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 الملخص:

امما ى  صىيريا  يهدف البحث إلى  صمىم ب نامى مع صمي مىس ب اىصتداب صجمالال ى  الااتىا ا  صاا ىس 
عيس بمض المه اات الصحك م   لاي  ى  اللىادا لبىال الةاتى  الر لرى  بكي ى  الصار ى  الاي  ى   ل ممى  

ااصتدب الب حث الممهع الصلاينس مظاًا لمائمصه لبن مى  ذى ا البحىث ماىصميمً  بيحىد الصمىم م ت ا ، نمه 
األتىىاض  ىى بب  ب اىىصتداب ال  ىى   الصلاين ىى  اذىىا الصمىىم ب الصلاينىىس لملمىىاعصيت إحىىداذم  صلاين ىى  ا 

اصمرل ملصما البحث بال الةات  الر لرى  بكي ى  الصار ى  الاي  ى   ، ال ني  ا البمدي لجا الملماعصيت
وأشاارت أمام ، ( ب لل ماصلديت  االمالييت ب لةات  الر لر 100ل مم  نمه  االب لغ عددذب )–لينميت 

 النتائج إلي:

النام مع الصمي مس ب اصتداب صجمالال   الااتا ا  صاا س له صيريا إيل نس دال    صمم   المه اات  -1
 .الصحك م   لبال الةات  الر لر  تيد البحث

ما أداء مم  ج صا  ح   لصداي  مح  اات الصحك ب    الصار   الاي     األايال المصبا  -2
صحك م   لدي الملماع   س صمم   المه اات ال لألداء الحاكس مت المميب أرا صيرياا إيل ن  

 .ال  بب 
لبال  أدي إلس صحات ماصاي المه اات الصحك م  أايال الصميب نصجمالال   الااتا ا  صاا س  -3

 .ال  ئب عيس أداء المم  ج داتل المح  ااتايال ب أل الملماع  الصلاين   م  ام 
مس صة عيس يل ل امصب   المصميميت ت ئب عيس نيئ  الصميب ا  صاا    صممل عي  صهيئ  لا صمي  -4

 .مندأ ا اصمص ع االماحظ  تنل المم اا 

 المه اات الصحك م    س اي    اللادا –صجمالال   الااتا ا  صاا س  الكلمات المفتاحية:
Summary: 

The research aims to design an educational program using virtual 

reality technology and know its effect on some judging skills for judo 

sport for students of the third year ،Faculty of Physical Education, 
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University of Benha, and the researcher used the experimental approach 

due to its suitability of the nature of this research, using one of the 

experimental designs, which is the experimental design of two groups, 

one is experimental and the other is controlled using analogy The tribal 

and the distant for both groups. The research community represented the 

third year students at the Faculty of Physical Education for Boys - Banha 

University, who numbered (100) new students and registered in the third 

group. The most important results indicated: 

1- The educational program using virtual reality technology has a positive 

positive effect in developing the arbitration skills of the third year 

students under investigation. 

2 - The method used to teach arbitration lectures in physical education 

with the performance of illustrative models of motor performance of 

the teacher has a positive impact on the development of arbitration 

skills for the control group. 

3- Learning method with virtual reality technology led to an improvement 

in the level of arbitration skills for students of the experimental group 

compared to the method based on the performance of models in the 

lectures. 

4- The virtual learning environment works to create an interactive 

educational atmosphere that attracts the attention of learners based on 

the principle of enjoyment and observation before practice. 

Key words: virtual reality technology - judging skills in judo 

 :مقدمة ومشكلة البحث

ا ىىى  ، ال ىىىات الحىىى دي االمتىىىاات نصريىىىاات كنيىىىا   ىىى  لم ىىىا الملىىى  ت بمىىىةه ع مىىىه صميىىى 
، اصصلىىه ا  اىىه الدالىىه إلىى  مااجبىىه الح ىى ا  اماح ىىه الص ىىدب الاىىايا، ملىى ل الصميىى ب بمىىةه ت مىىه
ا ى  ملى ل ، الحديره اااصتدامه     ملى ل الصار ىه االصميى ب بمىةه ع مىهااإلذصم ب ب  اصااصيل  ت 

  (89 :3.)نهدف صح يق المما المصج مل لتتم ه المصميب اصمتئصه، الصار ه الاي   ه بمةه ت مه
الممىىا الحىى لس صبىىااات صجمالال ىى   ات (2007)ميااثم عبدالمجيااد ، عصااام الاادي  ا كىىا

حيث أمبحت الص م  ت الميم   لى ءا  أا اى   مىت ح ى ة ، اايم  امصاح    س ك    مل  ت الح  ة
الةىىاد  ىىا  كىى د يتيىىا أي متىى   مىىت أمتىىب  الح ىى ة اليام ىى  مىىت ااىىصتداب الص م ىى ت الحديرىى   امىىت 

ميىىى ب االىىىصميب الىىى ي  تىىىكل ممظامىىى  الملىىى  ت األا اىىى   الصىىىس أرىىىات  يهىىى  ذىىى   الص م ىىى ت ملىىى ل الص
مصج ميىى  صمصمىىد أا اىى  عيىىس الماتىى ت المصب دلىى  الصىى  صمتىىي نىىيت المميىىب االمىىصميب االمىى دة الصداياىى   

امىىا صبىىاا ااىى ئل ص م ىى  المميامىى ت ظهىىات أاىى ليل لديىىدة ، اااىى ئل م ىىل المحصىىاض إلىى  المىىصميب
مي م   دات الص يد بمك ت أا  م ت ممىيت ليصميب صامح ليمصميب نصح يق أتمس ااصة دة مت الممي   الص
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حيىىىث  مكىىىت ليةىىىاد أت  حمىىىل عيىىىس المميامىىى ت مىىىت تىىىال الممىىى ل أا الل ممىىى  دات الص يىىىد ب ىىىال 
ا مىىد ااىىصتداب الح اىىل ا لىىس  ىىس الممي ىى  الصمي م ىى  مىىت أنىىا  مظىى ذا الصبىىاا ، المكىى ت أا بمىىد 

مىىت أرىىا  مىى ل  ىىس عىىاض ام ىىل الصجمالىىالس الىى ي أمىىبح حىىديث الاىى ع   ىى  ذىى   األلة ىى   لمىى  لىىه 
المميام ت اص د مه  بمااة ليدة ليمصميب حيث  مكت مت تاله ااىصتداب صبن  ى ت مصمىددة لمىاض 
الم دة الصمي م   امت ذ   الصبن   ت الحدير  ناامع الااتىا ا  صاا ىس اصمىد نىاامع صجمالال ى  الااتىا 

الممي ى  الصمي م ى  الصى  صمصمىد عيى   ا  صاا س ااحدة مت أذب صبن   ت ااصتداب الح ال ا لس  س
ااصتداب أمم   صمي م   لديدة ليح ال األلى  يىدتل  يهى  المىات االمىااة الر نصى  االمصحاكى   ات 
األبم د الرم ئ   أا الرار   كمااة أا ا    س أايال المح ج ة ال ي  تكل األا    س صجايت النيئ  

 (1 :10) .تهد  ااتا الصمي ب  س ذ ا المما الص مسا  صاا    صمت   ما الصباا االصا اع ال ي  

أت الااتا ا  صاا س ذا الصلايد لااتا لجمه ل   ح      كم   (2005مايكل راش ) ايؤكد     
ات ب اصتدامه أمه عمي   مح ج ة لمت ذد مت ااتا ح   س أا اذمس يص ح ليمصميميت ال يت   ام

األعم ل المبياب   مت مت ذد المح ج ة امؤرااصه   س صمةي  المهم ت اأداء االصدايل عت باي ه 
  (13 :15). ال مت الح   س

أت ممبيح الح     ا  صاا     اصتدب لامف  (2005عصام فريحات )كم  ي كا 
أمظم  كمنياصاي   اصب ا الماصتدب مت تاله  أت  اصجتف عاالب منصدع  ناااب  األله ة 

، Software-Animationمت تال ناامع ،   ب لح    االناامع الصس صحمل تداا مت المت نه
 Screen –Basedاالاااب الممصمدة عيس الت ت    Three-Dimensionalالاااب الرار   

Graphic  حيث أمبح مت الممكت الحمال عيس ل ب ت صج د   صتصيف عت ل ب ت الةيديا
 (1 :12) .ليم لب الح   س

إل  أت الدااا ت أرنصت أت صجمالال   الااتا األ صاا    (2005على شقور ) ايا ح
صمكت المصميميت مت الصم  ش  س النيئ  ا  صاا    اا اصة دة ممه   س الصمي ب ممصمدة  س  لك 
عي  مندأ ا اصمص ع االماحظ  تنل المم اا  كم  أمه  صممل عي  صهيئ  لا صمي مس صة عيس 

ذ ا اللا ليصم مل ما الم دة الصمي م   المالاد  يه  بباي    يل ل امصب   المصميب نل ا رما   س
بن م   أجرا  م ل   مم   اهل  لك ص ايد المصميب نإات دات ماص   أا عي  تكل اااب مصحاك  

اا  ا أحات اإلعداد له   النيئ  ا  صاا    بباي   مم اب  ، صاهل عي ه ا مدم ج  س ذ   النيئ 
ت المصميب ااف  حمل عي   ام  صمي م   مت تيمه  صم ي  ام ل ارم ئه  ب لتكل المبيال   

ص اب النيئ  ا  صاا    أا ا  عي  الصتب ط االنم ء مم   تدااصه امه ااصه المبياب  ا اصميب اص
االنامل  االصلار  اذ  مااحل صبايا الناامع الصمي م    حيث ص دب مااة ح   لألتك ل االمم ظا 

جات مظ م  لينيئ  الصمي م   المبياب  لمم اا  المه ب الصدايا   مم ال  ب لمات االحاك   ص
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االصمي م   مت تال المت اك   س صة عات حا   مصماع  مائ   اماماع  إ     إل  الصة عات 
الحاك    ت إمك م   عاض األت  ء بيبم دذ  الرار  صا عد المصميب عي  الصماف مت تال عي  

 ( 2، 13:1).ممي   الصة عل المةسلائه  ما بم ه  البمض إ     المات ت نيت األت  ء األ  

ا لم ب ب ل  مات االةهب اال داة عي  صبن  ه  س لم ا  الب لل  س م دة الصحك بيلل عي  ا 
ا ا  ع اا ل  ت المح ح  االصماك   س المااتا المح ح  ايلل ات  كات الصة ذب االصم ات 
اا صم ل نيت الحك ب امةاهب امما   كل حكب ماح  صه ا ا   االلاذا. برض المظا عت 

اباق الحك ب م  ااصهب  س المب ااة يلل ات ظااف ااا  ع اماع   المب ااة االاعنيت   ت 
صجات دت    ار نص  ا  يصل ذيات اباق ا   م  اة اب لصا اي عي  الةاي يت ا س لم ا ا ات ت 

 تال المب ااة اا    لحكب ا ة د ممداتيصه مت تنل اللم ا.

