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 .جامعة بنها –كلية التربية الرياضية للبنين ب -وتطبيقات رياضات المنازالت  بقسم نظريات -* مدرس 

يف املبارزة وبعض املهارات العقلية لدي طالب الفرقة الثانية  املهارىمستوي األداء  على افرتاضية تعلميئة تأثري ب
 لية الرتبية الرياضية جامعة بنهابك

 د/ مبارك حممد حامد حممد نوفل* 

 -البحث: مقدمة ومشكلة 

م وتوصيل المعلومة للطالب ومع هذا يلقد تطورت في األونة األخيرة طرق التدريس وأساليب التعل
 اإلقليميالتطور أيضا هناك طفرة في تقدم رياضة المبارزة في جمهورية مصر العربية علي المستوي 

والدولي ويظهر ذلك جليا في ترتيب وتصنيف الالعبين علي المستوي العالمي وال يكون هناك 
تدريب جيد إال وسبقه تعليم جيد يساعد الالعب في الوصول ألفضل أداء وفورمة رياضية تؤهله 

داء للفوز بالمباريات والبطوالت الرياضية حيُث هذا الطالب هو المدرب والحكم مستقباًل فإن تعلم األ
 الصحيح كان مدربًا ناجحًا.

في السنوات القليلة الماضية، حيُث تعود جذورها ألكثر من  الواقع االفتراضي بيئاتولقد انتشرت 
ثم عادت في الظهور   Douglas Enelbart بفعل دوغالس 1950ستة عقود مضت أواخر عام 

لتصميمة برنامج )دفتر الرسم(  Evan Sutherland بقوة في أوائل الستينات علي يد إيفان سوثرالند
لاضية في مجال التعلم في أوائفتر وبدأ االستخدام الفعلي للبيئات اال

م يالتسعينات عندما تم اقتراح أن تقنية بيئات الواقع االفتراضي يمكن أن تزود وتجهز بيئات تعل
قوية غير متوافرة عبر الوسائط التعليمية األخري وهناك أسباب مقنعة الستخدام البيئات االفتراضية 

أنها تزود المتعلم بأدوات وميزات قوية للتعلم مثل منها أنها ئؤدي إلي تحقيق فعلي لألهداف ، كما 
توفير الوقت والتغلب علي عامل البعد المكاني وتوفير األمان لمستخدميها والتفاعل بين الجهاز 

 (. 38:  5)  والمستخدم.

بأن تكنولوجيا الوسائط المتعددة تعد من أهم مقومات الواقع  م(:2014ويذكر محمد دسوقي )
ي حد ذاته ضمن عناصر الوسائط المتعددة كعالم افتراضي يستخدم في التعليم االفتراضي وهو ف

والتدريب من خالل استخدام العناصر المتعددة التفاعلية وكان من أهم مستحدثاته برنامج الحياة 
األولي والمعتمد علي التعامل مع الوسائط المتعددة وطرق تداولها، واعتمد علي القدرات الصوتيه 
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حيث التراسل الفوري والدردشة عبر األنترنت من خالل صفحات الويب والصور واألفالم  العالية من
 ( 1:  20)      الوثائقية والنصوص الموثقة والصوت وكيفية التفاعل والتعامل معها.

بأن تكنولوجيا الواقع االفتراضي هي بمثابة تكنولوجيا تربوية  م(2004أحمد عبدالعزيز )ويري 
ساعد المتعلمين علي فهم وإدراك المعلومات بطرق مختلفة واكتساب الخبرات بشكل متطورة ناشئة ت

فوري، فالواقع االفتراضي نمط جديد من أنماط التعليم بالكمبيوتر والذي يضيف مدي واسع من 
التحليل العلمي لدي اآلفراد، وكما يشير إلي قدرة الكمبيوتر علي إنشاء بيئة ثالثية األبعاد يكون 

مستخدم نشطًا ومتفاعال مع العالم المصطنع ويتيح له الشعور باالستغراق باإلضافة إلي فيها ال
 ( 5 – 4:  2)   االدراك الحسي الذي يشعر به األفراد في البيئة االفتراضية.

( إلي أهمية التكامل بين تدريب المهارات Orlickنقالً عن )أورليك  م(1995أسامة راتب )وحيثُ أكد 
الذهنية والتمرين اليومي البدني والفني كما يري أن التدريب العقلي له ارتباط وثيق بالتفوق في 
الرياضة، هذا ولقد أصبح من المألوف والضروري تخصيص برامج لتدريب المهارات النفسية تسير 

 ( 33:  3) مية القدرات البدنية. جنبًا إلي جنب مع تدريب المهارات الحركية وتن

أن التصور العقلي مهارة نفسية أو مهارة عقلية يمكن تعليمها  م(1997محمد حسن عالوي )ويذكر 
واكتسابها فيما يعرف بالتدريب العقلي أو المران العقلي أو الممارسة العقلية وذلك بهدف تحسين 

كوسيلة لإلعداد النفسي للمنافسات الرياضية وتطوير أداء الالعب للمهارات الحركية وخطط اللعب 
 ( 299:  17)        أو كطريقة للتعبئة النفسية لالعب.

أن التصور العقلي ذو أهمية بالغة سواء كان  م(2000عاطف نمر، محمد شداد )ويؤكد كاًل من 
التصور بصري سمعي أو حس حركي وكذلك القدرة علي التحكم في التصور العقلي، حيُث نجد 

 ( 2:  8)    لتصور البصري والسمعي يلعبان دورًا هامًا لدي العبي المنازالت في المنافسات.ا

وحيُث أن رياضة المبارزة هي أحدي الرياضات الفردية التي تهدف إلي الفوز والمنافسة عن طريق 
عقلية وطرق المهارات الهجومية والدفاعية، ولها من الصفات البدنية والمهارية والخططية والنفسية وال

تطويرها التي تؤهل الالعب للمنافسة ومن خالل مالحظة الباحث للطالب أثناء تدريس مقرر مادة 
التقليدية في التدريس والتعليم ومالحظة الباحث لوجود عقليات  واألساليب المبارزة واتباع الطرق 

المحيطة بالشباب وتطور  متميزة ونواحي نفسية عالية بحاجة إلي التعلم واالستفادة ومع تطور البيئة
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استعمالهم لوسائل التكنولوجيا الحديثة لذالك كان علي الباحث ضرورة أن يقوم بتوظيف التكنولوجيا 
الحديثة في التعليم إلخراج الطالب من القالب التقليدي الروتيني في التعليم إلي واقع أفتراضي يشبه 

ري والذي يمكن الطالب من التعامل والتفاعل الواقع الحقيقي لألداء مع وجود التصور السمعي البص
معه لوجود صوت وصورة ورسوم متحركة ثالثية االبعاد تدخله إلي عالم يكاد يكون حقيقي ينمي 
مهارات الالعب المهارية والعقلية السمعية البصرية أو الحس حركية منها، ويتبادل التأثير في هذه 

لمطلوب منها علي النحو األمثل للتعلم، وفي حدود علم البيئة لتحقق العملية التعليمية التكامل ا
رياضة المبارزة إلي استخدام البيئات  وتعليم الباحث أنه لم يتطرق أحد من الباحثين في تدريس

االفتراضية كوسيلة تعليمية ومعرفة تأثيرها في تدريس مقرر رياضة المبارزة علي التصور العقلي 
لدي الطالب ويري الباحث بأنها محاولة علمية للبحث والتجريب وهنا تكمن مشكلة البحث وهي 

لدي  ةالعقلي والمهاراتلي نواتج التعلم المهاري فتراضية عاالم يتعلالبيئة  التعرف علي تأثيرمحاولة 
 الطالب في رياضة المبارزة.

