعدي للمجموعة التجريبي المتوسطات للقياسيين ا

( ، وكذلك كان أعلي فرق في نسبة تحسن بين المتوسطات للقياسيين القبلي والبعدي قوة القبضة يمين)

 االختبارات
 القياس البعدي  القياس القبلي 

نسبة   قيمة "ت"  الفرق 
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س % التحسن

 9.055 *15.851 0.533 0.340 5.350 0.229 5.883 مرت 30عدو  اختبار
 27.386 *12.987 2.487 1.873 11.567 1.398 9.080 كجم البعد مسافة1طبية زنة اختبار رمي كرة 

 33.215 *15.130 11.193 7.256 44.893 5.377 33.700 اختبار قوة القبضة ميني
 20.738 *9.149 5.547 6.385 32.293 3.740 26.747 اختبار قوة قبضة يسار

 8.013 *8.448 0.683 0.714 7.840 0.681 8.523 مرت 9اختبار اجلرى الزجزاجى 
 9.106 *6.241 0.207 0.281 2.477 0.290 2.270 من الثبات اختبار الوثب العريض

 640.000 *53.487 26.880 5.603 31.080 2.498 4.200 لدقة األرسال هوايتاختبار 
 682.700 *56.006 23.940 4.744 27.447 2.173 3.507 )هوايت املعدل( األمامية األرضيةاختبار دقة الضربة 

 709.931 *52.364 20.493 4.296 23.380 2.090 2.887 )هوايت املعدل( اختبار دقة الضربة اخللفية األرضية
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دقة الضربة ( الختبار )%709.931قيد البحث )  مهارات التنسلمخرجات التعلم  للمجموعة التجريبية في  
 ( ،  خلفية األرضيةال

 تلك النتائج بالتالي :  ويفسر الباحث
ويعزى الباحث الفروق بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدى 

 مهارات تأثير إيجابي على تعلم    ذوتكنولوجيا الواقع االفتراضي    باستخدامإلى أن البرنامج التعليمي  
يمتاز أسلوب    ، حيث ( قيد البحث  ألرضيةالضربة الخلفية ا،    الضربة األمامية األرضية)االرسال ،  

مسلي وله  و   مبهج  باالضافة الي انه،    بسهولة تطبيقه  وكذلكفعال للمتعلمين  و البرنامج بكونه إيجابي  
فهم واستيعاب شكل المهارة ومسار   لييسر عليهم  لدي الطلبالقدرة على تنمية عادات التفكير المفيدة  
الفنية بها مما عمل على تثبيتها وجعل عملية  ة لها والنقاط  الحركة بها ووضح لهم المراحل المختلف

 التعلم سهلة وشيقة. 
من خلل البرنامج  وشاهدوه    ما تعلموه  تنفيذ بهم  ذ ج  قد   الطلب كما يعزو الباحث ذلك إلى أن  

ر رؤية مجسمة وتقديم مجموعة من يالواقع االفتراضي وما يشمله من توف باستخدام تكنولوجيا التعليمي 
تقديم  و األداء السليم مع مراعاة الشروط الفنية ألداء المهارة    تحقيق  تعمل عليلتي  يبات العملية االتدر 

التغذية الراجعة لألداء الصحيح حيث أنه لم يسبق لهم التعلم بمثل هذا األسلوب وقد شاهدوا ومارسوا 
إكسابهم  حيحها لهم مما  واكتشفوا العمل بأنفسهم مع توجيه الباحث إليضاح األخطاء الشائعة وكيفية تص

التعلم ، كما أن مشاهدة   باسلوب جذاب جعل    المهارات لخبرات  التعليمية وطريقة األداء  والخطوات 
يثير  و   م تفاعل جديدا من نوعه يحفزد الحقيقة وكل ذلك قالي  كون  تأقرب ما    المهارات عرض هذه  

وع  الطلب إهتمام   الجهد  من  المزيد  بذل  ممد على  بالملل،  علي ا  م شعورهم  إستيعاب سرع  يعمل  ة 
 مرتفع أداء  مستوي تحقيق و المهارات 