ميب ل ءت متكي  البحث مت تال تناة الب حث  س الممل  س مل ل الصداي  اص امت ذم 
ا ع  صدايا     مه    صجة   12  ت م دة الصحك ب مص ح له   اللاداالمه اات ا ا ا   لاي    

اا مميب ليمه اات اللادا لا ا الب لل عي  البايق المح ح  ت  كات حكب    اي    
 اااة أت يصم  ش الب لل  س لا ت  لس  تبه الااتا الح   س  مت ذم  ك ت مت الالصحك م   

حكم  اا الاالل إصب عه  اك ة   صبن  ه  ل مبح  ي م   يا ح له المه اات الصحك م  الصم لينيئ 
حيث مت الممل م ل المب اي ت الااتم   بمريااصه  داتل الجي   ، مميب ليد ليمه اات الصحك م  

عت بايق مظ اات الااتا  ااف   اب الب حث ب  اصم م  عمه  ب لمااتف الصحك م   ا  صاا    
مت  حص  يصام  ليب لل الصم  ش لحظ  نيحظ  كل م  حص ل  الحكب ارم ء ادااة المب اا  صاا   ا 

ا لم ب ب ل ااميت االصحاك ت داتل الميمل اا ت اات الصحك م   ارم ء المب اا  ب اصتداب صجمالال   
 .الااتا ا  صاا  

 :مدف البحث

امما   صمم ب نام مع صمي مس ب اصتداب صجمالال   الااتا ا  صاا س  يهدف البحث إل 
لبال الةات  الر لر  بكي   الصار   الاي     اللادا عيس بمض المه اات الصحك م   لاي    صيريا  

 .ل مم  نمه 
 :فروض البحث

 :الفروض التالية الباحثفي ضوء أمداف البحث يضع 

  ى بب الصالد  ااق  ات د ل  إحم ئ   نيت مصااب  ال   اييت ال ني  االبمىدض ليملماعى   -1
 .الم لح ال     البمدض (تيد البحث) صحك م  المه اات البمض  س 
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 صلاين ى صالد  ااق  ات د ل  إحم ئ   نيت مصااب  ال   اييت ال نيى  االبمىدض ليملماعى  ال -2
 .الم لح ال     البمدض (البحثتيد ) صحك م  المه اات البمض  س 

صلاين ىىى  ال يتملمىىىاعصيل يتالبمىىىدي يتال   اىىى سصالىىىد  ىىىااق  ات د لىىى  إحمىىى ئ   نىىىيت مصااىىىب -3
 لم لح الملماع  الصلاين  . (تيد البحث) صحك م  المه اات ال بمض س  اال  بب 

 :مصطلحات البحث

 :تكنولوجيا الواقع االفتراضي -

نيئىى  صميىىب صتيي ىى  صمصمىىد عيىىس عمي ىى  مح جىى ة لمتىى ذد ح    ىى  صممىىل عيىىس إظهىى ا األتىى  ء 
الر نص  االمصحاك  اكيمه   س ااتمه  الح   س مت حيث حاكصه  ااإلحا   نه  اذىس صاى عد المىصميب 
عيس أداء األعم ل االمه ب المبياب  ممه مت تال المت ذد الصمي م   امؤرااصه   س ال مت الح   س 

 (4 :10)ليمتهد الصمي مس. 
 :نظارات الواقع االفتراضى -

مظىىىى اات الااتىىىىا ا  صاا ىىىىس ذىىىى  مظىىىى اات صم اىىىىل الهااصىىىىف ال ك ىىىى  اصتيىىىىق ع لمىىىى  مميىىىى ا 
 (20) لأللم ل االةيدياذ ت رار   األبم د ا مكمه  الصة عل ما ص م   الااتا ا  صاا س.

 لوصفا*

ا لك نا مه   iosصاصتدب ما اله ة الماب يل الصس صممل عي  مظ ب ا مداايد اا ال  
 .دة ذ ا الم لب ا  صاا سنامه االصمصا بمت ذ 100نداتيه  المل ت ت  ذ صةك كيمه  

 :م  مميزات النظارات*

 (20) (3Dا اب ، 3Dصبن   ت ، دال  360ا   3Dصتريل  يديا )
 :اجراءات البحث

 :منهج البحث :أوالا 

المىىىىىمهع الصلاينىىىىىس مظىىىىىاًا لمائمصىىىىىه لبن مىىىىى  ذىىىىى ا البحىىىىىث ماىىىىىصميمً  بيحىىىىىد  الباحاااااثااىىىىىصتدب 
الصمىىىم م ت الصلاين ىىى  اذىىىا الصمىىىم ب الصلاينىىىس لملمىىىاعصيت إحىىىداذم  صلاين ىىى  ااألتىىىاض  ىىى بب  

 .البمدي لجا الملماعصيت  ا ب اصتداب ال     ال ني
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 :مجتمع وعينة البحث :ثانياا 

 :البحثمجتمع  -1

ل ممى  نمهى  االبى لغ –كي   الصار   الاي  ى   لينمىيت الةات  الر لر  ب مرل ملصما البحث بال 
 .الر لر االمالييت ب لةات  ( ب لل ماصلديت 100عددذب )

       :عينة البحث -2

صىىىب   لىىىل( ب20) اىىىصباع  ( ب لىىىل اريىىىغ حلىىىب الميمىىى  ا 50نيىىىغ حلىىىب الميمىىى  األا اىىى   )
اتىد ااىصم ت الب حىث  اىصباع  اتص  اذب ب لباي   المتاائ   مت ملصما البحىث إللىااء الداااى  ا 

الةاتىى  الاابمىى   ب لىىلممىىت  م ااىىات اليمبىى  مىىت  اللىىادامصميىى يت  ىىس اي  ىى   ب لىىل( 20بمىىدد )
  ()مدق الصم ي  لادا صتمص

 :تجانس العينة

ت ب الب حث ب يل د مم مىل  اللادالاي     الصحك م  ليصيجد مت صل م  الميم     المصرياات 
 (1)كم  ذا ما ح  س لدال اتب ، اإللصااء لصيك المصرياات

 (1)جدول 
 والزكاء المتغيرات األنثروبومترية تجانس عينة البحث فى 

 70ت =                                                                          

أت  اض (0.160، 0.051-) أم  صاااحت مم مات ا لصااء مى  نىيت (1)يص ح مت اللدال 
 ( مم  يدل عي  صل م  أ ااد الميم     المصرياات األمراارامصايى 3+مم مل ا لصااء امحما نيت )

 .اال ك ء

 
 

 

 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط وحدة القياس االختبارات
 0.051- 19.000 0.503 18.512 سنة العمر الزمنى
 0.006 174.000 2.905 173.962 سم الطول
 0.160 71.000 3.722 71.037 كجم الوز  

 0.076 34.000 2.469 33.550 درجة كاءذال



- 7 - 

 

 (2)جدول 
 قيد البحث             المعرفية عينة البحث في االختباراتتجانس                

 =  70 

 المحاور  م
 وحدة 
 القياس

 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط

 0.60- 5.00 .0.89 4.82 درجة مقاييس الملعب وواجبات الحكام 1
 0.59- 4.00 0.81 3.84 درجة قواعد اللعب وزم  المباراه 2
 0.92- 3.00 1.17 2.64 درجة االشارات التحكيمية 3
 0.97 1.00 1.29 1.42 درجة المواقف التحكيمية 4

 0.44- 13.00 1.77 12.74 درجة مجموع محاور التحصيل المعرفى

أت  اض (0.97، 0.92-) أم  صاااحت مم مات ا لصااء م  نيت (2)يص ح مت اللدال         
( مم  يدل عي  صل م  أ ااد الميم     المصرياات المه اي  تيد 3+مم مل ا لصااء امحما نيت )

 .البحث
 (3)جدول 

 ثقيد البح ينة البحث في االختبارات المعرفيةتكافؤ ع
                                                                           1  = 2  =25  

 وحدة المحاور م
 القياس

المجموعة  المجموعة الضابطة
الفرق بي   التجريبية

 قيمة ت متوسطي 
 ع س ع س

 1.43- 0.36- 1.00 5.00 0.72 4.76 درجة وواجبات الحكاممقاييس الملعب  1
 1.03- 0.24- 0.97 3.96 0.61 3.72 درجة قواعد اللعب وزم  المباراه 2
 0.00 0.00 1.18 2.64 1.18 2.64 درجة االشارات التحكيمية 3
 0.10- 0.40- 1.29 1.44 1.32 1.40 درجة المواقف التحكيمية 4

 1.37- 0.68- 1.75 13.08 1.93 13.56 درجة المعرفىمجموع محاور التحصيل 
 1.662= 98ودرجة حرية  05، 0قيمة  ت  الجدولية عند مستوى معنوية    

عىىىدب الىىىاد  ىىىااق دالىىى  إحمىىى ئ   نىىىيت ال   اىىىيت ال نييىىىيت ليملمىىىاعصيت  (3)يا ىىىح لىىىدال 
الصلاين   اال  بب   س ا تصب اات المه اي  ليميم  تيد البحث حيث امحمات ت مى  ت المحاىاب  

ممىى   05، 0اك مىىت ت مصهىى  اتىىل مىىت ت مىى  ت اللدال ىى  عمىىد ماىىصاض ممما ىى   0.00 :1.43-نىىيت 
 ال  بب   س ا تصب اات المه اي  تيد البحث.ين   ا ي  صج  ؤ الملماعصيت الصلا يدل ع
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 :وسائل جمع البيانات :ثالثاا 

 ىى   ىىاء األذىىداف الصىى   اىىم  البحىىث إلىى  صح   هىى  تىى ب الب حىىث نإصبىى ع ملماعىى  مىىت           
  :والمتمثلة فيما يلى ،التباات الميم   إلعداد أداات لما الن  م ت

 (9مرفق ) .صجمالال   الااتا ا  صاا  النام مع الصمي م  الم صاح ب اصتداب  -1

 (8مرفق ) . اصتداب مظ اات الااتا ا  صاا  ايم ايا الااتا ا  صاا   ب -2

 .األله ة ااألداات الماصتدم  -3

 (3مرفق ) .اتصب ا ال ك ء -4

 (7مرفق ) .صاميف الم اا الت ص ب لةات  الر لر  م دة الصحك ب -5

  المعرفي:اختبار التحصيل  -6

  :تكنولوجيا الواقع االفتراضىالبرنامج التعليمى المقترح باستخدام  -1

 :أمداف البرنامج

ب لل بمض صميب ال صجمالال   الااتا ا  صاا س إل  يهدف النام مع الصمي مس ب اصتداب   
االب ت الحك ب ا م  ي   الميمل اا داات الا م  ليمب ااة ) اللاداالمه اات الصحك م      اي    

 .(المااتف الصحك م   –ا ت اات الصحك م    -تااعد اليمل ا مت المب ااة  –   الميمل 

 :األمداف المعرفية

   اللاداناي    أت  ماف البال بمض المااحس ال  مام   الت م . 