 -هدف البحث:

وبعض المهاري مستوي األداء في  فتراضياالالتعرف علي تأثير بيئات الواقع يهدف هذا البحث إلي 

 في رياضة المبارزة. تركيز االنتباه ( –التصور العقلي  -املهارات العقلية ) االسرتخاء 

  -فروض البحث:

القياسات القبلية والبعدية للمجموعة  درجات توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات -1
الضابطة لصالح القياس البعدي في مستوي األداء المهاري وبعض المهارات العقلية ) االسترخاء 

 تركيز االنتباه ( في رياضة المبارزة. –التصور العقلي  -

القياسات القبلية والبعدية للمجموعة  درجات داللة احصائية بين متوسطاتتوجد فروق ذات  -2 
التجريبية لصالح القياس البعدي في مستوي األداء المهاري وبعض المهارات العقلية ) االسترخاء 

 تركيز االنتباه ( في رياضة المبارزة. –التصور العقلي  -

القياسات القبلية والبعدية للمجموعتين  تدرجا توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات -3
التجريبية والضابطة لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية في مستوي األداء المهاري وبعض 

 تركيز االنتباه( في رياضة المبارزة. –التصور العقلي  -المهارات العقلية )االسترخاء 
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 -مصطلحات البحث:

م تخيلية تعتمد علي عملية محاكاة لمشاااااااهد حقيقية تعمل علي يبيئة تعل -:فتراضييي اال الواقعبيئة 
إظهار األشاااااااااااياء الثابتة والمتحركة وكأنها في واقعها الحقيقي من حيث حركاتها واإلحسااااااااااااس بها 
وهي تسااااااااااااااااعد المتعلم علي أداء األعماال والمهاام المطلوبة مناه من خالل المشااااااااااااااااهد التعليمية 

 ( 4:   9التعليمي .                      ) ومؤثراتها في الزمن الحقيقي للمشهد 

هي قدرة الالعب علي أداء حركات المبارزة بساااااهولة وسااااارعة وفي أقل توقيت زمني من  -:المهارة
 ( 10:  13)          تسجيل ملسة علي املنافس أو تفادي تسجيل ملسة علية".أجل 

هي رياضااااة الهجوم والدفاع بين متنافسااااين يحاول كل منهما أن يسااااجل لمسااااات علي  -:المبارزة 
 ( 18:   21)                 سيف المبارزة( . –سيف  –اآلخر بسالح معين )شيش 

يقصد به عدم أداء أي شيء مطلقًا باستخدام العضالت وهذا يعني " فك أسر " أو "  -:االسترخاء
توتر في العضاااالت وعدم وجود نشااااط عضااالي تمامًا أو الوصاااول إطالق ساااراح " أي انقباو أو 

 ( 216:   18إلي درجة الصفر تقريبًا في النشاط العضلي.                             ) 

هو مهارة نفسااية أو مهارة عقلية يمكن تعلمها واكتسااابها، وهو انعكاس األشااياء  -:التصور العقل 
للفرد في خبراته الساااااابقة من إدراكها والتي ال تؤثر عليه في أو المظاهر أو األحداث التي سااااابق 

 ( 248:  17)                                                                 لحظة التصور.

 ( 278:  15)  هو القدرة علي تثبيت االنتباه علي مثير مختار لفترة من الزمن. -:تركيز االنتباه

 -إجراءات البحث:

 -أواًل: منهج البحث:

اسااااااااتخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة هذا البحث باسااااااااتخدام التصااااااااميم التجريبي ذو 
 القياس القبلي البعدي لمجموعتين احداهما تجريبية واألخري ضابطة.

 -ثانيا: جماالت البحث:

 م الفصل الدراسي األول. 2016 – 2015المجال الزمني: العام الجامعي  -1
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 المجال المكاني: كلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها. -2

 المجال البشري: طالب الفرقة الثانية. -3

  -ثالثًا جمتمع البحث:

ية جامعة بنها، والبال   تم اختيار مجتمع البحث من طالب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضاااااااااااااا
( 40عشاااااااااوائية من مجتمع البحث بل  عددها )( طالبًا، ثم قام الباحث باختيار عينة 253عددهم )

( 20طالب، تم تقسااااااااااايمهم إلي مجموعتين احداهما تجريبية واألخري ضاااااااااااابطة قوام كل مجموعة )
( يوضااااااااااح 1( طالب كعينة اسااااااااااتطالعية . والجدول التالي رقم )10طالبًا، باإلضااااااااااافة إلي عدد )

 (1جدول )تصنيف مجتمع وعينة البحث.                   

 العينة االستطالعية البحث جمتمع
 عينة البحث األساسية

 الضابطة التجريبية
 طالب 20 طالب 20 طالب 10 طالب 253

 

 -تجانس عينة البحث: -
 (2جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لعينة البحث في معدالت النمو 
 50ن=والمتغيرات البدنية والمهارية والمتغيرات العقلية لدي العينة قيد البحث.         

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحساب 

االنحراف 

 المعياري
 معامل االلتواء الوسيط

و
نم
 ال
ت
را
غي
مت

ية 
قل
لع
 ا
ت
را
قد
وال

 

 0.62 19.3 0.25 19.39 سنة السن

 0.055 178 5.95 177.4 سم الطول

 0.36 72 6.14 72.8 كجم الوزن

 0.026 24 2.02 23.96 درجة الذكاء

ية
دن
لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 0.12 7.085 0.49 7.06 ثانية م    )السرعة( 50العدو 

 االنبطاح المائل من الوقوف  

 )الجلد العضلى(

 بالعدد
36.98 3.56 37 - 0.52 

 ثن  الجذع لألمام من الوقوف  

 )مرونة(

 سم
13.66 3.96 14.5 - 0.64 

الجري الزجزاج  بطريقة بارو 

 م ) رشاقة (4,75×3

 ثانية
22.48 0.77 22.31 0.048 

 الوثب العمودي من الثبات 

 )قوة مميزة بالسرعة للرجلين(

 سم
43.30 4.32 43.65 - 0.41 

ت 
را
غي
مت
ال

ية
ار
مه
ال

 

 0.18 11 1.68 11.68 درجة الهجوم ) البسيط (

 0.021 11 1.45 11.08 درجة الدفاع

 0.32 5 1.13 4.84 درجة الرد 
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ت 
را
غي
مت
ال

ية
س
نف
ال

 

 0.28 36.5 3.79 36.24 درجة القدرة عل  االسترخاء

 0.24 - 23 3.22 22.5 درجة التصور العقل 

 0.029 - 7 1.21 6.66 درجة تركيز االنتباه

( أن معامالت االلتواء لعينة البحث في متغيرات النمو والمتغيرات البدنية 2يتضح من جدول )
 اعتدالية عينة البحث. يشير إليمما  (3-، 3)+والمهارية والعقلية قد انحصرت ما بين 

 

 (3جدول )                     -تكافؤ عينة البحث: -
 )ت( بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

 20=  2= ن 1نمعدالت النمو والمتغيرات البدنية والمهارية والعقلية لدي العينة قيد البحث.  

 ) االختبارات ( المتغيرات
وحدة 

 القياس

الفرق  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

بين 

 متوسطين

المتوسط  قيمة )ت(

 الحساب 

 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحساب 

االنحراف 

 المعياري

و
نم
 ال
ت
را
غي
مت

ية 
قل
لع
 ا
ت
را
قد
وال

 

 0.97 - 0.08 - 0.279 19.43 0.24 19.35 سنة السن

 1.69 - 3.1 - 6.15 179.05 5.23 176 سم الطول

 0.95 - 1.9 - 7.865 73.8 4.22 71.9 كجم الوزن

 0.66 - 0.4 - 1.785 24.15 2.023 23.75 درجة الذكاء

ية
دن
لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 ثانية م    )السرعة( 50العدو 
7.12 0.47 7.21 0.44 - 0.09 

- 

0.757 

 االنبطاح المائل من الوقوف  

 )الجلد العضلى(

 بالعدد
36.5 3.87 36.85 3.62 - 0.35 

- 

0.295 

 ثن  الجذع لألمام من الوقوف  

 )مرونة(

 سم
13.45 4.68 14 2.94 - 0.55 

- 

0.445 

الجري الزجزاج  بطريقة بارو 

 م ) رشاقة (4,75×3

 ثانية
22.57 0.75 22.51 0.91 0.06 0.246 

 الوثب العمودي من الثبات 
 )قوة مميزة بالسرعة للرجلين(

 سم
42.64 3.86 43.96 5.19 - 1.32 

- 

0.913 
ت 
را
غي
مت
ال

ية
ار
مه
ال

 
 1.113 0.6 1.45 11.25 1.93 11.85 درجة الهجوم ) البسيط (

 1.304 0.6 1.30 10.7 1.59 11.3 درجة الدفاع ) البسيط (

 0.848 0.3 0.87 4.65 1.32 4.95 درجة الرد )المباشر والغير مباشر(

ت 
را
غي
مت
ال

ية
قل
لع
ا

 

 0.199 0.25 4.29 36.15 3.60 36.4 درجة القدرة عل  االسترخاء

 0.945 0.95 2.8 22.5 3.52 23.45 درجة التصور العقل 

 درجة تركيز االنتباه
6.6 1.14 6.75 1.37 

- 0.15 - 

0.375 

 2.02=  38ودرجة حرية  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
 0.05( أن قيمة ت المحسوبة اقل من قيمتها الجدولية عند مستوي معنوية 3يتضح من جدول )

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا مما يدل علي تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة  يشير إليمما 
 في المتغيرات البدنية والمهارية والعقلية لدي العينة قيد البحث.