الى أن التعليم األفتراضي هو ثورة حديثة في    (  32)م(Bascoul( )۲۰۰۸)  باسكولويشير  
أساليب وتقنيات التعليم التي سخر أحدث ما توصل إليه التقنية من أجهزة وبرامج في عمليات التعلم،  

وإنشاء محيط مشابه بالواقع الذي نعيشه، يتمثل ذلك في إظهار األشياء   فهو يقوم بمزج الواقع والخيال
 عالمها الحقيقي من حيث تجسيدها وحركتها واإلحساس .  الثابتة والمتحركة وكانها في

أهمية الواقع االفتراضي أنه مثل الواقع الحقيقي،   (33)م(۲۰۰۹)جيسي وآخرون  ويوضح  
روفه وصعوبته، فمن خلله يمكن تكوين بيئات مختلفة تحاكي  فهو وسيلة لمحاكاة الواقع مهما كانت ظ
 تعايش معها.  الواقع ال يمكن للفرد الوصول إليها أو ال
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والتي أشارت   (4م()۲۰۱۰، وأخرون )  جمال عبد السميعوهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة  
تعلم مهارة اإلرسال في الكرة    تكنولوجيا الواقع االفتراضي علىالتأثير االيجابي الستخدام    نتائجها الى

 الطائرة 
لتي أشارت نتائجها الى وا  (13م()۲۰۰۹عصام الدين واخرون )كما تتفق مع نتائج دراسة  

التدريسية   المهارات  وتنمية  تعلم  في  االفتراضي  الواقع  تكنولوجيا  باستخدام  التعليمي  البرنامج  فعالية 
 للطالب المعلم

توجد فروق ذات داللة إحصائية ني والذي ينص على: "  وهذه النتائج تحقق صحة العرض الثا
التجريبي  القياسينبين   للمجموعة  والبعدى  و القبلى  البدنية  المتغيرات  فى  لبعض ة  التعلم  مخرجات 

 ". مهارات التنس
 ثالثًا : عرض ومناقشة الفرض الثالث : 

ين للمجموعتين توجد فروق ذات داللة احصائية بين القياسيين البعدي " : والذي ينص علي 
 " .  مخرجات التعلم لبعض مهارات التنسالضابطة والتجريبية فى فى المتغيرات البدنية و 

  (13جدول )
ات مخرجللمجموعتين )الضابطة ، التجريبية( في المتغيرات البدنية و  البعديينالقياسين داللة الفروق بين متوسطي 

 قيد البحث  مهارات التنسلالتعلم 
 150=  2= ن 1ن

 (1.960( = )0.05لة )( مستوي دال 298* قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 الختباراتا
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 قيمة "ت"  الفرق 
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س

 *5.886 0.199 0.232 5.549 0.340 5.350 مرت 30عدو  اختبار
 *6.323 1.240 1.490 10.327 1.873 11.567 كجم البعد مسافة1طبية زنة اختبار رمي كرة 

 *9.829 7.453 5.747 37.440 7.256 44.893 اختبار قوة القبضة ميني
 *4.741 3.107 4.817 29.187 6.385 32.293 اختبار قوة قبضة يسار

 *3.578 0.269 0.579 8.110 0.714 7.840 مرت 9اختبار اجلرى الزجزاجى 
 *3.206 0.105 0.286 2.372 0.281 2.477 من الثبات اختبار الوثب العريض

 *10.088 5.453 3.486 25.627 5.603 31.080 لدقة األرسال هوايتاختبار 
 *13.734 6.247 2.885 21.200 4.744 27.447 )هوايت املعدل( اختبار دقة الضربة األمامية األرضية
 *9.353 3.953 2.858 19.427 4.296 23.380 )هوايت املعدل( اختبار دقة الضربة اخللفية األرضية
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للمجموعتين    البعديين( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسين  13يتضح من جدول )
التجريبية(    ، و في  )الضابطة  البدنية  التعلم  المتغيرات  التنسلمخرجات  البحث   مهارات  ولصالح   قيد 

 المجموعة التجريبية  
للمجموعتين )الضابطة ، التجريبية( في   البعديينمتوسطي القياسين  حيث جاءت الفروق بين  