     اللاداأت  ماف البال االب ت الحك ب    اي. 

  تيد البحث ت اات الصحك م  ااألداء المح ح لاأت  ةهب البال الصايال الحاكس.  

 أت  كصال البال باي   لديدة ليصميب.  
 :أغراض البرنامج 

االبىى ت يمىىل اا داات الا مىى  ليمبىى ااة ا م ىى ي   الم)أت  كصاىىل الب لىىل المهىى اات الصحك م ىى   -
المااتىىىىىىف  –ا تىىىىى اات الصحك م ىىىىى   -تااعىىىىىد اليمىىىىىل ا مىىىىىت المبىىىىى ااة  –الحكىىىىى ب  ىىىىى  الميمىىىىىل 

 .(الصحك م  

  .أت يص كا الب لل األعم ل االمه ب المبيال أدائه  كم  ت ذدذ  -

 .أت  ةهب الب لل المم اا  المح ح  لات اات الصحك م   تيد البحث -
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 .ال داة عي  الصتيل ااإلدااك اا نصج ا الب للأت يمم  لدض  -

صميب  ىىىىىس الصار ىىىىى  أت  كصاىىىىىل ايصمىىىىىاف الب لىىىىىل عيىىىىى  بمىىىىىض األاىىىىى ليل الصجمالال ىىىىى   ىىىىىس الىىىىى -
 الاي    .

 .أت  اصب ا الب لل الصة عل ما الح ال ا لس االصميب عت باي   -

 .أت  كصال الب لل ال داة عي  الصميب ال اصس مت تال ا عصم د عي  مةاه -

 بمض أمم   الاياك الصس يلل عي ه أت   اب نه  أرم ء عمي   الصداي . الب للأت  كصال  -

 ذ   المه اات مصيل  مااا  نتناات مم اب . بمم اا الب لل أت يصحات أداء  -

 أت يصدال الب لل عيس المه اات الصدايا    س لا صتييس  تبه الااتا الح   س. -
 األمداف الوجدانية: 

 صمم   اصبايا الام ت التي    االمةا   ليبال. 

  اجصا ل ال داة عي  المت اك  ا يل ن      عمل اللم ع  االلهد الصم ام. 

  .  ادااك المات  نيت المب ء االمائال 

   اللاداالتماا ب لام دة االاااا أرم ء مم اا. 

  الاغب  ااإلمااا  س صح يق ال ات اصحمل المائال   االا ء ليلم ع. 
 :وقد تم مراعاة األسس التالية عند وضع البرنامج المقترح

 ب اتىىىىدااصهب امهىىىى ااصهب أت صصم اىىىىل أالىىىىه المتىىىى   مىىىىا بن مىىىى  البىىىىال مىىىىت حيىىىىث ااىىىىصمداداصه
 .الحاك  

  صمىىاع أالىىه المتىى   ا لىىك حصىى  يىىصمكت البىىال مىىت اتص ىى ا ألىىاات المتىى   الصىىس صتىىبا ميىىالهب
 .اح ل صهب االصس صصمت  ما اصل ذ صهب

  مااع ة الةااق الةاد   نيت البال عت بايق صماع أاله المت    س عدة ماصا  ت حص  يلىد
 .تدااصهكل ب لل الماصاض ال ي يصم ال ما 

 أت صصم ال أاله المت   ما اإلمك م ت المص ح  مت مي ام   متمم  اأداات.  

  صح يىىق منىىدأ األمىىت االاىىام  امااعىى ة الصىىداج أرمىى ء مم ااىى  األمتىىب  مىىت الاىىهل إلىى  المىىمل
 .امت الببئ إل  الاايا امت البا ط إل  الماكل
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 ي باي ىى   ة ىىيه  الب لىىل ليصمىىاف ا ذصمىى ب نإص حىى  الةامىى  لامص ىى ل مىىت األلهىى ة ااألداات بىىي
 .عي  حاك ت مصماع 

 مااع ة الاد عمما اإلر اة االصتايق  س محصاض النام مع. 

   أت يصتيل األداء الحاكس صمايم ت ليصهدئ  اا اصات ء كااح  إيل ن. 

  :المقترح باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضىمحتوى البرنامج التعليمى 

 مكونات البرنامج:*

( 4عيىىىس ) المقتااارح باساااتخدام تكنولوجياااا الواقاااع االفتراضاااىالتعليماااى إتىىىصمل النامىىى مع  
لصح يىىىق ذىىىدف  اللىىىادا ىىى  الصحك م ىىى  مىىىت  ىىىمت المهىىى اات األا اىىى   صحك م ىىى  مهىىى اات أا اىىى   

 اذس كم  ييس.  لبال الةات  الر لر  ليلادا  األا ا الصحك م   النام مع اذا صميب المه اات 

   االب ت الحك ب    الميملا  م  ي   الميمل اا داات الا م  ليمب ااة.    

 تااعد اليمل ا مت المب ااة.      

   ا ت اات الصحك م . 

   المااتف الصحك م. 
  :الفيديومات والصور والتعليقات باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضى*

 مدة البرنامج:*

صحىىىددي  مىىىت  الممىىى   تمىىىت تىىىال الائحىىى  الصداياىىى   الممصمىىىدة لمىىى دة صحكىىى ب لاي  ىىى ت  
 عيس المحا الص لس: اللاداالصدايا  الت ص ناي     النام مع

 .ا ع ( 12مدة صمةي  النام مع )  -1

 .( احدة2عدد الاحدات الصمي م   ب اصتداب ا لم ل الصمهيد   االمرياة    األاناع ) -2

 ( دت   .60) صجمالال   الااتا ا  صاا   مت الاحدة ب اصتداب  -3

 ( احدة.12)صجمالال   الااتا ا  صاا   إلم لس عدد الاحدات ب اصتداب  -4

( 10صجمالال   الااتىا ا  صاا ى  لاللى ء الصمهيىدي )الصا يا ال ممس لمكام ت الاحدة ب اصتداب  -5
 ( دت   [.10االل ء التص مس ) –دت     (40االل ء األا اس ) -دت    
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 التقسيم الزمني للبرنامج:*

لناحياة ما  اتكنولوجياا الواقاع االفتراضاى  باساتخدام قام الباحث بتقسيم مهارات البرناامج       
 :الزمنية علي النحو التالي

 (4جدول )
 التقسيم الزمني لمحتوي البرنامج التعليمى المقترح

 الوحدات عدد مهارات البرنامج 
  ( احدات4)  ااالب ت الحك بم  ي   الميمل اا داات الا م  ليمب ااة 
  ( احدات2) تااعد اليمل ا مت المب اا 
   ( احدات3)  ا ت اات الصحك م 
    ( احدات3) المااتف الصحك م 

 :ويهدف إلى :الجزء التمهيدي –أ 

دت  ىىى   (10)امىىىدة ذىىى ا اللىىى ء  ؛الم صىىاحصلهيىى  ا داات الا مىىى  لصتىىىريل النامىىى مع الصمي مىىى  
 .باال  صاة صمةي  النام مع

 :ويهدف إلى، الجزء الرئيسي – ب

اذىى ا اللىى ء  مصنىىا مىىت أذىىب األلىى اء  ىىس ؛ اللىىاداصميىىب المىىااح  الصحك م ىى  الت مىى  ناي  ىى  
اصصمرىىىىىل أمتىىىىىبصه  ىىىىس ملماعىىىىى  مىىىىىت ، الاحىىىىدة الصمي م ىىىىى  حيىىىىىث  ح ىىىىق محصىىىىىاا  الهىىىىىدف المبيىىىىال

اللىادا  الصحك م ى  الت مى  ناي  ى  مهى اات لب االماا االتااح ت الماص   الت مى  الةيدياذ ت
 .دت    باال  صاة صمةي  النام مع (40)امدة ذ ا الل ء ، االصلايل الممي 

  :الجزء الختامي – ج

ت  ى  بىاال  صىاة صمةيى  د (5)اصصاااح مدة ذ ا الل ء مت ، ماالمه المحصاض اات  الر  ل اا ممااف
 .النام مع

 الةيدياذ ت االمىاا الصا ى ح   االمااتىف الصحك م ى  المتصيةى ب تص  ا ملماع   الباحثت ب       
ا ىىى   ىىىاء  لىىىك صىىىب صا يمهىىى  كاحىىىدات لينامىىى مع ، ن مىىى  الميمىىى  ااإلمك مىىى ت المالىىىادةالمم اىىىب  لب
 .ي  الم صاح صمة
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 :األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث -2

 :قام الباحث بإستخدام األجهزة التالية        

، باى   لىادا، مي ات بنس ل     الىا ت بى لجييا لىااب، له   اااص ميصا ل     البال ب لامص مصا
 .ذااصف محمال، مظ اات الااتا ا  صاا  ، اله ة ح ال ال 

 :اختبار الذكاء -3

 :  محمد خيري السيد إعداد / ، ت ب الب حث ب اصتداب اتصب ا ال ك ء الم لس

 :وقد اختار الباحث مذا االختبار لألسباب التالية

  د أجىدت المديىد مىت الداااى ت مىدق ذى ا ا تصبى ا  ىس ت ى   ، * عيس دال  ع ل   مت المدق
 ال داات الم ي   الم م .