 رابعًا: وسائل جمع البيانات.
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قد قام الباحث بجمع المعلومات والبيانات من خالل األطر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة 
م علي المستوي المهاري والنفسي المتعلقة يبموضوع البيئة االفتراضية ومدي تأثيرها في بيئة التعل

 -بهذا البحث بالوسائل واألدوات التالية:
 -األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:

) جهاز الرستاميتر / ميزان طبي / ساعة إيقاف / شريط قياس / جهاز حاسب ألي / أقماع / 
عدد أسلحة مبارزة / عدد من األقنعة الواقية للوجهة / جهاز كمبيوتر / جهاز فون /  صفارة /

 نظارة واقع افتراضي (.
 قام الباحث بإجراء مسح مرجعي للدراسات والمراجع المختلفة وذلك بهدف:المسح المرجعي: 

 التعرف علي االختبارات البدنية المناسبة للعينة قيد البحث. -1
ا هي االستمارات المطلوبة والتي تستخدم في جمع البيانات للعينة قيد البحث التعرف علي م -2

 –الوزن  –الطول  –استمارة تسجيل البيانات الشخصية )متغيرات النمو " السن  -وكانت كالتالي:
 (.1الذكاء "(  مرفق )

 (.2استمارة تسجيل نتائج االختبارات البدنية مرفق ) -
 (.3ئج االختبارات المهارية مرفق )استمارة تسجيل وتجميع نتا -
 (.5االختبارات البدنية المستخدمة في البحث مرفق ) -
 (.9استمارة تسجيل وتجميع نتائج قياس المهارات العقلية مرفق) -
 (.8-7-6اختبارات المهارات العقلية مرفق ) -

 (4اختبار القدرات العقلية: مرفق) -أواًل:  -االختبارات:
م( حيث يتكون هذا االختبار من 2007ر اختبار الذكاء العالي للسيد خيري )قام الباحث باختيا

( سؤاال متدرج في الصعوبة ويتضمن عينات مختلفة من الوظائف الفعلية أهمها القدرة علي 42)
 التركيز واالنتباه والقدرة علي إدراك العالمات بين األشكال، واالستدالل اللفظي واالستدالل العددي.

 (.5إلختبارات البدنية : مرفق )ا -ثانيا:
 قد قام الباحث بتحديد الصفات البدنية الرئيسية والمرتبطة بمهارات رياضة المبارزة قيد البحث . 

لي استخدام والدراسات السابقة ومن ثم خلصت إ وذلك من خالل االطالع علي المراجع العلمية
 -االختبارات التالية:

 م (. 50اختبار السرعة ) العدو  -
 اختبار الوثب العمودي من الثبات، لقياس القوة المميزة بالسرعة لسارجنت. -
 اختبار الجري الزجزاجي بطريقة بارو، لقياس الرشاقة. -
 اختبار االنبطاح المائل من الوقوف، لقياس الجلد العضلي. -
 اختبار ثني الجذع لألمام من الوقوف، لقياس المرونة. -
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  -ية:ثالثُا االختبارات المهار 
قد قام الباحث باختيار مهارات المبارزة وذلك ضمن توصيف المقرر لمنهاج المبارزة والمقرر علي 

الهجوم البسيط "  -1طالب الفرقة الثانية وحسب التسلسل المتبع لتعليم رياضة المبارزة وهي ) 
الدفاع  -2الهجمة عكس المغيرة "  –الهجمة القاطعة  –الهجمة المغيرة  –الهجمة المستقيمة 

الرد  -3الدفاع القطري "  –الدفاع النصف دائري  –الدفاع الدائري  –البسيط " الدفاع الجانبي 
الرد الغير مباشر " (. وكما أن هؤالء الطالب  –وذلك من حيُث االتجاه الحركي " الرد المباشر 

ذلك ضمن توصيف سبق لهم دراسة نبذة مختصرة كتمهيد عن المهارات الهجومية والدفاعية والرد و 
المقرر للعام السابق بالفرقة األولي، ومن ثم قام الباحث باختيار المهارات الحركية قيد البحث علي 

درجات لكل مهارة وذلك تبعًا لمستوي  10أن يقيم االدء لكل مهارة من المهارات قيد البحث من 
 أداء كل طالب.

  -االختبارات النفسية وتشتمل علي: -رابعًا:
مFrank Vital  (1971 )وضعه في األصل " فرانك فيتال"  -القدرة علي اإلسترخاء: مقياس -

وأعد صورته العربية " محمد حسن عالوي" ، ، Your Ability To Relaxtionبعنوان 
عشر عبارة تتيح الفرصة للمختبر في التعبير  15م ويتكون المقياس من 1981"  وأحمد السويفي

عن قدرته علي االسترخاء العضلي والعقلي واإلرادي عن طريق األستجابات اللفظية لعبارات 
 (6ن ولجميع األعمار الزمنية.مرفق)المقياس صالح لكال الجنسي تبرالمقياس ويع

 

إعداد " محمد العربي شمعون" ، "ماجدة  -ل الرياضي:مقياس التصور العقلي في المجا -
م( بعنوان " التصور العقلي في المجال الرياضي" ويهدف إلي التعرف علي 1996إسماعيل" )

الدرجة التي يمكن بها الالعب إستخدام الحواس أثناء التصور العقلي ، وقد إشتمل علي عدد إثنين 
 ( 7مرفق  )  -من المواقف الرياضية هما:

 اآلداء في المنافسة.  -الممارسة الفردية.                                  ب-أ
 -**وذلك من خالل أبعاد التصور العقلي وهي:

 (1التصور البصري .............) -
 (2التصور السمعي..............) -
 (3التصور الحس حركي )تصور اإلحساس الحركي(.................) -
 (4اإلنفعالي )تصور الحالة اإلنفعالية المصاحبة لآلداء(.....)التصور  -
 (5التحكم في التصور...........) -

** ويتم اإلستجابة لكل موقف وفقًا لمقياس تقدير من خمسة أبعاد وذلك في العبارات الخمسة 
 (.1عدم وجود تصور......................) -األولي وهي:      
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 (.2وجود صورة غير واضحة..............) -                   
 (.3وجود صورة متوسطة الوضوح.........) -                   
 (.4وجود صورة واضحة..................) -                   
 (.5وجود صورة واضحة تمامًا ...........) -                   

" لقياس تركيز اإلنتباه  Dorothy Hدورثي هاريس" وضعه في األصل " -إختبار تركيز اإلنتباه: -
م ويتكون هذا اإلختبار من مجموعة من 1996وأعد صورته العربية " محمد العربي شمعون " 

األرقام تبدأ من صفر وحتي تسعة وتسعون داخل مربعات موزعه بطريقة عشوائية يقوم المختبر 
الترتيب من الرقم الذي يحدد له وذلك بوضع خالل دقيقة واحدة يطلب منه فيها متابعة األرقام ب

عالمة علي هذا المربع، ويتم حساب عدد المربعات التي وصل إليها في نهاية الدقيقة، مع مراعاة 
أن يكون الرقم الذي تم تحديده من عددين، ويتميز هذا االختبار بأنه يمكن تقديمه عدة مرات 

إعادة توزيع األرقام إذا إستخدم لمرات عده. مرفق  إلختالف البداية في كل مرة إلي جانب إمكانية 
 (8 ) 

 المعامالت العلمية لألختبارات البدنية والمهارية قيد البحث:
قام الباحث باستخدام صدق التمايز بين مجموعتين احداهما مميزة من ممارسي رياضة  -الصدق:

ة غير مميزة استطالعية ( طالب والمجموعة الثاني10المبارزة من نفس مجتمع البحث وعددهم )
 ( طالب والجدول التالي يوضح متوسط الفروق بين المجموعتين.10وعددهم )

 (4جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين المجموعتين المميزة وغير المميزة في 

 10=  2= ن 1االختبارات البدنية والمهارية قيد البحث.                ن

وحدة  اراتاالختب
 القياس

  المجموعة المميزة المجموعة غير المميزة
الفرق بني 

 متوسطني

 قيمة )ت(
المتوسط  

 الحساب 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحساب 

االنحراف 

 المعياري

ية
دن
لب
 ا
ت
را
با
خت
ال
ا

 

 10.568 0.819 0.127 6.457 0.209 7.276 ثانية م    )السرعة( 50العدو 
 4.25 4.2 1.43 42.4 2.78 38.2 بالعدد المائل من الوقوفاالنبطاح 

 5.47 5.3 2.31 15.7 2.011 10.4 سم ثن  الجذع لألمام من الوقوف
 2.414 0.57 0.538 21.68 0.528 22.25 ثانية الجري الزجزاج  بطريقة بارو

 5.01 6.31 2.654 48.33 2.97 42.02 سم الوثب العمودي من الثبات

ت 
را
با
خت
ال
ا

ية
قل
لع
ا

 