 (  9.829  – 3.206المتغيرات البدنية لصالح المجموعة التجريبية وقد تراوحت قيمة "ت" ما بين )
موعتين )الضابطة ، التجريبية( في للمج  البعديينمتوسطي القياسين  كما جاءت الفروق بين  

ة التجريبية وقد تراوحت قيمة "ت" ما بين  قيد البحث لصالح المجموع  مهارات التنسلمخرجات التعلم  
(9.353  – 13.734  ) 

 ويفسر الباحث تلك النتائج بالتالي : 
قياس  الفروق بين القياسين البعيين للمجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح الالباحث  رجع  وي

الضربة األمامية  ،  )االرسال    مهارات التنسلمخرجات التعلم  المتغيرات البدنية و لمجموعة التجريبية في  ا
إلى مدى تفاعل الطلب مع إستخدام وسائل تكنولوجيا الواقع  (  الضربة الخلفية األرضية،    األرضية

أثارة دافعية  من خلل إستخدام نظارات الواقع االفتراضي التي  مهارات التنس  االفتراضي في طريقة تعلم  
وساعدتهم على اكتساب  الطلب  ي انتباه  نظارات الواقع االفتراض  ةجذب  الطلب للنجاز والنجاح حيث 

، حيث تتكامل هذه الوسائط جميعا مع بعضها البعض عن طريق نظارات الواقع الخبرات الحركية  
االفتراضي بنظام يكفل لطلبة المجموعة التجريبية بتحقيق األهداف المرجوه بكفاءة وفاعلية من خلل  

 النموذجية والسريعة ثلثية األبعاد التي توضح األداء  الصور المتسلسلة المتتالية والفيديوهات البطيئ 
ذلك تأثير إيجابي أفضل من الطريقة التقليدية  لكان  حيث  ر رؤية مجسمة  ف المراد تعلمها وتو   لمهارات ل

النموذج من خلل المعلم وتمركز العملية التعليمية حوله بحيث يصبح  أداء  المتبعة وهي طريقة الشرح و 
 إيجابي داخل الموقف التعليمي  دور فاعلقط بدون ة التلقي فبدور الطل

أن توظيف تكنولوجيا الواقع االفتراضي يساهم بفاعلية    (7)م(۲۰۰ينا طوسون )ه  دوتوضح  
في جعل التفاعل كبيرا بين الطالب والمحتوى التعليمي للبرنامج وبخاصة في الموضوعات الدراسية  

حقيقة فيكون هذا النوع من التكنولوجيا هو الوسيلة  التي تتطلب معايشة الواقع ويصعب ذلك ذلك في ال
 ضل. األف

الى أهمية إستخدام الواقع االفتراضي والتطبيقات التربوية    (21)م(۲۰۰۲محمد السيد )ويشير  
له تتمثل في بناء بينات افتراضية مشابهة لواقع تعليم الطلب وتدريبهم على تنفيذ المهام التي يمكن  

يق  ارات أن تسهم في اكسابهم مه أدائها مما  المطلوب  المهام  تنفيذ بعض  لل من احتمالية  عالية في 
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الخطاء عند الممارسة الواقعية ، كما يساعد الواقع االفتراضي المتعلمين على اتقان المهارات التدريسية  
من خلل المواقف التعليمية األفتراضية ، وبنمی المشاركة الفعالة لديهم وتفاعلهم مع األخرين ومع  

 الدرس تنفيذا لعملية التدريس بفاعلية واتقان. 
خديجة علي  ( ،  5)(2008جميلة شريف )ق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من  كما تتف

(2010)(6،  )   ( وأخرون   ، السميع  عبد  الدين  (4م()۲۰۱۰جمال  عصام  واخرون    محمد  ، 
مت الواقع االفتراضي على  والتي أشارت إلى تفوق المجموعة التجريبية التي استخد   (13م()۲۰۰۹)

التي استخدم يدل على  المجموعة الضابطة  النموذج( مما  اللفظي وأداء  التقليدية )الشرح  الطريقة  ت 
 فاعلية الواقع االفتراضي وتأثيره اإليجابي على التعلم.