   د أجدت المديد مت الدااا ت أت مم مات رب صه ع ل ه. ، * عيس دال  ع ل   مت الرب ت

 * يم ال الماحي  الام   تيد البحث. 
 اختبار التحصيل المعرفي:  -4

لبىال الةاتى   اللىادات ب الب حث نصمم ب اتصب ا ليصحميل المما س  ىس صحكى ب اي  ى       
دااك البىال ليلاامىل  -الر لر  بكي   الصار   الاي     لينميت  ل ممى  نمهى  ل  ى   مىدي  هىب اا 

 .اللادااي    المما    الماصبب  نصحك ب 
 :وقد أتبع الباحث في تصميمه الختبار التحصيل المعرفي الخطوات التالية 

 :تحديد الهدف العام لالختبار*

 س  اء أذداف البحث صب صحديد الهدف الم ب لاتصب ا اصمرل  س ت ى   مىدي الصحمىيل  
االصىس ص ىممه   اللىادااي  ى  نصحكى ب المما س ليبىال عيمى  البحىث ليلاامىل المما  ى  الماصببى  
ا اااعىىىس الب حىىىث أت  ربىىىس ا تصبىىى ، النامىىى مع الصمي مىىى  ب اىىىصتداب صجمالال ىىى  الااتىىىا ا  صاا ىىى 

 .اللادامحصاي الممهع الصمي م  لصحك ب اي    
 (5مرفق ) تحديد المحاور الرئيسية االختبار:*

التىى ص بمىى دة بىى  باع عيىى  الصامىىيف اتصبىى ا تىى ب الب حىىث  ىىس  ىىاء الهىىدف المىى ب ل 
ت أت لصحديىىد ملماعىى  مىىت المحىى اا الائ اىى   الصىىس  مكىى، صحكىى ب الاي  ىى ت اللم ع ىى  ليةاتىى  الر لرىى 

 م ى ي   الميمىل اا داات الا مى  ليمبى ااة :)اذى   المحى اا ذىس ك لص لسيص ممه  ا تصب ا المما س 
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المااتىىىىىف  .ا تىىىىى اات الصحك م ىىىىى  .تااعىىىىىد اليمىىىىىل ا مىىىىىت المبىىىىى ااة .االبىىىىى ت الحكىىىىى ب  ىىىىى  الميمىىىىىلا 
 .(الصحك م  

 صياغة مفردات االختبار:*

تىىى ب الب حىىىث بىىى إلباع عيىىى  الماالىىىا الميم ىىى  االداااىىى ت الاىىى ب   لاتصبىىى اات الما ىىىاع   
اتاا  كص نصه  اتبىاات نم ئهى  اصحديىد صمي م صهى  االماامىة ت الاالىل إصب عهى  مرىل داااى ت كىا 

"مباه ، (1م( )2007"إباراميم عباد الساتار العاويني" )، (5م( )2006)"إيهاب محمد فهايم" مت 
ارم ء عيس م  اىنق صىب  (6م( )2011"تامر جمال عرفه" )، (18م( )2009سعيد عبد المنعم" )

 .( مةادة80م  غ  أائي  ا تصب ا المما س اريغ عدد مةاداصه  )

ليبىىال  اللىىادااي  ىى   صحكىى ب اتىىد ااعىىس  ىىس ذىى   األاىىئي  ت ىى   الصحمىىيل المما ىىس  ىىس 
، ب احصمىى ل اليةىىث ألجرىىا مىىت مىىدلالداعىى، االباىى ب ، االا ىىاح، اتىىد ااعىىس التىىمال، عيمىىه البحىىث
 االدت  الميم  .

 (6مرفق ) :الصورة النهائية لالختبار المعرفي*

 (5جدول )
 اور االختبار المعرفي في صورة النهائيةعدد العبارات لمح

 العبارات إجمالي المحاور م
 17 مقاييس الملعب واالدوات وواجبات الحكام في الملعب 1
 8 قواعد اللعب وزم  المباراة 2
 15 االشارات التحكيمية 3
  10 المواقف التحكيمية 4

  50 اإلجمالي

 :تعليمات االختبار*

ص مد صمي م ت ا تصب ا مت أذب عاامل صبن  ه حيث يصاصل عييه  ا اح الهدف مت  
الب لل نير  اهي  ااي م  اب لص لس إلس اإلل ب  بمااة مح ح  بحيث صبمد عت ا تصب ا إلس 

اك لك باي   صاليل الب لل لإلل ب  المح ح   س مك مه  المحدد ما أذم   كص ب  ، اإلب ل 
 الن  م ت المبياب   س اات  اإلل ب  االصس صتصمل عيس ا اب ااتب التمب . 
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 تصحيح االختبار:*

امىةا لجىل ، ا تصب ا إعبى ء دالى  ااحىدة   ىط لجىل إل بى  مىح ح ااعس عمد صمح ح  
اصىىب إعىىداد مةصىى ح صمىىح ح ، ( دالىى 50اب لصىى لس صجىىات الدالىى  المه ئ ىى  لاتصبىى ا )، إل بىى  ت بئىى 

 لصاهيل عمي   الصمح ح.
 تحليل مفردات االختبار:*

اة )اىؤال( ( عبى 50ت ب الب حىث بكص بى  اتصبى ا الصحمىيل المما ىس اكى ت محصىاي عب ااصىه ) 
مىت تى اج ملصمىا  ( بىال ب لةاتى  الاابمى 20تاامهى  ) ااىصباع  ات ب نصبن  ىه عيىس عيمى  مميى ة 

نهىىىدف الصيجىىىد مىىىت ا ىىىاح المةىىىادات احاىىىت اللىىىادا البحىىىث ممىىىت اىىىنق لهىىىب داااىىى  م ىىىاا مىىى دة 
اتىىد ااىىصتدب ، مىى  غصه  امائمصهىى  اأ  ىىً  حاىى ل ممىى مات الاىىهال  االمىىماب  لمبىى اات ا تصبىى ا

 .الب حث المم دل  الص ل   لحا ل مم مل الاهال 

 معامل السهولة = 
 عدد اإلجابات الصحيحة للسؤال )العبارة(

 عدد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات الخاطئة

 معامل السهولة  =
 ص

 ص+خ
 

 اإلل ب ت الت بئ  خ=       ، اإلل ب ت المح ح       ص=حيث أت    
 ملماعهب  ا اي الااحد المح ح.، الاهال  االمماب  عات  عكا   مب تاةاالمات  نيت 

 معامل السهولة – 1معامل الصعوبة = 

  :كم  صب حا ل مم مل الصمي  لمةادات ا تصب ا ب اصتداب مم دل  الصب يت االصس صمص عيس أت
 مم مل المماب .× = مم مل الاهال   (التميز)التباي  

مم مل الاهال  امم مل المماب  امم مل الصمي  لجل مةادة مت ( يا ح 6االلدال اتب )
 مةادات اتصب ا الصحميل المما س تيد البحث.
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 (6جدول رقم )
 معامالت السهولة والصعوبة والتميز لمفردات اختبار التحصيل المعرفي

ا تصبى ا المما ىس صصميى  بممى مات الاىهال   ( أت عبى اات محى اا6ت لدال اتىب )يص ح م
اأت ، (0.20 :0.60( ا مم مىل المىماب  مى  نىيت  )0.40:0.80حيث يصاااح مم مل الاىهال  نىيت )

ور
مح
ال

 

 م
معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
ور التميز

مح
ال

 

 م
معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التميز

كام
الح
ت 
جبا
 وا
ت و

دوا
 األ
س و

قايي
الم

 

1 0.65 0.35 0.23 

مية
حكي

 الت
رات
شا
اال

 

26 0.60 0.40 0.24 
2 0.70 0.30 0.21 27 0.70 0.30 0.21 
3 0.655 0.35 0.23 28 0.65 0.35 0.23 
4 0.70 0.30 0.21 29 0.65 0.35 0.23 
5 0.65 0.35 0.23 30 0.70 0.30 0.21 
6 0.65 0.35 0.23 31 0.70 0.30 0.21 
7 0.70 0.30 0.21 32 0.60 0.40 0.24 
8 0.70 0.30 0.21 33 0.70 0.30 0.21 
9 0.60 0.40 0.24 34 0.65 0.35 0.23 
10 0.60 0.40 0.24 35 0.70 0.30 0.21 
11 0.55 0.45 0.25 36 0.40 0.60 0.24 
12 0.60 0.40 0.24 37 0.70 0.30 0.21 
13 0.70 0.30 0.21 38 0.75 0.25 0.19 
14 0.80 0.20 0.16 39 0.55 0.45 0.25 
15 0.65 0.35 0.23 40 0.60 0.40 0.24 
16 0.40 0.60 0.24 

مية
حكي

 الت
قف
موا
ال

 

41 0.80 0.20 0.16 
17 0.80 0.20 0.16 42 0.45 0.55 0.25 

ب 
اللع
عد 

قوا
اراه
لمب
  ا
وزم

 

18 0.45 0.55 0.25 43 0.45 0.55 0.25 
19 0.60 0.40 0.24 44 0.40 0.60 0.24 
20 0.40 0.60 0.24 45 0.70 0.30 0.21 
21 0.65 0.35 0.23 46 0.65 0.35 0.23 
22 0.70 0.30 0.21 47 0.65 0.35 0.23 
23 0.65 0.35 0.23 48 0.70 0.30 0.21 
24 0.65 0.35 0.23 49 0.70 0.30 0.21 
25 0.70 0.30 0.21 50 0.70 0.30 0.21 
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 – 0.16 ات تىىىاة صمييىىى  مم اىىىب  اذىىىس صصىىىاااح نىىىيت )اللىىىادا أاىىىئي  ا تصبىىى ا المما ىىىس  ىىىس اي  ىىى  
ة لص ىا ب البحث كىيدا   ( اعي ه  إمه  مكت ااصتداب عب اات مح اا اتصب ا الصحميل المما س تيد0.24

 ماصاي الصحميل المما س.
 تحديد الزم  الالزم لالختبار:

 ب حث ب اصتداب المم دل  الص ل  :المما س ت ب اللصحديد ال مت الا ب لاتصب ا  

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

2 

 (دقيقة 27ار لك أمكت صحديد ال مت الا ب  تصب ا الصحميل المما س اك ت )