 2.459 5.9 4.458 42.9 5.925 37 درجة القدرة عل  االسترخاء

 7.452 7.1 1.897 29.6 2.068 22.5 درجة التصور العقل 

 12.376 6.1 0.948 12.7 1.075 6.6 درجة تركيز االنتباه

خ
ال
ا

را
با
ت

ت 

ها
لم
ا

ية
ر

 11.73 8.2 1.58 20.4 1.55 12.2 درجة الهجوم ) البسيط ( 
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 12.84 8.7 1.59 20.1 1.43 11.4 درجة الدفاع ) البسيط (
 12.14 6 0.99 11 1.25 5 درجة الرد )المباشر والغير مباشر(

 2.10=  18ودرجة حرية  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 
( أن قيمة )ت( المحسوبة أكثر من قيمة )ت( الجولية، حيُث انحصرت قيمة 4يتضح من جدول )

وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية  إلي مما يشير 12.84 - 2.414محسوبة بين )ت( ال
 0.05بين المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة لصالح المجموعة المميزة عند مستوي معنوية 

 صدق االختبارات البدنية والمهارية والعقلية لدي العينة قيد البحث. إلي يشيرمما 
الباحث بتطبيق االختبارات البدنية والمهارية علي عينة البحث االستطالعية وعددهم  قام -الثبات:

أيام، وتم حساب معامل االرتباط بين التطبيقين  7( طالب وتم إعادة التطبيق بفاصل زمني 10)
 األول والثاني والجدول التالي يوضح ذلك.

 
 (5جدول )

 املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري وقيمة معامل االرتباط بني التطبيقني األول والثاني 
 10ن =               قيد البحث  لدي العينة ملهارية لعقلية والالختبارات البدنية وا

وحدة  االختبارات
 القياس

 التطبيق الثان  التطبيق األول
معامل 

المتوسط  اإلرتباط

 الحساب 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحساب 

االنحراف 

 المعياري

ية
دن
لب
 ا
ت
را
با
خت
ال
ا

 

 *0.974 0.1778 7.251 0.209 7.276 ثانية م    )السرعة( 50العدو 
 *0.897 2.449 39 2.78 38.2 بالعدد االنبطاح المائل من الوقوف

 *0.949 1.837 10.6 2.011 10.4 سم ثني الجذع لألمام من الوقوف
 *0.919 0.7098 22.03 0.528 22.25 ثانية الجري الزجزاجي بطريقة بارو

 *0.978 2.265 42.3 2.97 42.02 سم الوثب العمودي من الثبات
ت 
را
با
خت
ال
ا

ية
قل
لع
ا

 

 *0.975 5.037 37.4 5.925 37 درجة القدرة علي االسترخاء
 *0.789 1.429 22.4 2.068 22.5 درجة التصور العقلي

 *0.851 0.972 7.5 1.075 6.6 درجة االنتباهتركيز 

ية
ار
مه
ال
ت 
را
با
خت
ال
ا

 

 *0.831 0.966 12.4 1.55 12.2 درجة الهجوم ) البسيط (
 *0.683 1.159 11.7 1.429 11.4 درجة الدفاع ) البسيط (

 *0.791 0.788 5.2 1.247 5 درجة الرد )المباشر والغير مباشر(

 0.632=  8ودرجة حرية  0.05معنوية قيمة ر الجدولية عند مستوي 
انحصرت قيمة ( أنه يوجد ارتباط قوي بين التطبيقين األول والثاني حيُث 5يتضح من جدول )
وكانت قيمة )ر( المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية  ( 0.978 : 0.683 ) معامل االرتباط بين
 )قيد البحث(. والعقلية ية والمهاريهلى ثبات االختبارات البدنإ يشيرمما  0.05عند مستوى معنوية 

 
 -م االفتراضية باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي:يالمقرر التعليمي بيئة التعل -
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 نبيل السيد حسنتعددت وتشكلت نماذج مختلفة لتطوير التعليم بمساعدة الكمبيوتر حيُث يري 
أن تتوافر فيها  عدة شروط  ينبغي االلكترونيةل للمقررات التعليمية عاان التصميم الفو  م(2007)

 .عد من أجلها التصميم أ التعليمية التى  األغراوفى  االستخدامفاعلية  -1 : كالتالي
 التعليمية المحددة مسبقا . األهدافوتتحقق من خالل تحقيق كافة  االستخدامالكفاءة فى  -2
 (66: 24التصميم من المشكالت التى قد تعوق أداء المتعلم  .) خلو -3

ونموذج  1991وبعد إطالع الباحث علي العديد من النماذج التعليمية مثل نموذج جيرولد كمب 
ومن   Stephen & Staleyعبداللطيف الجزار ونمذج علي عبدالمنعم ونموذج استيفن واستانلى 

 رمقترح لخطوات ومراحل تصميم وإنتاج برمجيات الكمبيوتنموذجًا  الباحث يقدمهذه النماذج 
، يعرو فيه وصفًا تفصيليًا لمجموعة من المراحل التي يشملها تصميم ة مُتَعددة الوسائطالتعليمي
تكون هذا النموذج يو ، بالكمبيوتر للمحتوي التعليمي في رياضة المبارزة ةميبرامج التعليالوإنتاج 

 (27( )38-22: 16)               مراحل يوضحها الشكل التالي: خمسةمن 

 

مرحلة التحليل

مرحلة 
التخطيط 

القبلي

م مرحلة تصمي
الوحدة 
التعليمية

مرحلة 
التنفيذ 
والتقييم

مرحلة 
التقويم 
والتطوير
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 -التحليل:أوال : مرحلة 

 تحليل المحتوى العلمي للبرنامج الذي سيتلقاه المتعلمون.* 
 يتم تحديد سمات وخصائص المتعلمين المستفيدين من لتحقيق الهدف المراد الوصول اليهو  *

 فروق الفرديةالمراعاة البد من دراسة خصائص المتعلمين من حيث السن و و البرنامج التعليمي 

 القبلي مرحلة التخطيط

 تصميم مرحلة 

 الوحدات التعليمية

 مرحلة التقويم والتطوير

 والتقييم مرحلة التنفيذ

 مرحلة التحليل

 وخصائص المتعلم. تتحديد سما-
 تحديد الحاجات التعليمية والغرض العام.-

 دراسة الواقع واإلمكانات المتاحة.-

 المتعلمون.تحليل المحتوى العلمي للبرنامج الذي سيتلقاه -

 األهداف العامة .-
 تحديد األهداف السلوكية مع وضع مقاييس األداء الخاصة بها.-
 تنظيم المحتوى التعليمي.-
 اعداد وتجهيز الوسائط السمعية والبصرية.-
 اعداد وتنصيب لغة البرمجة.-

 سلوكية ( وترتيب تتابعها. –صياغة األهداف التعليمية ) مهارية -

 تحديد المحتوى المطلوب تعلمه -
 التنظيم السيكولوجي المراد تعلمه.-
 أنماط االستجابة والتصور العقلي وتركيز االنتباه.-
 التفرع في تناول المحتوى ليشمل كل األهداف. -
 التدرج في عرض المحتوى تبعا لما تم تحديده.-

 تخصيص المكان وتنظيمه.-

 تطبيق االستراتيجيات المستخدمة.-
 االرشادات والتوجيهات التعليمية.-

 تائج التقييم.ن -اختبار تقييم األداء.   -

 الدمج والنسخ والتوزيع.-

 تحليل النتائج.-
 المتابعة والتقويم المستمر.-

 من تصميم الباحث ( نموذج لتصميم التعليم بالوسائط المتعددة الكمبيوتر 1شكل ) 
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م باستخدام الكمبيوتر وعدد المستخدمين لوضع ذلك في االعتبار يبالتعل والخبرات السابقة المرتبطة
 ج التعليمي لبيئة الواقع االفتراضيواالهداف العامة أو الغرو من البرنامأثناء التنفيذ والتصميم 

ها مع قودراسة االمكانات المتاحة والمحتوي التعليمي للبرنامج من وحدات تعليمية ومدي تواف
 ر لهم.المحتوي المقر 

 -مرحلة التخطيط القبلي: -ثانيًا:
تحديد  من البرنامج التعليمي البد من في هذه المرحلة المراد الوصول اليه العام لتحقيق الهدف

 .ميالهدف العام ومن ثم األهداف الفرعية منه وهو تصميم برنامج تعليمي لبيئة التعل
 * اهلدف املهارى :