توجد فروق ذات داللة احصائية  وهذه النتائج تحقق صحة الفرض الثالث والذي ينص على: "  
مخرجات التعلم  متغيرات البدنية و سيين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية فى فى البين القيا

 "  لبعض مهارات التنس
 االستنتاجات والتوصيات: 

 االستنتاجات:
نتائج   اليه  أشارت  لما  ،ووفقا  البحث  وعينة  مجتمع  حدود  وفي  البحث  وفروض  أهداف  ضوء  في 

 : النتائج، أمكن للباحث التوصل إلى األستخلصات التالية  المعالجات اإلحصائية ومن خلل مناقشة
الرسال )ا  األسلوب التقليدي )الشرح اللفظي وأداء النموذج( له تأثير ايجابي على تعلم مهارات التنس -

 للمجموعة الضابطة . (  الضربة الخلفية األرضية،  الضربة األمامية األرضية، 
الضربة األمامية  )االرسال ،    مهارات التنس لبي على تعلم  أسلوب الواقع االفتراضي له تأثير ايجا -

 التجريبية . للمجموعة ( الضربة الخلفية األرضية،  األرضية
ت المجموعة التجريبية والتي استخدم معها أسلوب الواقع نسبة التحسن في مستوى أداء الضريا -

معها أسلوب الشرح  االفتراضي كان أفضل من نسبة التحسن للمجموعة الضابطة التي استخدم  
 .والعرض 

إلستخدام    الطلب أثبتت نتائج الدراسة فعالية أسلوب الواقع االفتراضي في تحفيز وتركيز إنتهاء   -
إل للوصول  قدراتهم  مدى  األمأقصى  األداء  التنسلل  ثى  ،    مهارات  األمامية  )االرسال  الضربة 

 . ( الضربة الخلفية األرضية،  األرضية
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المع - التعليمي  )الشرح البرنامج  التقليدي  األسلوب  افضل من  االفتراضي كان  الواقع  بإستخدام  د 
  الضربة األمامية األرضية )االرسال ،    مهارات التنسلاللفظي وأداء النموذج( في بقاء اثر التعلم  

 . (الضربة الخلفية األرضية، 
 التوصيات:

 :   االستنتاجات يوصى الباحث بما يليو استنادا لما أشارت إليه النتائج 
لما له من تأثير ايجابي في    إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تعلم مهارات رياضة التنس  -

 بعض الضربات األساسية والنواحي الفنية المرتبطة بها.  تعلم
التطور   - لمواكبة  متنوعة  أنشطة رياضية مختلفة وعلى مراحل سنية  دراسات مماثلة على  إجراء 

كفاءة العملية التعليمية والعمل على إنتاج العديد من برمجيات الواقع رفع  المتقدمة و   الحادث بالدول
الخبراء مع  بالتعاون  األخرى  الرياضية  األنشطة  في  تكنولوجيا    االفتراضي  في  والمتخصصين 

 التعليم .  
إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدريس المناهج العملية بشكل خاص والمناهج النظرية   -

مجال التربية الرياضية لفاعلية هذا األسلوب وتأكيد العديد من الدراسات السابقة    م فيبشكل عا
 على فعاليته .  

من   - االستفادة  على  المصرية  بالجامعات  الرياضية  التربية  بكليات  التدريس  هيئة  أعضاء  حث 
لمزيد من  اء االتكنولوجية الحديثة كأحد الوسائل المعينة في تدريس المقررات العملية وإجر  الوسائل

 البحوث للتعرف على تأثير إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعلم مهارات الرياضات األخرى.  
الوسائل   - إستخدام  على  لتدريبهم  التدريس  هيئة  وأعضاء  للمعلمين  تدريبية  دورات  عمل  ضرورة 

 التكنولوجية الحديثة في التدريس  
استراتيجيات التدريس المختلفة، وتدعيمها بوسائل    تخدمضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي تس -

 تكنولوجية بغرض رفع كفاءة العملية التعليمية عند تدريس مقررات كليات التربية الرياضية 
 المراجع:

 اواًل : المراجع العربية :
ن  عماطباعة ،  لمكتبة المجتمع العربي ل  ،  1، ط  التنس االرضي:    (2013احمد عبد هللا شحادة )  -1

 . ، االردن
انماط الواقع االفتراضي وخصائصه وآراء الطلب المعلمين في  :  (2003احمد كمال الحصري ) -2

االنترنت  المتاحة عبر  برامجه  ،   بعض  التعليم  تكنولوجيا  ، مجلة 
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الكتاب   ، الثاني  المجلد   ، التعليم  لتكنولوجيا  المصرية  الجمعية 
 االول .