 :قيد البحث المعرفى المستخدم لالختبار المعامالت العلمية -

 عت بايق:لالختبار المعرفى  االرب ت المدقصب إيل د مم مات          

 صدق االختبار: :أوالا 

 صب حا ل مدق ا تصب ا المما س ب اصتداب مدق ا صا ق الداتيس امدق الصم ي . 
 ( صدق االتساق الداخلي:1)

ب اصتداب مدق ا صا ق الداتيس بحا ل مم مل ا اصب   م  نيت دال ت كل  الباحثت ب 
عب اة مت عب اات كل محاا ب تصب ا الصحمىيل المما ىس االدالى  الجي ى  ليمحىاا ا لىك عيىس عيمى  

، ب17/2/2016ا لىك يىاب  ممت انق لهىب داااى   لىك المحصىاي  ب لةات  الاابم  ( ب لل20تاامه )
يا ح مم مل ا اصب   )مدق ا صا ق الداتيس( نيت كل عب اة مت عب اات كل  (7)االلدال اتب 

 محاا ب تصب ا الصحميل المما س االدال  الجي   ليمحاا.
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 (7جدول رقم )
جمالي درجة المحور الذي تنتمي له العبارة   معامل االرتباط بي  درجة كل عبارة وا 

 (االتساق الداخليصدق )الختبار التحصيل المعرفي )قيد البحث( 
 (20ت = )

 16، 2=  05، 0ومستوى معنوي  18قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية 

( ااصةى ع تى ب ممى مات ا اصبى   نىيت دالى ت المبى اات االدالى  7يص ح مت اللدال اتىب ) 
 الاد اصا ق داتيس نيت المب اات االمح اا.م  يدل عيس ، الجي   ليمحاا

 

ور
مح
ال

 

قيمة معامل  ع + س/ العبارات
 االرتباط

 
ور
مح
ال

 

معامل  م
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التميز

كام
الح
ت 
جبا
 وا
وات

الدا
و ا
س 

قايي
الم

 

1 0.750 0.444 0.603* 

مية
حكي

 الت
رات
شا
اال

 

26 0.750 0.444 0.603* 
2 0.750 0.470 0.392 27 0.700 0.470 0.527* 
3 0.750 0.444 0.724* 28 0.850 0.366 0.350 
4 0.750 0.470 0.506* 29 0.700 0.470 0.334 
5 0.750 0.444 0.603* 30 0.750 0.444 0.330 
6 0.750 0.444 0.482* 31 0.750 0.444 0.448* 
7 0.750 0.470 0.506* 32 0.750 0.444 0.508* 
8 0.750 0.470 0.437 33 0.800 0.410 0.326 
9 0.750 0.444 0.603* 34 0.750 0.444 0.504* 
10 0.800 0.410 0.568* 35 0.700 0.470 0.603* 
11 0.750 0.444 0.432 36 0.800 0.410 0.403 
12 0.750 0.444 0.486* 37 0.650 0.489 0.390 
13 0.750 0.444 0.521* 38 0.700 0.470 0.631* 
14 0.700 0.470 0.317 39 0.750 0.444 0.603* 
15 0.700 0.470 0.517* 40 0.750 0.444 0.574* 
16 0.750 0.444 0.344 

مية
حكي

 الت
قف
موا
ال

 

41 0.700 0.470 0.528* 
17 0.700 0.470 0.317 42 0.750 0.444 0.464* 

اراه
لمب
  ا
وزم

ب 
اللع
عد 

قوا
 

18 0.800 0.410 0.488* 43 0.650 0.489 0.509* 
19 0.750 0.444 0.603* 44 0.650 0.489 0.309 
20 0.800 0.410 0.531* 45 0.700 0.470 0.631* 
21 0.700 0.470 0.378 46 0.700 0.470 0.528* 
22 0.750 0.444 0.330 47 0.700 0.470 0.528* 
23 0.800 0.410 0.531* 48 0.650 0.489 0.390 
24 0.750 0.444 0.330 49 0.700 0.470 0.631* 
25 0.800 0.410 0.583* 50 0.750 0.444 0.603* 
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  (8جدول )
جمالي درجات باقي المحاور الختبار   معامالت االرتباط بي  درجة كل محور وا 

 (صدق االتساق الداخلي للمحاور) (قيد البحث)التحصيل المعرفي 
                                                                                 =  (20) 

 قيمة معامل االرتباط ع + س/ المحاااااور م

مقاييس الملعب واالدوات وواجبات   .1
 الحكام في الملعب

14.450 0.998 0.662* 

 *0.545 1.080 7.700 قواعد اللعب وزم  المباراة  .2
 *0.612 0.978  7.300 االشارات التحكيمية  .3
 *0.546 0.670 7.350 المواقف التحكيمية  .4

 16، 2 =0.05ومستوي معنوي  18قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية  

لمى لس 8يص ح مت اللدال اتب )       ( ااصة ع ت ب مم مات ا اصب   نيت دال  كل محىاا اا 
ممى  يىدل ، اللىادالمما س تيد البحث  ىس صحكى ب اي  ى  ب تصب ا الصحميل ا دال ت ب تس المح اا

 عيس مدق ا تصب ا اتناله.
  :صدق التمايز(  2)

( ب لىل ب لةاتىى  20صىب حاى ل مىدق الصمى ي  نىيت ملمىاعصيت إحىداذم  مميى ة مكامى  مىت ) 
ااألتىىاض غيىىا مميىى ة اللىىادا الاابمىى  ممىىت اىىنق لهىىب داااىى   لىىك المحصىىاي امصميىى يت  ىىس اي  ىى  

، ب17/2/2017 ارمىى ءا ا لىىك يىىاب  ( ب لىىل ب لةاتىى  الر لرىى  اتىى اج عيمىى  البحىىث20مكامىى  مىىت )
 ( يا ح  لك.9اتب ) االلدال

 (9جدول )
 (الصدق) (قيد البحث)في االختبار المعرفي  (المميزة والغير مميزة)داللة الفروق بي  القياسي  للمجموعتي  

                                                                              ( =  40) 
قيمة )ت( 
 المحسوبة

الفرق بي  
 المتوسطي 

 المجموعة المميزة المجموعة غير المميزة
 المحااااااور

 م
 س ع + س ع +

مقاييس الملعب واالدوات  14.450 0.998 7.350 0.875 7.100 *23.913
 وواجبات الحكام في الملعب

1 

 2 قواعد اللعب وزم  المباراة 7.350 0.670 3.350 0.670 4.000 *18.856
 3 االشارات التحكيمية 7.300 0.978 3.700 0.732 3.600 *13.168
 4 المواقف التحكيمية 7.700 1.080 3.750 0.786 3.950 *13.215
 مستوي التحصيل المعرفي 36.700 2.226 18.150 0.1.814 18.550 *28.882
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نىىيت مصااىىط  0.05( الىىاد  ىىااق دالىىه إحمىى ئ   عمىىد ماىىصاي 9 ىىح مىىت اللىىدال اتىىب )ا ي       
، امصااىىط ت ىى   الملماعىى  الريىىا مميىى ة  ىىس اتصبىى ا الصحمىىيل المما ىىس، الملماعىى  المميىى ةت ىى   

 مم  يدل عيس مدق اتصب ا الصحميل المما س تيد البحث.
 :ثبات االختبارات :ثانيا

 _ testبحاىى ل مم مىىل الربىى ت بباي ىى  صبنيىىق ا تصبىى ا اا عىى دة صبن  ىىه  الباحااثتىى ب  
retest (  ب لل ب لةات  الاابم  مت تى اج ملصمىا البحىث ممىت اىنق 20عيس عيم  ممي ة تاامه )

 لاىىىىىنتاب اا عىىىىى دة الصبنيىىىىىق يىىىىىاب 17/2/2017 ا ارمىىىىى ءلهىىىىىب داااىىىىى   لىىىىىك المحصىىىىىاي ا لىىىىىك يىىىىىاب 
 ب.20/2/2017

( يا ح مم مل ا اصب   نىيت مصى ئع ا تصبى ا المما ىس  ىس الصبنيىق األال 10االلدال اتب )
 الر مس.االصبنيق 

 (10جدول )
 معامال االرتباط بي  القياسي  األول والثاني اختبار

 (ثباات) (قيد البحث)التحصيل المعرفي  
                                                                                 ( =  20) 

( الاد عات  ااصب   دال إحم ئ ً  عمد ماصاي ممماي 10ص ح مت اللدال اتب )ي
اك ت مم مل ا اصب    ا ، الصحميل المما سنيت الصبن  يت األال االصبنيق الر مس  تصب ا  0.05

مم  يدل عيس رب ت اتصب ا ، (0.779إلس  0.514)د ل  ع ل   حيث صاااحت ت ب الد ل  نيت 
 الصحميل المما س تيد البحث ندال  ع ل  .

 

 

قيمة 
معامل 
 االرتباط

الفرق بي  
 المتوسطي 

 التطبيق األول التطبيق الثاني
 المحااااااور

 م

 س ع + س ع +

0.514* 0.550 1.026 15.000 0.998 14.450 
مقاييس الملعب واالدوات وواجبات 

 الحكام في الملعب
1 

 2 قواعد اللعب وزم  المباراة 7.350 0.670 7.650 0.670 0.300 *0.470
 3 التحكيميةاالشارات  7.300 0.978 7.750 0.716 0.400 *0.563
 4 المواقف التحكيمية 7.700 1.080 7.950 0.759 0.250 *0.622
 ماصاي الصحميل المما س 36.700 2.226 38.400 2.348 1.700 *0.779
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 :ستطالعيةالدراسة اال

ب  إلىىىىىىىى  12/2/2017 ىىىىىىىىس الةصىىىىىىىىاة مىىىىىىىىت   اىىىىىىىىصباع  تىىىىىىىى ب الب حىىىىىىىىث نىىىىىىىىإلااء الداااىىىىىىىى  ا 
اذىىىىب عيمىىىى  مم ريىىىى   ب لىىىىل (20)اتاامهىىىى   مىىىىت بىىىىال الةاتىىىى  الر لرىىى ب عيىىى  عيمىىىى  17/2/2017

 .ليملصما األميس امت ت اج عيم  البحث األا ا  
  :وذلك م  أجل التعرف على

 . مدض مم اب  النام مع الصمي م  ل داات البال امدض  همهب اااص م نهب له 

 ليصيجد مت ماحيصه  صلار  األله ة ااألداات الماصتدم   س البحث. 