بكلية التربية الرياضية جامعة بنها بعض مهارات " الهجوم والدفاع أن يؤدي طالب الفرقة الثانية  
والرد" وهي ) الهجمة المستقيمة / الهجمة المغيرة / الهجمة القاطعة /  الهجمة عكس المغيرة / 
الدفاع الجانبي / الدفاع الدائري / الدفاع النصف دائري / الدفاع القطري / الرد البسيط المباشر / 

 لغير مباشر (.الرد البسيط ا
 ي :* اهلدف النفس حرك

الطالب )عينة البحث( المعلومات والمفاهيم الخاصة بالمهارات )قيد البحث(  حللأن ي 
القدرة علي والمعلومات والمفاهيم الخاصة بطرق وأساليب االسترخاء وكيف يصل الطالب إلي حالة 

 الحركية والتصور العقلي لها وكذلك أثناء أداء المهارات ،االسترخاء أثناء أداء الوحدات التعليمية
لمهارة بصورة فردية ل إلي األداء الصحيح لوكيفية استرجاع هذا التصور وقت الحاجة إلية والوصو 

أو في موقف منافسة مع طالب آخر وكذلك تنمية لدي الطالب تركيز االنتباه الالزم لتسجيل 
ألنهاء الموقف المهاري هو الوصول إلي الغاية المراد  اللمسات حيُث يتوقف األداء الصحيح

الوصول إليها وهي تسجيل لمسة علي المنافس وحيُث اللمسة الصحيحة تتطلب من الطالب أو 
 الالعب تركيز إنتباه عالي حتي يتحقق لدية دقة تصويب بدرجة أداء ممتازة.

وصوتيات لشرح وإيضاح للمهارات * اعداد وتجهيز الوسائط السمعية والبصرية من مثيرات سمعية 
بصوت واضح ونقي وكذلك تجهيز نظارات الواقع االفتراضي ثالثية األبعاد من ماركات ذات جودة 
عالية لتوضيح الصورة بالشكل الطبيعي الذي يحاكي المواقفق التعليمية الفعلية ومن ثم إعداد 

 وتجهيز لغة البرمجة المستخدمة.
 -:الوحدات التعليميةمرحلة تصميم  -ثالثا :

وبعد ما قام الباحث بتحديد األهداف والغايات التعليمية والسلوكية كما في المرحلة السابقة تم تحديد 
المحتوي المطلوب تعلمه والمتطلبات السيكولوجية المراد تحقيقها ومراعاة أنماط االستجابة الحركية 

مع التأكيد علي أهمية التركيز لتحقيق الهدف والعقلية والتصور العقلي المطلوب للمهارات الحركية 
م الهجوم البسيط أواًل ثم الدفاع ومن ثم يمن المهارة مع التدرج في عرو المحتوي بحيث يتم تعل
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م الرد، ومن ثم تخصيص المكان الخاص بالتطبيق وهو بصالة المنازالت باستاد بنها ييليها تعل
   الرياضي مع التنظيم للمحتوي التعليمي. 

م قام الباحث بعرو البرنامج المقترح للواقع االفتراضي علي مجموعة من الخبراء المتخصصين ث
( لمعرفة مدي مالئمة الوسائط المتعددة ثالثية 10من خالل استمارة استطالع رأي الخبراء، مرفق )

اء الي وخلصت أراء الخبر  ،االبعاد وارتباطها بالمحتوي العلمي، وسهولة وصعوبة استخدام البرنامج
ل والمتناسق، وطريقة عرضه للمحتوي يحقق مرعاة اعأن البرنامج به من المحتوي الهادف والف

الفروق الفردية بين الطالب، كما يحقق امكانية التحكم فى مراجعة أي جزء والتنقل الحر بين أجزاء 
 البرنامج.

 -علي:والوحدات التعليمية وحيُث اعتمد الباحث في عرض البرنامج 
 -االمكانيات واالدوات التالية:خالل  معها منتفاعل المتعلم و  االفتراضي الواقعئة ببي -
 Maxonوبرنامج  Blenderومن أمثلتها برنامج  3Dبرامج انتاج الفيديو ثالثي االبعاد  -

cinema 4D  وبرنامجAutodesk Maya 2015 
تهدف الى نقل الوعي و حقيقية البيئة التقنية رقمية تحاكي ب أجهزة تليفون محمول آندرويد تعمل -

من  ضياالواقع االفتر  خاصية يدعم الهاتف ولذلك يجب أن اإلنساني لتلك البيئة والتفاعل معها
بحيث درجة يتم تصويرها باستخدام مجموعة من الكاميرات  360خالل مشاهدة فيديوهات بتقنية 
 محاكي للواقع الحقيقي. يتم تغطية المشهد بشكل كروي 

 Adobe Reader11.0برنامج معالجة النصوص  -
وحيُث تمت االستفادة من أفضل تجربة ممكنة الستخدام فيديو الواقع االفتراضي باستخدام برنامج  -

م حيُث ُيدخل 25/06/2014تاريخ اإلصدار  1,8إصدار  Cardboardعلي المتجر باسم 
Cardboard إطالق تجارب مفضلة عن الواقع  كي ويساعدك فيالواقع االفتراضي إلي هاتفك الذ

االفتراضي في مجال التعليم والتدريب الرياضي حيُث ينقل المشاهد إلي بيئة تعليمية متكاملة من 
كافة جوانب المشاهدة للمشهد التعليمي حيث الالعب أو الطالب يحيط باألداء المثالي النموذجي 

في تقليل الوقت والجهد المبذول في عملية للمهارة التعليمية من كافة الجوانب وهذا بدورة يتسبب 
 Cardboardم وتصحيح األخطاء وغيرها. وهذا شكل نافذة البرنامج يالتعل

 (2شكل )  Cardboardوبرنامج كاميرا 
 -:مرحلة التنفيذ والتقييم -رابعًا:

وفي هذه المرحلة يتم تطبيق االستراتيجيات التعليمية 
المستخدمة والخاصة ببيئة الواقع االفتراضي وكذلك مراعاة األهداف التعليمية والعقلية والتي تساعد 
الطالب في االستيعاب مع مراعاة تعديل االخطاء الواردة الحدوث عن طريق االرشادات والتوجيهات 

تقييم األداء الالزمة لمعرفة مستوي الطالب ومدي االستفادة من  التعليمية مع عمل اختبارات
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النموذج التعليمي المقترح وفي نهاية تطبيق البرنامج يقوم الباحث بعمل تقرير عن التقويم والتعديل 
في النواحي االلتعليمية من االستراتيجيات المستخدمة والمتبعة وكذلك في النواحي السلوكية العقلية 

دي االستفادة من ما تم تعليمة وأماكن القصور أن وجد، وقد قام الباحث أيضًا بإجراء والنفسية م
التجربة االستطالعية علي عينة البحث االستطالعية بهدف التعرف علي ما هي الصعوبات التي 
قد تواجه الباحث أثناء تطبيق البرنامج التعليمي علي العينة األساسية ومدي مناسبته لقدرات الطالب 

 سرعتهم في تنفيذ االوامر المختلفة حتي أصبح البرنامج جاهز لالستخدام والتطبيق.و 
 -مرحلة التقويم والتطوير: -خامسًا:

بعد دمج ونسخ المادة التعليمية لهؤالء الطالب والخاصة بالوحدات التعليمية في برنامج الواقع 
والعقلية يتم التعرف من خاللها علي االفتراضي وعمل تحليل لنتائج االختبارات للمتغيرات المهارية 

نقاط القوة وتنميتها والمحافظة عليها والتعرف علي نقاط الضعف والقصور والعمل علي تقويتها 
وتنميتها للوصول بها إلي األداء األمثل والمناسب للعملية التعليمية والخصائص العمرية والعقلية 

 في نهاية البرنامج بعد االنتهاء منائهم لالختبار تقويم الطالب يتم من خالل ادوالنفسية للطالب. و 
المقترح وعمل التطوير الالزم به تبعا لمستويات أداء  لمحتوي العلمي لبرنامج الواقع االفتراضيا

 (27( )38-22: 16)                      الطالب.
 -جتربة البحث االساسية:

البحث التجريبية في الفترة من قام الباحث بإجراء التجربة االساسية علي عينة   
 وحدة تعليمية أسبوعية (1( أسابيع بواقع عدد)10م لمدة )20/12/2015م حتي 11/10/2015

التقليدية )الشرح اللفظي  ب التعليميةاألسالي دقيقة للوحدة التعليمية، واستخدم الباحث( 60بزمن )
، لوحدة تعليمية للمجموعة الضابطة ( نموذج11)ويوضح مرفق وأداء النموذج( للمجموعة الضابطة

 االفتراضية الواقعبينما استخدمت المجموعة التجريبية البرنامج التعليمي لبيئة 
 ( الوحدات التعليمية للمجموعة التجريبية بالواقع االفتراضي .12ويوضح مرفق )