3 -  ( الغني جميل  تقنية  :    ( 6201ايمان عبد  استخدام  الكيمياء نحو  اتجاهات معلمات ومشرفات 
، رسالة   المعامل االفتراضية وبعض مطالبها في مدينة مكة المكرمة

 ماجستير ، كلية التربية ، جامعة ام القري 
تأثير إستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي على  :  (2015جمال عبد السميع محمد ، وأخرون ) -4

ال من و أعلى في الكرة الطائرة"، المجلة العلمية رستعلم مهارة اإل
للتربية البدنية والرياضة، كلية التربية الرياضية بالهرم ،جامعة حلوان  

 م ۲۰۱۵مارس  ۲العدد ؛ 
أثر استخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم على تحصيل   :  (2008جميلة شريف خالد )  -5

كالة الغوث الدولية في س و طلبة الصف السادس األساسي في مدار 
رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  ،    محافظة نابلس

 فلسطين 
الغامدي )  -6 المدمج في إكساب مهارات وحدة    ( :2010خديجة علي بن مشرف  التعلم  فاعلية 

( لطالبات الصف الثاني  PowerPointبرنامج العروض التقديمية )
ر ، تقنيات التعليم ، كلية التربية ،  ، ماجستي  الثانوي بمدينة الرياض 

 جامعة الملك سعود 
 تكنولوجيا الواقع االفتراضي ودورها في التدريس والتدريب   :(  2005)  دينا طوسون أحمد هندية  -7

دراسات وبحوث المؤتمر العلمي للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية  ،  
 . 2005 مايومصر ، تكنولوجيا التربية في مجتمع المعرفة 

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة  "المقررات اإللكترونية"( : 2009زاهر إسماعيل الغريب ) -8
، دار الجاحظ للطباعة    2، ط  االعداد الفني والخططي بالتنس  :  (2002ظافر هاشم اسماعيل )   -9

 والنشر والترجمة ، بغداد. 
تاثيره في التعلم والتطور من  لمتداخل و االسلوب التدريبي ا   :  (2002ظافر هاشم اسماعيل )  -10

، رسالة دكتوراة    خلل الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التنس
 ، جامعة بغداد 
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،    التعليم اإللكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعليم  ( :2010عبد العزيز طلبة عبد الحميد )  - 11
 المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، المنصورة 

، دار غريب للطباعة    التكنولوجيا وتطوير التعليم:    (2002بد السالم الفرجاني )عبد العظيم ع  -12
 والنشر ، القاهرة 

، واخرون   -13 الدين محمد  الواقع   :(  2001)  عصام  تكنولوجيا  باستخدام  تعليمي  برنامج  تاثير 
ال بعض  على  بشعبة  االفتراضي  المعلم  للطالب  التدريسية  مهارات 

المجلة العلمية للتربية    ،  رياضية جامعة المنياالتدريس بكلية التربية ال
وان ، العدد  حلالبدنية والرياضة كلية التربية الرياضية للبنين جامعة  

 م ۲۰۰۱، سبتمبر، 48
،    منشاة المعارف،    البرامج الحركية للتدريس للصغار  :(  1994)  عفاف عبد الكريم حسن  - 14

 .  اإلسكندرية
تقييم معلمي ومعلمات العلوم في مدارس وكالة الغوث   مستوى   :  (2007علي زهدي شقور )  - 15

في محافظة نابلس للمختبرات االفتراضية المحاكية للواقع في العملية 
نابلس،  ،    التعليمية الوطنية،  النجاح  جامعة  منشور،  غير  بحث 
 فلسطين 

  د بغدا  مطبعة الطيف ،،    العاب الكرة والمضرب التنس األرضي  :(  2002)علي سلوم جواد    -16
 ، العراق .