  الصماف عي  المت جل الصس ص  نل عمي   الصمةي. 

 إيل د المدق االرب ت لاتصب اات الماصتدم   س البحث. 

ت ب الب حث نإلااء بمض الصمد ات عي  النام مع  اصباع  ارم ء عي  مص ئع الدااا  ا  
 .الةيدياذ ت الماصتدم     النام معا الصمي م  

 التطبيق:إجراءات 

 :القياسات القبلية -

ب إلىىىىى   18/2/2017تيىىىىىد البحىىىىىث  ىىىىىس الةصىىىىىاة مىىىىىت   ىىىىىس المصريىىىىىاات صمىىىىىت ال   اىىىىى ت ال ني ىىىىى       
 .ب19/2/2017
 :تنفيذ التجربة األساسية -

 ب إل 20/2/2017صب صمةي  النام مع الم صاح عي  ملماع  البحث الصلاين    س الةصاة مت        
 .ا ع     الاحدة الااحدة (1)نااتا ، صدايا   ا ع  (12)ب أي 8/5/2017
 :القياسات البعدية -

عتا مت صبنيق النام مع الم صاح  س  ر م  ال    ا ت البمد   بمد مه    الاحدةصب إلااء ال         
اتىىد صمىت لم ىىا ال   اىى ت عيىى  محىا مىى  صىىب إلىىااؤ   ،ب10/5/2017ب إلىى  9/5/2017الةصىاة مىىت 

 . س ال   ا ت ال ني   ليمصرياات تيد البحث ارمة  األايال ال ي اصبا مت تنل
 :المعالجات اإلحصائية

ا محىىااف  -الااىى ط  –المصااىىط الحاىى نس  :ااىىصتدب الب حىىث المم للىى ت اإلحمىى ئ   الص ل ىى       
مم مىىل ا اصبىى    –الماىىب  المئا ىى  لماىىب  الصريىىا  –لميمصىى ت مصااببصىى ت (ت)اتصبىى اات  –المم ىى اي 

 .مم مل ا لصااء –البا ط لنيااات 
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 :عرض ومناقشة النتائج

                    :عرض النتائج

 (11جدول )
 داللة الفروق بي  القياسي  القبلي والبعدي ونسب التحس  في اختبار التحصيل المعرفى

 للمجموعة الضابطة 
                                                                         = (25) 

 وحدة المحاور م
 القياس

الفرق بي   القياس البعدى القياس القبلى
 متوسطي 

نسبة  قيمة ت
 التحس 

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 *0.00 %119 18.15- 5.68- 1.38 10.44 0.72 4.76 درجة االول 1
 *0.00 %27 4.39- 1.04- 1.01 4.76 0.61 3.72 درجة الثانى 2
 *0.00 %118 8.22- 3.12- 1.48 5.76 1.18 2.64 درجة الثالث 3
 *0.00 %337 12.14- 4.72- 1.42 6.12 1.32 1.40 درجة الرابع 4

التحصيل 
 *0.00 %99 20.30- 13.52- 2.70 27.08 1.93 13.56 درجة المعرفى

 1.70( =0.05( ومستوى معنوية )48قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

( الىاد  ىىااق دالى  إحمىى ئ   نىيت ال   اىىيت ال نيىس االبمىىدي لمى لح ال  ىى   11يص ىح مىت لىىدال )
حيىىىىىث أت ت مىىىىى  )ت( ، الصحمىىىىىيل المما ىىىىىس ليملماعىىىىى  ال ىىىىى بب  اتاتصبىىىىى ا  البمىىىىىدي  ىىىىىس لم ىىىىىا

 (  %337  : %27)المحااب  أجنا مت )ت( اللدال   امال الصحات صاااحت م  نيت 
 (12جدول )

 داللة الفروق بي  القياسي  القبلي والبعدي ونسب التحس  في اختبار التحصيل المعرفي للمجموعة التجريبية
= (25) 

 وحدة المحاور م
 القياس

الفرق بي   القياس البعدى القياس القبلى
نسبة  قيمة ت متوسطي 

 التحس 
مستوى 
 ع س ع س الداللة

 *0.00 %138 26.85- 6.92- 0.81 11.92 1.00 5.00 درجة األول 1
 *0.00 %34 4.69- 1.36- 1.06 5.32 0.97 3.96 درجة الثانى 2
 *0.00 %250 19.27- 6.60- 1.23 9.24 1.18 2.64 درجة الثالث 3
 *0.00 %436 22.39- 6.28- 0.54 7.72 1.29 1.44 درجة الرابع 4

التحصيل 
 *0.00 %161 38.15- 21.12- 2.14 34.20 1.75 13.08 درجة المعرفى

 1.70( =0.05( ومستوى معنوية )48قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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االبمدي لم لح ( الاد  ااق دال  إحم ئ   نيت ال   ايت ال نيس 12يص ح مت لدال )          
، ا تصبىى اات المه ايىى  ااتصبىى ا الصحمىىيل المما ىىس ليملماعىى  الصلاين ىى  ال  ىى   البمىىدي  ىىس لم ىىا

 :%34) حيىىث أت ت مىى  )ت( المحاىىاب  أجنىىا مىىت )ت( اللدال ىى  اماىىل الصحاىىت صاااحىىت مىى  نىىيت
436 %). 

 (13)جدول 
الضابطة والتجريبية في القياسيي  البعديي  للمجموعتي   داللة الفروق بي  متوسطي

 المهارية للعينة قيد البحث                   االختبارات
 1 =50     

 وحدة المحاور م
 القياس

المجموعة  المجموعة الضابطة
الفرق بي   التجريبية

نسبة  قيمة ت متوسطي 
 التحس 

مستوى 
 الداللة

 ع س ع س
 *0.00 %14 4.60- 1.48- 0.81 11.92 1.38 10.44 درجة االول 1
 *0.06 %11 1.90- .56- 1.06 5.32 1.01 4.76 درجة الثانى 2
 *0.00 %60 9.03- 3.48- 1.23 9.24 1.48 5.76 درجة الثالث 3
 *0.00 %26 5.25- 1.60- 0.54 7.72 1.42 6.12 درجة الرابع 4

 *0.00 %26 10.31- 7.12- 2.14 34.20 2.70 27.08 درجة التحصيل المعرفى
 1.662=  98 ودرجة حرية   0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية                   

( الىىاد  ىىااق دالىى  إحمىىى ئ   نىىيت ال   اىىيت البمىىدييت ليملمىىاعصيت ال ىىى بب  13)يا ىىح لىىدال         
 1.90-: 10.31-االصلاين ى   ىس ا تصبى اات المه ايى  تيىىد البحىث حيىث امحمىات ت مى  ت  المحاىىاب  

مم  يدل عي  الاد  ااق  ات د ل   0.05اك مت ت مصه  اجنا مت ت م  ت اللدال   عمد ماصاض ممما   
لمى لح  الصلاين    س اتصب اات الصحميل المما ى إحم ئ   نيت ال   ايت البمدييت ليملماعصيت ال  بب  ا 

 .لاتصب اات ال     البمدي ليملماع  الصلاين  
 :مناقشة النتائج

 ىىىس  ىىىاء أذىىىداف البحىىىث ا اا ىىىه االمصىىى ئع الصىىىس صامىىىل إليهىىى  الب حىىىث مىىىت ن  مىىى ت            
 :يتضح ما يليالملماعصيت الصلاين   اال  بب  ب اصتداب األا ليل اإلحم ئ   المم اب  

الىىىىىىىىاد  ىىىىىىىىااق  ات د لىىىىىىىى  إحمىىىىىىىى ئ   نىىىىىىىىيت مصااىىىىىىىىبس ( 11ىىىىىىىىى  يص ىىىىىىىىح مىىىىىىىىت مصىىىىىىىى ئع لىىىىىىىىدال )
  ال ىىىىىىى بب  الصىىىىىىىس صاىىىىىىىصتدب الباي ىىىىىىى  الص ييد ىىىىىىى  )التىىىىىىىاح ال   اىىىىىىىيت ال نيىىىىىىىس االبمىىىىىىىدي ليملماعىىىىىىى

حيث أت ت مىىىىىى  )ت( .االممىىىىىىا ج(  ىىىىىىس مهىىىىىى اات الصحكىىىىىى ب تيىىىىىىد البحىىىىىىث لمىىىىىى لح ال  ىىىىىى   البمىىىىىىدي
ا تىىىىىىيا ذىىىىى ا إلىىىىىى  إيل ن ىىىىى  األاىىىىىىيال المصبىىىىىا  ىىىىىىس المحاىىىىىاب  أجنىىىىىىا مىىىىىت ت مىىىىىى  )ت( اللدال ىىىىى   
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س لىىىىداا المميىىىىب بمم ااىىىى  صىىىىداي  المهىىىى اات الصحك م ىىىى  تيىىىىد البحىىىىث كىىىى لك مىىىىدض الصىىىىيريا اإليلىىىى ن
الاىىىىىىياك الصداياىىىىىى  الىىىىىى ي صص ىىىىىىح   ىىىىىىه المهىىىىىى اات الصداياىىىىىى   أرمىىىىىى ء صىىىىىىداي  مىىىىىى دة الصحكىىىىىى ب  ىىىىىى  

الب حىىىىىث( أرمىىىىى ء ماحيىىىىى  )عىىىىىت بايىىىىىق ممىىىىىا ج األداء الىىىىى ي تىىىىى ب بيدائىىىىىه المميىىىىىب  اللىىىىىادااي  ىىىىى  
ا مىىىىىى ا  .الصميىىىىىى ب اذىىىىىى ا يؤكىىىىىىد عيىىىىىى  أذم ىىىىىى  داا المميىىىىىىب اتداصىىىىىىه عيىىىىىى  أداء الممىىىىىىا ج المىىىىىىح ح

ال ىىىىى بب  مىىىىىا الملماعىىىىى  الصلاين ىىىىى   ىىىىىس النيئىىىىى   الب حىىىىىث ذىىىىى   المصيلىىىىى  إلىىىىى  صتىىىىى به الملماعىىىىى 
الصمي م ىىىىىى  مىىىىىىت حيىىىىىىث الةصىىىىىىاة ال مم ىىىىىى  الماىىىىىىصرات   ىىىىىىس عمي ىىىىىى  الصىىىىىىداي  االصىىىىىىدايل اكىىىىىى لك إلىىىىىى  