  -القياس البعدي:
البعدي علي مجموعتي البحث قام الباحث بعد تنفيذ تجربة البحث االساسية بإجراء القياس   

التجريبية والضابطة في كال من المتغيرات العقلية والمتغيرات المهارية لدي العينة قيد البحث وذلك 
 23، ويوم األربعاء الموافق م  لالختبارات المهارية20/12/2015يومي األحد الموافق 

 م  الختبار المهارات العقلية.12/2015/
 -املعاجلات االحصائية:

  Spssقام الباحث باستخدام المعالجات االحصائية االتية باستخدام البرنامج االحصائي    
 االحنراف املعياري  -املتوسط احلسابي      -النسبة املئوية    -  لمعالجة البيانات احصائيا :

 ريسون .معامل ارتباط ب -اختبار )ت( لداللة الفروق      -معامل االلتواء         -الوسيط      -
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 -عرض النتائج ومناقشاتها:
 : عرض النتائج : أوال

 (6)جدول 
 ة للمجموعة الضابطةيداللة الفروق بين متوسطي القياسات القبلية والبعد

 للعينة قيد البحث العقليةرات متغبفى ال
 20ن=

 وحده المتغيرات العقلية
 القياس

 القياسات البعدية القياسات القبلية

ق  ر
الف

 
ن 

بي
 

طين
وس

مت
 

 قيمة
المتوسط  ت

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 * 5.947 6.8 3.347 42.95 4.295 36.15 درجة القدرة علي االسترخاء
 * 8.123 10 4.358 32.5 2.80 22.5 درجة التصور العقلي
 * 4.121 1.65 1.187 8.4 1.371 6.75 درجة تركيز االنتباه

 1.73( = 0.05( ومستوى معنوية )19"ت" الجدولية عند درجة حرية )قيمة 

 

 (3شكل )
 القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطةدرجات متوسط 

 يف املتغريات العقلية
( وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسات 3( وشكل )6يوضح جدول )     

للمجموعة  قيد البحثلدي العينة  المتغيرات العقليةالقبلية والبعدية لصالح القياسات البعدية في 
 الضابطة، حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية.
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 (7جدول )
 للمجموعة الضابطة والبعديةالقياسات القبلية  درجات داللة الفروق بني متوسطي

 20ن=                                  للعينة قيد البحث املتغريات املهاريةفى 

 وحده املتغريات املهارية
 القياس

الفرق بني  القياسات البعدية القياسات القبلية
 متوسطني

 قيمة
املتوسط  ت

 احلسابي
 االحنراف

 املعياري
املتوسط 
 احلسابي

 االحنراف
 املعياري

وم
هلج

ا
 

 * 5.76 1.5 1.076 5 0.745 3.35 درجة املستقيمة
 * 7.59 1.85 0.695 4.8 0.759 2.95 درجة املغرية

 * 9.19 1.8 0.489 4.65 0.670 2.85 درجة القاطعة
 * 14.55 3 0.502 4.4 0.753 1.4 درجة عكس املغرية

فاع
الد

 

 * 10.67 2.4 0.670 5.65 0.716 3.25 درجة اجلانيب
 * 10.44 2.35 0.604 4.95 0.753 2.6 درجة الدائري

 * 12.37 2.35 0.513 4.5 0.670 2.15 درجة النصف دائري
 * 9.48 2.5 0.767 3.8 0.801 1.3 درجة القطري

لرد
ا

 

 * 11.3 2.65 0.607 4.5 0.812 1.85 درجة املباشر
 * 9.89 2.55 0.786 3.75 0.767 1.2 درجة الغري مباشر

 1.73( = 0.05( ومستوى معنوية )19قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 
 (4شكل )

 القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة  درجات متوسط
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 يف املتغريات املهارية
 درجات متوسطيبين  إحصائيةلة معنوية ذات دالوجود فروق ( 4وشكل )( 7جدول ) يوضح     
محاور المتغيرات المهارية كل علي حدة ت القبلية والبعدية لصالح القياسات البعدية في االقياس

قيمة )ت(  كانت، حيث ضابطةللمجموعة اللدي العينة قيد البحث  والمتغيرات المهارية ككل
  0الجدولية قيمتهاالمحسوبة أكبر من 

 (8)جدول 
 تجريبيةة للمجموعة اليالقياسات القبلية والبعد درجات داللة الفروق بين متوسطي
 للعينة قيد البحث العقليةرات متغبفى ال

 20ن=

 وحده المتغيرات العقلية
 القياس

 القياسات البعدية القياسات القبلية
 بين  الفرق 

 متوسطين

 قيمة
المتوسط  ت

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 * 9.446 9.9 2.657 46.3 3.604 36.4 درجة القدرة علي االسترخاء
 * 11.878 14.95 4.172 38.4 3.516 23.45 درجة التصور العقلي
 * 7.296 4.45 2.305 11.05 1.142 6.6 درجة تركيز االنتباه

 1.73( = 0.05( ومستوى معنوية )19قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 

 (5شكل )
 القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية درجات متوسط

 يف املتغريات العقلية
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 درجات ( وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطي5( وشكل )8يوضح جدول )     
 قيد البحثلدي العينة  المتغيرات العقليةالقياسات القبلية والبعدية لصالح القياسات البعدية في 

 ، حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية.التجريبيةللمجموعة 
 
 
 

 (9جدول )
 التجريبيةللمجموعة  والبعديةالقياسات القبلية  درجات داللة الفروق بني متوسطي

 20ن=                           لعينة قيد البحثدي ال املتغريات املهاريةفى 

 وحده املتغريات املهارية
 القياس

الفرق بني  القياسات البعدية القياسات القبلية
 متوسطني

 قيمة
املتوسط  ت

 احلسابي
 االحنراف

 املعياري
املتوسط 
 احلسابي

 االحنراف
 املعياري

وم
هلج

ا
 

 * 14.66 3.75 0.745 7.15 0.82 3.4 درجة املستقيمة
 * 18.75 4.3 0.571 7.3 0.794 3 درجة املغرية

 * 18.70 3.75 0.51 6.55 0.695 2.8 درجة القاطعة
 * 18.32 4.1 0.67 5.65 0.686 1.55 درجة عكس املغرية

فاع
الد

 

 * 16.81 3.95 0.716 7.25 0.732 3.3 درجة اجلانيب
 * 17.81 4.15 0.745 6.85 0.656 2.7 درجة الدائري

 * 20.13 4.1 0.656 6.3 0.615 2.2 درجة النصف دائري
 * 21.19 4.1 0.513 5.5 0.68 1.4 درجة القطري

لرد
ا

 

 * 17.76 4.15 0.718 6.1 0.686 1.95 درجة املباشر
 * 19.03 4.15 0.51 5.45 0.801 1.3 درجة الغري مباشر

 1.73( = 0.05( ومستوى معنوية )19قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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 (6شكل )

 القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية  درجات متوسط
 يف املتغريات املهارية

 درجات متوسطيبين  إحصائيةلة معنوية ذات دالوجود فروق ( 6وشكل )( 9جدول ) يوضح     
محاور المتغيرات المهارية كل علي حدة ت القبلية والبعدية لصالح القياسات البعدية في االقياس

قيمة )ت(  كانت، حيث التجريبيةللمجموعة والمتغيرات المهارية ككل لدي العينة قيد البحث 
  0الجدولية قيمتهاالمحسوبة أكبر من 

 (10جدول )
 القياسات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة درجات داللة الفروق بني متوسطي

 لبحثاللعينة قيد  العقليةاملتغريات يف 
 20= 2= ن 1ن

 وحده المتغيرات العقلية
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 بين  الفرق 

 متوسطين

 قيمة
المتوسط  ت

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 3.166 3.35 3.347 42.95 2.657 46.3 درجة القدرة علي االسترخاء
 4.136 5.9 4.358 32.5 4.172 38.4 درجة التصور العقلي
 4.203 2.65 1.187 8.4 2.305 11.05 درجة تركيز االنتباه

 2.02( = 0.05( ومستوى معنوية )38قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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 (7شكل )
 القياسات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطةدرجات متوسط 

 يف املتغريات العقلية 
 متوسطيبين معنوية ذات داللة احصائية وجود فروق ( 7، وشكل )(10جدول )يوضح   

في  المجموعة التجريبيةلصالح البعدية لكال من المجموعتين التجريبية والضابطة  اتالقياس درجات
 .الجدولية قيمتها، حيث أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من المتغيرات العقلية لدي العينة قيد البحث

 
 

 (11جدول )
 القياسات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة درجات داللة الفروق بني متوسطي