تأثير منهج تعليمي مقترح باستخدام شبكة المعلومات   ( :2004)محمد عبد الرزاق الخياط    عمر  -17
  بعض المهارات األساسية بلعبة التنس )اإلنترنت( في تعلم  العلمية

 جامعة بغداد .، 
ني المتعدد االنماط الحديثة في التعليم العالي : التعليم االلكترو   ( :2007قسطندي شوملي )  - 18

المؤتمر السادس لعمداء كليات اآلداب  ،    الوسائط أو التعليم المتمازج
ي اتحاد الجامعات العربية ، ندوة ضمان ففي الجامعات األعضاء  

 نان . جامعة الجنان ، لب  2007ابريل  22جودة التعليم 
،    التصاالت تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات وا  ( :2004كمال عبد الحميد زيتون )  -19

 . عالم الكتاب 
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تأثير استخدام كرات مختلفة األوزان في تعلم مهارتي الضربتين    :(  2011)  ماجد خليل خميس  -20
للمبتدئين األرضي  بالتنس  والخلفية  األمامية  رسالة   األرضيتين   ،

 .العراق، ماجستير، جامعة ديالى 
 . ار الفكر العربي، القاهرة، د   التعليمية  تكنولوجيا التعليم والوسائل  ( :2002)محمد السيد على    -21
تأثير برنامج تعليمي باستراتيجية كيلر تفريد التعليم    :(  2013)  محمد بدر الدين صالح الجندي  -22

تعلم مهارة اإلرسال وتقييم مفهوم    باستخدام الهيبرميديا على فاعلية
اإلسكواش   للعبي  المهارية  الرياضة سنة  14- 11الذات  ، مجلة 

فنون ، كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة، جامعة حلوان علوم و 
 م ۲۰۱۳، يونيو ، 4، المجلده 

الرياضي  :(  2001)  محمد زغلول وآخرون   - 23 التربية  وأساليبها في  التعليم  مركز  ،    ةتكنولوجيا 
 الكتاب النشر ، القاهرة 

، دار السحاب للطباعة   2، ط  تطور تكنولوجيا التعليم والتعلم ( :2009محمد عطية خميس ) - 24
 والنشر والتوزيع ، القاهرة 

، دار الضياء للطباعة والتصميم    1، ط  أساسيات في التعلم الحركي  ( :2008) ناهده عبد زيد    - 25
 ، العراق . النجف ،

برنامج تقني قائم على أسلوب المحاكاة لتنمية بعض    :  ( 2009هاني إسماعيل أبو السعود )  - 26
معرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع  مهارات ما وراء ال

  ية، الجامعة اإلسلم  رسالة ماجستير غير منشورة،    األساسي بغزة
 ، فلسطين  ، غزة

مبادئ تصميم المشاهد التفاعلية لتطبيقات الواقع االفتراضي باستخدام    :  (2005وائل الهالوي )  - 27
 لقاهرة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، ا vrmlلغة 

،    مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية  ( :2006وليد سالم محمد الحلفاوي )  -28
 ر للطباعة والنشر دار الفك

، دار الفكر العربي   التعليم االلكتروني تطبيقات مستحدثة  ( :2011وليد سالم محمد الحلفاوي )  -29
 ، القاهرة . 

 عّمان ،    دار المسيرة    ،  وب التعليمي وتطبيقاته التربويةالحاس  :  (2004يوسف أحمد عيادات. )  -30
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31- Bascoul, P.D. and amdilis (2008) : AL Virtual reality, which contribution 

for machine AC - design in students product 

engineering, tools and methods based on virtual 

reality Springer science business media B.V.2008. 

32- Ellen Kreaehbaum ,Katharine M. Barthels (2000) : Biomechanics 

Aqualitative Approach For studying Human 

Movement,4thed, united states Of America,Allyn and 

Bacon ASimon & Schuster Company , 2000 

33- Jesse Fox, Dylan Arena & Jeremy (2009) : Virtual reality, Asurvival 

guide for the social Scientist, journal of media 

psychology, v. 21, N3, 2009. 

34- Kartiko, I., Kavakli, M., & Cheng, K. (2010) : Learning science in a 

virtual reality application: The impacts of animated-

virtual actors’ visual complexity. Computers & 

Education, 881-891. 
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