الىىىىىى ي أعبىىىىىى   كىىىىىىاة اا ىىىىىىح  عىىىىىىت ك ة ىىىىىى  األداء  امم ااىىىىىىصه  (الب حىىىىىىث)أذم ىىىىىى  الىىىىىىاد المميىىىىىىب 
اصصةىىىىىىىىق ذىىىىىىىى   ، أرمىىىىىىىى ء ال  ىىىىىىىى ب بمهىىىىىىىى ب مهمصىىىىىىىىه ااألداء المىىىىىىىىح ح ليممىىىىىىىىا جليمهىىىىىىىى اات الصحك م ىىىىىىىى  

 " حاااااتم حساااانى" (، 16()2015)" محمااااود أبوالعطااااا  " المصيلىىىى  إلىىىى  مىىىى  أتىىىى ا إل ىىىىه كىىىىا مىىىىت
ميااااااثم عباااااااد ، " عصااااااام الاااااادي  محمااااااد(، 6)  (2011)" تااااااامر جمااااااال  "(، 7) (2013)

إلىىىىى  أذم ىىىىى  داا المميىىىىىب  (3()2001" أباااااو النجاااااا عاااااز الااااادي ")(، 10) (2007)الخاااااالق " 
بمىىىىىةصه الم مىىىىىل الائ اىىىىىس  ىىىىىس المظىىىىى ب الصمي مىىىىىس اذىىىىىا الىىىىى ي  ميىىىىىك مةصىىىىى ح الملىىىىى ح ااإلمىىىىىاح 

حيىىىىىث  مصنىىىىىا المميىىىىىب ذىىىىىا الم مىىىىىل ( 11()1998"عصاااااام عباااااد الخاااااالق" ) ، االصبىىىىىايا مصىىىىى ئع
 هىىىىىىىا أاىىىىىىى   ، األا اىىىىىىىس الىىىىىىى ي يصاتىىىىىىىف عي ىىىىىىىه ملىىىىىىى ح الممي ىىىىىىى  الصارا ىىىىىىى   ىىىىىىىس صح يىىىىىىىق أذىىىىىىىدا ه 

الصارا ىىىىى  الىىىىى ي    مكىىىىىت ألي مظىىىىى ب صارىىىىىاي أت  اىىىىىصرمس عمىىىىىه مهمىىىىى  صمىىىىىددت ممىىىىى دا الممي ىىىىى  
 .المما  

صالىىىىىد  ىىىىىااق  ات د لىىىىى  ؛ ق صاااااحة الفااااارض األول والاااااذي يااااانص علااااايوباااااذلك تتحقااااا** 
بمىىىىىىىىض  ىىىىىىىىس  ال ىىىىىىىى بب إحمىىىىىىىى ئ   نىىىىىىىىيت مصااىىىىىىىىب  ال   اىىىىىىىىييت ال نيىىىىىىىى  االبمىىىىىىىىدض ليملماعىىىىىىىى  

 .البمدضالم لح ال      (تيد البحث) صحك م  المه اات ال

( الىىىاد  ىىىااق  ات د لىىى  إحمىىى ئ   نىىىيت مصااىىىبس 12يص ىىىح مىىىت مصىىى ئع البحىىىث لىىىدال )
صجمالال ى  مى مع الصمي مى  ب اىصتداب ال   ايت ال نيس االبمدي ليملماعى  الصلاين ى  الصىس صاىصتدب النا 

تيىىد البحىىث لمىى لح ال  ىى   البمىىدي  حيىىث أت ت مىى  )ت(  الصحكىى بالااتىىا ا  صاا ىىس  ىىس مهىى اات 
( ايدل ذ ا عي  أت النام مع الم صاح 05، 0اب  أجنا مت ت م  )ت( اللدال   عمد ماصاض )المحا

تيىىىد  الصحك م ىىى صىىىيريا إيلىىى نس دال  ىىىس صمم ىىى  المهىىى اات  ب اىىىصتداب صجمالال ىىى  الااتىىىا ا  صاا ىىىس لىىىه
المصميمىيت ا م ا الب حث ذ   المصيل  إلى  مى  يصميى  بىه النامى مع الم صىاح مىت لى ل امصبى   ، البحث

 (VR)اكىى لك الةيىىدياذ ت نص م ىى  ال  –االمىىااة الميامىى  ، مىىت تىىال صجمالال ىى  الااتىىا ا  صاا ىىس
اإلعىىداد الليىىد لينيئىى  ا  صاا ىى   كىى لك   صصتىى به إلىى  حىىد كنيىىا مىىا األداء الىىااتمسالصىى  صحىى ج  ا 

االممىى ظا  احاىىت إتاالهىى  بباي ىى  صصتىى به مىىا الااتىىا الح   ىىس االصىىس تىىدمت مىىااة ح ىى  لألتىىك ل
   المهىىى ب الصحك م ىىى مم الىىى  ب لمىىىات االحاكىىى   كامىىىت مظ مىىى  لينيئىىى  الصمي م ىىى  المبيابىىى  لمم ااىىى
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االصس ك مت له  أرىاا كنيىاا ،    س صةهب ذ   المه اات الصحك م  االصمي م   مت تال المت اك  الةم ل
" عصااام الاادي  ل ىىه مىى  أتىى ا امايصةىىق  لىىك مىىا   ىىس لىى ل امصبىى   المصميمىىيت إلىى  مص بمىى  المتىى ذدة

إلى  أت صجمالال ى  " ( 13( )2005على شاقور )" ، (10) (2007)ميثم عبد الخالق " ، محمد
الااتىا األ صاا ى  صمكىت المصميمىيت مىىت الصمى  ش  ىس النيئى  ا  صاا ىى   اا اىصة دة ممهى   ىس الصميىى ب 

عيىى  صهيئىى  لىىا  ممصمىىدة  ىىس  لىىك عيىى  منىىدأ ا اىىصمص ع االماحظىى  تنىىل المم ااىى  كمىى  أمهىى  صممىىل
صمي مىىس صةىى عيس يلىى ل امصبىى   المصميمىىيت نىىل ا رمىىاذب  ىىس ذىى ا اللىىا ليصم مىىل مىىا المىى دة الصمي م ىى  

اات ذىى   النيئىى  ا  صاا ىى   إ ا مىى  أحاىىت األعىىداد لهىى  ، المالىىاد  يهىى  بباي ىى  بن م ىى  أجرىىا  م ل ىى 
  صمي م   مت تيمه  بباي   مم اب  ارم ئه  ب لتكل المبيال   ت المصميب ااف  حمل عي   ام

صم يىى  امىى ل اصميىىب اصمم ىى  تدااصىىه امه ااصىىه المبيابىى  اماىىماع  إ ىى    إلىى  الصةىى عات الحاك ىى  
 ت إمك م   عاض األت  ء بيبم دذ  الرار  صا عد المصميب عيى  الصمىاف مىت تىال عيى  الماتى ت 

 .نيت األت  ء األ ائه  ما بم ه  البمض إ     إل  عمي   الصة عل المةس

النامىىىى مع الصمي مىىىى  كمىىىى   مىىىى ا الب حىىىىث ذىىىى   المصيلىىىى  إلىىىى  الباي ىىىى  الصىىىىس أعىىىىد نهىىىى  الب حىىىىث 
باي ىى  اذىى  باي ىى  المح جىى ة مىىت تىىال  لينيئىى  ا  صاا ىى   ب اىىصتداب صجمالال ىى  الااتىىا ا  صاا ىى 

 ىس النيئى  الصمي م ى  المصميميت  امدم ج س النام مع االصس صمصمد أا ا  عي   عاض الم دة الصمي م  
ليمم ااى  اللديدة الصس صممح المصميب تمااا ب  اصرااق االمم  ت  االصة عل داتل الماتف الصمي مس 

كىى لك الصة عىىل اإليلىى نس ليمىىصميب مىىا النامىى مع عىىت بايىىق مما ىى  ك ة ىى  ، الةم لىى  لمهىى اات الصحكىى ب
ت المحمىىال التتمىى  امظىى اات االصيةىىا  صتىىرييه اااىىصدع ء  ليمميامىى ت المناملىى  ب لح اىىل ا لىىس

، كى لك إ ى    المىات إلىى  النامى مع نل مىل التىاح الممىااض عيى  الت تىى  الصاامىل ا  صاا ى 
ايصةىق ، لاًا مت الل  ن   لدض المىصميب صىؤدي إلى   اىاع  صميمىه هيئ  لب لل  اما ا ت ذد اذ ا ي

حااااتم حسااانى (، 16)(2015")محماااود أبوالعطاااا " لىىىك مىىىا مىىى  أتىىى ات إل ىىىه داااىىى ت كىىىا مىىىت 
األاىى ليل الحديرىى  االىى ي أتىى اا إلىى  أذم ىى  ااىىصتدا  (6) (2011)تااامر عرفااة ، "  (7()2013)

 . س الصداي  لصمم   المه اات الصدايا  

كمىىى   مىىى ا الب حىىىث ذىىى   المصيلىىى  إلىىى  ااىىىصتداب صجمالال ىىى  الااتىىىا ا  صاا ىىىس  ىىىس النامىىى مع 
الصميىىى ب االىىىصميب ا لىىىك نص ييىىىل مصبيبىىى ت الاتىىىت الصمي مىىىس ا م ليصهىىى   ىىىس صحاىىىيت األداء  ىىىس عمي ىىى  

بمىىااة  م لىى  اكىى لك تىىداصه  عيىى  لمىىل المىىصميب  ات الصداياىى  اصىىداي  المةىى ذ ب الماصببىى  ب لمهىى ا 
 حصةث بماا األت  ء الصىس تى ذدذ  اصميمهى  ألمهى  صممىل عيى  صال ىه امصب ذىه إلى  الم ى   المحىددة 

كمى  يصةىق أ  ى  مىا  (19()1993فيكي وليامساو  ) أا اً   ليصميب اصصةق ذ   المصيل  ما دااا 
 (4()2005)" أيم  محمود وعصام عزماي ، (8()1998جانا بالت)، ستيف  ماكم  أت ا إل ه 