 20=2=ن1ن                   لبحثالعينة قيد دي ال املتغريات املهارية يف 

 وحده املتغريات املهارية
 القياس

الفرق بني  اجملموعة الضابطة التجريبيةاجملموعة 
 متوسطني

 قيمة
املتوسط  ت

 احلسابي
 االحنراف

 املعياري
املتوسط 
 احلسابي

 االحنراف
 املعياري

وم
هلج

ا
 

 * 6.84 2.15 1.076 5 0.745 7.15 درجة املستقيمة
 * 11.95 2.5 0.695 4.8 0.571 7.3 درجة املغرية

 * 11.57 1.9 0.489 4.65 0.51 6.55 درجة القاطعة
 * 6.19 1.25 0.502 4.4 0.67 5.65 درجة عكس املغرية

فاع
الد

 

 * 6.96 1.6 0.670 5.65 0.716 7.25 درجة اجلانيب
 * 8.38 1.9 0.604 4.95 0.745 6.85 درجة الدائري

 * 9.38 1.8 0.513 4.5 0.656 6.3 درجة النصف دائري
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 * 8.05 1.7 0.767 3.8 0.513 5.5 درجة القطري

لرد
ا

 

 * 7.18 1.6 0.607 4.5 0.718 6.1 درجة املباشر
 * 7.71 1.7 0.786 3.75 0.51 5.45 درجة الغري مباشر

 2.02 ( =0.05( ومستوى معنوية )38قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 
 ( 8شكل ) 

 القياسات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة درجات متوسط
 يف املتغريات املهارية  

 متوسطيبين  معنوية ذات دالله احصائيةوجود فروق ( 8، وشكل )(11جدول )يوضح  
في  المجموعة التجريبيةلصالح  البعدية لكال من المجموعتين الضابطة والتجريبية اتالقياس درجات

، حيث أن قيد البحثمحاور المتغيرات المهارية كل علي حدة والمتغيرات المهارية ككل لدي العينة 
 .الجدولية قيمتهاقيمة )ت( المحسوبة أكبر من 

 -ثانيا : مناقشة النتائج:

 -أوال : مناقشة نتائج الفرض األول:
( وجود فروق دالة احصائيا بين 4(، )3( و شكل )7(،)6يتضح من نتائج جدول ) 

المتغيرات المهارىة متوسطات درجات القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في مستوى 
 التعليمي سلوبيشير الباحث الي أن استخدام األوالمتغيرات العقلية ولصالح القياس البعدي، و 

التقليدي المتبع والذي يعتمد علي الشرح وأداء النموذج واعطاء بعض التدريبات علي المهارة 
المعروضة والتي يراعي فيها التدرج في التدريبات من السهلة الي الصعبة ومن البسيطة الي المركبة 
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يؤثر ايجابيا والتي يتخللها تصحيح وتعديل االخطاء واعطاء التغذية الرجعية المتأخرة  إن وجد مما 
 م المهارى لدي العينة قيد البحث.يفي مستوي التعل

ويشير الباحث الي ان االسلوب التقليدي المتبع والذي يعتبر من أسهل االساليب والطرق  
المستخدمة في التعلم في وقت يكثر فيه استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم قد ال يالقي 

وذلك ألن هذا االسلوب من أكثر االساليب التي ال تراعي فروقا فردية تحسنا ملحوظا بشكل أكبر 
م بشكل أسرع قد ال تتماشي مع طالب اخر يريد معرفة يبين المتعلمين فكفاءة الطالب في التعل

المزيد من النماذج ومن مختلف الزوايا حتي يستوعب أكبر قدر من المعلومات والتي قد تؤثر علي 
م والتي في يتصور العقلي أو القدرة علي االسترخاء النشط والفعال لحظة التعلتركيز االنتباه أو ال

م المهارة المطلوبة من ناحية، ومن ناحية اخري ال يكون بهذه الطريقة يالنهاية تصب في عملية تعل
عامل من عوامل التشويق واالثارة والتي تجذب المتعلم وتخرج كل الطاقات الكامنة بداخلة تجاه 

 م.يلتعلعملية ا
إلي أن استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة فى تعليم  م( 2004مصطفى عبدالسميع حممد )ويشير 

المهارات الحركية تعمل على اتاحة الفرصة لدى المتعلم لمشاهدة االداء األمثل للحركات المراد 
 خدام األساليباجعة بصورة افضل من استتعلمها مما تساعد على تزويد المتعلمين بالتغذية الر 

 (296:23)                                               0التقليدية فى التعليم
ويشير الباحث أن في هذا االسلوب المتبع في الشرح واعطاء النموذج عند اعطاء بعض  

الشرح لمهارة ما فإن الطالب له وظيفتان أحدهما دور المعلم واألخري دور المتعلم فالمطلوب هو 
التعرف علي األداء األمثل لكل منهما بصورة صحيحة سواء األداء الجماعي أو أداء كل طالب 

 من مشاهدة كافة جوانب األداء. الواقع االفتراضيع الزميل والذي توفره بيئة علي حدة م
والتي  المتبعة م التقليديةيالتعل طريقةو والذي يؤثر بدورة علي قدراته العقلية تجاه هذا األداء المهاري 

 ل.اعد علي تنميتها وتحسنها بشكل فاعتس
 د فروق ذات داللة احصائية بين متوسطاتتوج"  وبالتالي تتحقق صحة الفرض االول القائل بأنه

المتغيرات العقلية في لصالح القياس البعدي القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة  درجات
تركيز االنتباه ( والمتغيرات المهارية من ) الهجوم  –التصور العقلي  –من ) القدرة علي االسترخاء 

 ." الرد ( –الدفاع  –البسيط 
 -مناقشة نتائج الفرض الثاني:ثانيا : 
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(  وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات 6(،)5( وشكل )9(،)8يتضح من نتائج جدول )    
درجات القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية فى المستوى المهارى والقياسات العقلية  

يجابيا على مستوى قد أثرت إ بعدى مما يشير إلى أن بيئة الواقع االفتراضيولصالح القياس ال
 االداء المهارى والمتغيرات العقلية لطالب المجموعة التجريبية .

ى األداء المهارى الى بيئة ويعزو الباحث التأثير اإليجابي للمجموعة التجريبية في مستو  
بعاد لنماذج أداء المهارات جو خيالي ثالثي األ الجديدة التي توافرت للطالب لتوفير االفتراضية الواقع

المختلفة المراد تعلمها ومن مختلف الزوايا والتي يركز بها الطالب المتعلم علي أجزاء الجسم 
المختلفة علي حدة أثناء حركتها من ناحية ومن ناحية اخري علي أداء المعلم ككل داخل الطريقة 

مختلف الزوايا يؤثر في المتعلم أكثر  أو الدرس التعليمي، كما أن المثير البصري ثالثي االبعاد من
للمهارة فانه ويساعد في تنمية التصور العقلي األمثل ألداء المهارة، فعند أداء الطالب المتعلم 

ية ثالثية االبعاد فيقوم بتغذيه راجعه داخلية مما يساعد في تصحيح أخطائه يسترجع الصورة العقل
 عالى. بنفسة ان وجدت مما يحقق المتعلم معدل أداء 

البيئة  معوهذا ما توفره تقنيات الواقع االفتراضي التي تتيح للمرء إمكانية عالية من التفاعل       
)أمامي، جانبي، خلفي...الخ(، فضاًل عن قدرة  محور يشاءومن أي  التفاعل معها التي يريد

اينته بدقة المستخدم على االنغماس حسًيا بشكل كامل في داخل الكائن الرسومي المفترو ومع
أن يعيش جو من القدرة علي االسترخاء أثناء األداء حيُث األداء  وهذا يساعد الطالب علي وعمق

 (4: 28بانسيابية عالية دون مجهود عضلي أو عقلي يؤثر علي األداء.           )
م( انه تستطيع البيئة االفتراضية ومن خالل المؤثرات  2000ويذكر "احمد راغب محمد" ) 

احبة لها خلق جو تعليمي تفاعلي يجذب الطالب وينغمس في هذا الجو ليتعامل مع االشياء المص
الموجودة فيه بطريقة طبيعية مما يساعد علي زيادة تركيز االنتباه لدي الطالب، ومما يسهل هذه 
العملية التعليمية تزويد المتعلم بإرشادات صوتية ومشاهدة تسهل عليه االنخراط فى هذه البيئة 

 ( 3:  1)                           0م وتنمية المهارات المختلفةيوتساعده في تعل
(، "جميلة شريف 29م()2006")  "Joan Mccomasويتفق ذلك مع دراسة كال من  
(، و"على احمد سيد، محمد رياو 10م( )2006( "عالء الدين ايوب" )4م( )2008محمد " )

تأثيرا  ن الواقع االفتراضي ذوعلى أ (،25م( )2008وهيثم زلط ) (،11م()2006عبد الحليم" )
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م وزيادة قدرة الطالب علي التركيز وتحصيل المادة التعليمية وتنمية المهارات يإيجابيا على تعل
 والقدرات العقلية المختلفة مقارنة بالطريقة التقليدية .

فتراضي والمحاكاة بالكمبيوتر أن الواقع اال مRachel ,Shailitvak  (2001)كما يري كال من
يقدم للطالب فرصا عظيمة وفريدة للتجربة والكشف عن االشياء والظواهر التي ال يمكنهم مالحظتها 

م ما يصعب تعلمه بالوسائل التقليدية ويجعل المتعلم أكثر مصداقية ويحفز يمما يساعد في تعل
 (293:  31)       الطالب علي التعلم وفهم المفاهيم الصعبة .             

"توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات وبالتالي تتحقق صحة الفرض الثاني القائل بأنه
القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي في مستوي األداء المهاري 

 تركيز االنتباه ( في رياضة المبارزة. –التصور العقلي  -والقياسات النفسية ) االسترخاء 
 -ثالثا : مناقشة نتائج الفرض الثالث:

( وجود فروق معنوية دالة إحصائيا 8(،)7( وشكل )11(، )10يتضح من نتائج جدول )   
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فى مستوي االداء المهارى  والقياسات العقلية لصالح القياسات 

م االفتراضية في التصور العقلي ثم تركيز االنتباه ثم ية التجريبية ذات بيئة التعلالبعدية للمجموع
( من المتغيرات المهارية 11القدرة علي االسترخاء لدي العينة قيد البحث، وكذلك يتضح من جدول )

عكس تميز األداء في الهجوم البسيط لمهارة الهجمة المغيرة ثم المستقيمة ثم القاطعة ويليهم الهجمة 
عن  لواقع االفتراضيالمغيرة وكان الدفاع الدائري كأفضل أداء وتحسن في المستوي التعليمي ببيئة ا

غير يليه الدفاع الجانبي وكان الرد الطريقة التقليدية ثم الدفاع النصف دائري ثم الدفاع القطري 
 مباشر ثم الرد المباشر.ال

فى مستوى االداء المهارى الى تميز البرنامج إلي أن تفوق المجموعة التجريبية  الباحثويشير  
التعليمي بالواقع االفتراضي بالمثيرات السمعية والبصرية والكلمات النظرية الفنية وحركات الالعبين 
ثالثية االبعاد لمختلف المهارات من مختلف زوايا ملعب المبارزة والتي ال توفره أي من الطرق 

ي الي تفاعل المتعلم ويحفزه لبذل المزيد من الجهد ألداء يشابه التقليدية األخرى، والذي بدورة يؤد
الواقع الفعلي الذي يشاهده والذي يراعي فيه المتعلم الوصول لألداء االمثل، وتميز بيئة التعلم 
االفتراضية في تقديم صورة حيه وواضحة لصور وأشكال توحي بوجود المتعلم داخل ملعب المبارزة 

 موقف التعليمي.الفعلي بما يحتويه ال
(، "رشا ابراهيم  حجازي 6م ( )2002ويتفق ذلك مع دراسات كال من "خالد محمود نوفل ")   
( والتي اشارت نتائجهم الى أن بيئات 26( )2015( ، "وائل ابراهيم عثمان " )7م ( )2012")
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الطرق التقليدية الواقع اإلفتراضى ادت الى تعلم الطالب واستيعابهم وصقلهم للمهارات المختلفة عن 
. 

بيئة التعلم  تميز الى قياس المهارات العقلية مستوى  فى التجريبية المجموعة تفوق  الباحث ويرجع 
 االفتراضية في إمداد المتعلم ببيئة تعلم تحاكي البيئة الواقعية الحقيقية في رياضة المبارزة.

ه أن يطل على عالم ُمفَتَرو تفتح عوالم جديدة لطموح اإلنسان تتيح لكما أن هذه التقنية    
ليطلق فيه عنان أفكاره، وأن يوّسع مداركه، وأن يمر بخبرات قد يكون من الصعب أو من المستحيل 

يمضي وقت طويل قبل  مخّيلته ولناكتسابها في الواقع الموضوعي، وأن يحقق أهدافًا طالما راودْت 
.                                                                 قع الحقيقي في حياتنا اليوميةأن يصبح عسيرا فصل هذا الواقع التخيلي والوهمي عن الوا

(28 :4) 
 (،  مروة2م ( )2004وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كال من أحمد عبدالعزيز المبارك" ) 

بطريقة ايجابية في (، حيث أشاروا الي ان الواقع االفتراضي ساهم 20م( )2012) محمد حسين
 التحصيل المعرفي للمجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة.

م( الي ان الواقع االفتراضي أداة تعليمية قوية بسبب قدرته 2001)  P.Sines,B.Dasويشير  
علي محاكاة العديد من الحواس وتوفير بيئة ثالثية االبعاد تتميز باالنغمار والتفاعل وعندما يضاف 

محتوي السليم والتقنيات التعليمية السليمة كما يستطيع الواقع االفتراضي أن يوفر بيئة تعليمية اليه ال
 (1:  30فائقة تؤدي الي تحسن الفهم وزيادة في بقاء المعرفة .         )

" توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات  وبالتالي تتحقق صحة الفرض الثالث القائل بأنه
بلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح القياس البعدي للمجموعة القياسات الق

تركيز  –التصور العقلي  -التجريبية في مستوي األداء المهاري والقياسات النفسية ) االسترخاء 
 االنتباه ( في رياضة المبارزة".

 -االستنتاجات والتوصيات :
 البحث وفروضه مت التوصل الي االستنتاجات التالية :يف ضوء أهداف     -أوال :االستنتاجات:

م بعض مهارات الهجوم البسيط والدفاع االلجانبي يالتقليدية ساعد في تعلاالساليب استخدام  -1
 والنصف دائري في المبارزة للمجموعة الضابطة لدي العينة قيد البحث.

المهارات الهجومية م بعض يساهمت بشكل ايجابي ملحوظ في تعل الواقع االفتراضيبيئة  -2
والدفاعية والرد وكذلك تنمية القدرات العقلية لممارسي رياضة المبارزة من طالب أو العبين 

 للمجموعة التجريبية لدي العينة قيد البحث.
القياسات القبلية والبعدية  درجات توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات -3

للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية في مستوي 
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تركيز االنتباه( في  –التصور العقلي  -األداء المهاري والقياسات النفسية )االسترخاء 
 المبارزة.

ل وواضح عن اعكان له أثر ايجابي وف الواقع االفتراضيفعالية البرنامج التعليمي ببيئة  -4
م مهارات الهجوم البسيط ومهارات الدفاع والرد وساعدت في يالتقليدية في تعل االساليب

تنمية لديهم القدرة علي االسترخاء وتنمية التصور العقلي البصري والسمعي الجيد وتنمية 
 تركيز االنتباه لدي العينة قيد البحث.

 المقترح التعليمي البرنامج استخدمت التي التجريبية المجموعة تفوق  الي تشير أهم النتائج -5
 التقليدي األسلوب استخدمت التي الضابطة المجموعة علي االفتراضي الواقعباستخدام 

 تكنولوجيا استخدام فاعلية يشير إلي مما والقياسات العقلية المهارى  المستوي  في وذلك
 .المبارزة مهارات رياضة تعلم ليع االيجابي وتأثيرها االفتراضي الواقع

 -ثانيا :التوصيات :
اعل م لما لها من أثر ايجابي وفيفي عملية التعل ضرورة استخدام بيئة الواقع االفتراضي -1

 .عن األساليب اآلخرى 
ضرورة إجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال تدريب المبارزة باستخدام تكنولوجيا  -2

 م.يمن تأثير إيجابي في عملية التعل الواقع االفتراضي لما لها
م باالستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في يضرورة اهتمام القائمين علي عملية التعل -3

لة لألجهزة اللوحية التابليت والتطبيقات المختلفة اعم واالستفادة من التطبيقات الفيعملية التعل
 من المتجر. Fencing trainingمثل 

االفتراضي  التي تتطرق الي إنشاء معمل الواقعمزيد من االبحاث العلمية و  ضرورة اجراء -4
 م الواقعية الحقيقية كما في تعليم الطيران وقيادة السيارات وهكذا.يالذي يحاكي ببيئة التعل

ضرورة اجراء مزيد من البحوث في مجال الواقع االفتراضي لدي المتعلمين في الرياضات  -5
 األخرى.

 
 
 
 
 
 

 العربية واألجنبيةاملراجع 
 -أوال : املراجع العربية :
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