 الىصميبمىت أت عىاض  صجمالال ى    " (10) (2007)مياثم عباد الخاالق " ، " عصام الادي  محماد
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الااىىاب عيىى  لىى ل امصبىى     يهىى مىىت تىىال نىىاامع صمي م ىى  صمىىاض مىىت تىىال الح اىىل ا لىىس صممىىل 
صمىىىمب  (الااىىىاب االمىىىاا الة ئ ىىى )رار ىىى  االرم ئ ىىى  األبمىىى د اأت نىىىاامع الااىىىاب االمىىىاا ال، المىىىصميب

أا ا   نصج ا نيئ  صارا   ك مي  ا صم ل الصمي مس األا    يه  إص ح   اص الصة عل نيت المىصميب 
م ىى  لديىىدة لص ىىد ب المىىاا االااىىاب بحيىىث االنامىى مع عىىت بايىىق الح اىىل ا لىىس كمىى  أمهىى   كىىاة صمي 

صمبح أجرا  م ل    س عمي   الصميب اذ  صمب  تكا اا ح  لصهيئ  المااد الص   اصتدمه  المميب 
 .بما عدة الح ال ا صا ح ااصب ب ت نم ء المما   مت تال المااة

صالىىىىىد  ىىىىىااق  ات د لىىىىى  ؛ صاااااحة الفااااارض الثاااااانى والاااااذي يااااانص علاااااي وباااااذلك تتحقاااااق** 
بمىىىىىىىىض إحمىىىىىىىى ئ   نىىىىىىىىيت مصااىىىىىىىىب  ال   اىىىىىىىىييت ال نيىىىىىىىى  االبمىىىىىىىىدض ليملماعىىىىىىىى  الصلاين ىىىىىىىى   ىىىىىىىىس 

 .الم لح ال     البمدض (تيد البحث) صحك م  المه اات ال

الاد  ااق دال  إحم ئ   نىيت ال   اىيت البمىدييت ليملمىاعصيت  (13)كم  يص ح مت لدال 
تيىىىىد البحىىىىث حيىىىىث امحمىىىىات ت مىىىى  ت  مىىىىيل المما ىىىى الصلاين ىىىى   ىىىىس اتصبىىىى اات الصحال ىىىى بب  ا 
اك مىت ت مصهى  اجنىا مىت ت مى  ت اللدال ى  عمىد ماىصاض ممما ى   90، 1-: 31، 10-المحااب  

ممىىى  يىىىدل عيىىى  الىىىاد  ىىىااق  ات د لىىى  إحمىىى ئ   نىىىيت ال   اىىىيت البمىىىدييت ليملمىىىاعصيت  0.05
اتصبىى اات الصحمىىيل ال ىى بب  االصلاين ىى  لمىى لح ال  ىى   البمىىدي ليملماعىى  الصلاين ىى   ىىس لم ىىا 

  .تيد البحث المما  

الصمي مىىىس الم صىىىاح بمىىى   حصا ىىىه مىىىت مريىىىاات بمىىىاي   أت النامىىى مع  لىىىك إلىىىس ا مىىى ا الب حىىىث
اصة عىىىل إيلىىى نس  مصنىىىا اؤ ىىى  لديىىىدة  ىىىس الممي ىىى  الصمي م ىىى  حيىىىث اىىى عد  لىىىك عيىىىس إرىىى اة اذصمىىى ب 
البىىىال احىىىرهب عيىىىس نىىى ل الم يىىىد مىىىت اللهىىىد عمي ىىى  اع ي ىىى  ليمىىىصميب حيىىىث اىىى عد البىىىال عيىىىس 

ص  ت المه ااتالصحييل االم د االم  ام  كم  أص ح الةام الصحك م   تيد البحث لم     ليبال لصميب اا 
إلىىس ألىى اء مىىرياة ماياىىي  حاك ىى  امماا ىى  بباي ىى  الصحك م ىى  مىىت ص اىى ب المهىى اات  صميىى  بىىه
ممىىى  اىىى عد البىىىال عيىىىس صاكيىىى  امصبىىى ذهب  امتىىى نه  ليااتىىىا الةميىىى  ليماتىىىف الصحك مىىى  ممظمىىى 

ماا  ةىىق المصىى ئع الاىى ب   مىىا مصىى ئع داااىى ت كىىا باىىهال  ا اىىا اصص الصحك م ىى  اصةهمهىىب ليمهىى اات
"حاااتم محمااد ، (18) (2009)"مبااه سااعيد عبااد الماانعم" ، (5)(2006)"إيهاااب محمااد فهاايم" 

االصىىس أجىىدت مصىى ئلهب عيىىس أذم ىى   (14) (2013)"عماارو ساايد فهمااي"، (7)(2013)حساانى" 
صىىيريا مب تىىا اايلىى نس  ىىس ااىىصتداب مااتىىا الصميىى ب ا لجصاامىىس عيىىس تىىبك  ا مصامىىت لمىى  لهىى  مىىت 

 صحايت ماصاي أداء المصميميت عيس الماصاي المه اي االماصاي المما س.

الص ىىدب الحىى دث لبىىال الملماعىى  الصلاين ىى  إلىىس أت البىىال تىىد لىى نهب  الباحااثكمىى   مىى ا 
الم صىاح امى   تىميه مىت مىااة ماياىي     مت تال صجمالال ى  الااتىا ا  صاا ى الممل بم  ت ذدا 

عيىس  الممىل ا لىك عىت بايىقامااتىف صحك م ى     ااااب اأتك ل األاات اممىاص مصص بمى  مصص ل
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اأ  ىىى  صةىىى عيهب حيىىىث أمىىىه لىىىب  اىىىنق لهىىىب الىىىصميب بمرىىىل ذىىى ا األاىىىيال  مظىىى اات الااتىىىا ا  صاا ىىى 
اااصدع ء المميام ت المماا   عي ىه تىد  امما   باي   ااصتداب اإليل نس ما النام مع الصمي م 

ل دة الصميب مصيل  الاد ممى   صمي مىس لى ال ممى  اى عد عيىس اىاع  ااىص م نهب  أدي إلس ااع  اا 
تيد البحث اااصرم ا الاتت المتمص لألداء اصا يا الجريا مت اللهد  اء المه اات الصحك م  ألد

 كم  أت ااصتداب الماا الماياي  حاك   المصحاك  تد أداء إلس  ي دة   عي   الصميب ، أرم ء األداء

أمىىىى  األاىىىىيال الص ييىىىىدي    ىىىىاب نص ىىىىد ب تنىىىىاات امهىىىى اات ب اىىىىصتداب التىىىىاح االصي ىىىىيت اأداء    
عىت بايىق الصجىااا دات أت  مبىس الةامى  ليبىال الصحك م ى  المما ج امح ال  صرنيت المه اات 

 اىىصرال إمك م ىى صهب ارىى لك  كىىات داا البىىال اىىين     صمىىا عيىىس صي ىىس المميامىى  مىىت المميىىب 
 منااى محمااود جاااد(، 9()2002)ماا  " سااعد خليفااة عبااد الكااريم  " مىىا داااىى  كىىا ايصةىىق  لىىك 

حيىىث أتىى ات مصىى ئلهب إلىىس أت األاىىيال الص ييىىدي لىىب يىىا ا مااتىىف صة عىىل مىىا ، (17) (2000)
المصميميت أا مااتف صصحدي تدااصهب ا   تلا عيس مم اا  أايال البحث الميمس ليصامىل لحىل 

 صميب دائم   س ماتف اينس   يصت  أي تاااات.المتكات الصمي م   ايلمل الم
صالىىىىىد  ىىىىىااق  ات ؛ والاااااذي يااااانص علاااااي الثالاااااثصاااااحة الفااااارض  وباااااذلك تتحقاااااق** 

 ىىىىىىس  صلاين ىىىىىى  اال ىىىىىى بب ال يتملمىىىىىىاعصيل يتالبمىىىىىىدي يتال   اىىىىىى سد لىىىىىى  إحمىىىىىى ئ   نىىىىىىيت مصااىىىىىىب
 لم لح الملماع  الصلاين  . (تيد البحث) صحك م  المه اات ال بمض

 :اإلستخالصات

 :ضوء نتائج البحث توصل الباحث إلى االستخالصات التالية في

النامىىى مع الصمي مىىىس ب اىىىصتداب صجمالال ىىى  الااتىىىا ا  صاا ىىىس لىىىه صىىىيريا إيلىىى نس دال  ىىى  صمم ىىى   -1
 .تيد البحث الصحك م   لبال الةات  الر لر المه اات 

ما أداء ممى  ج صا ى ح    الصار   الاي      لصداي  مح  اات الصحك ب   األايال المصبا  -2
لىىدي الملماعىى   صحك م ىى لىىألداء الحاكىىس مىىت المميىىب أرىىا صىىيرياا إيل ن ىى   ىىس صمم ىى  المهىى اات ال

 .ال  بب 

 لىىىس صحاىىىت ماىىىصاي المهىىى اات الصحك م ىىى أدي إأاىىىيال الىىىصميب نصجمالال ىىى  الااتىىىا ا  صاا ىىىس  -3
 .  ج داتل المح  ااتال  ئب عيس أداء الممايال ب أل م  ام  لبال الملماع  الصلاين  

نيئىى  الىىصميب ا  صاا ىى   صممىىل عيىى  صهيئىى  لىىا صمي مىىس صةىى عيس يلىى ل امصبىى   المصميمىىيت تىى ئب  -4
 .عيس مندأ ا اصمص ع االماحظ  تنل المم اا 
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 :التوصيات

 :في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي

االهااصىف  اااة صبنيق اااصتداب ناامع صجمالال   الااتىا ا  صاا ىس ناااىب  الح اىل ا لىس  -1
المحمال  امظ اات الااتا ا  صاا    س نامل  الجريا مت المحصاض الصداياى  لممى ذع الصار ى  

 .الصدايا   ليباللم  له مت أذم   ا م ل      صمم   المه اات  الاي    

تداب األا ليل الحدير  الصس صح ج  المىصميب اصلميىه إيل ن ى   ىس متى اك   اااة ا ذصم ب ب اص -2
 .مت تال صمم ب نيئ ت صميب ا صاا    الدا 

المهىى اات الحاك ىى  نىىدا  الصار ىى  عيىى  إعىىداد اصمىىم ب نيئىى ت صميىىب صتىىبه النيئىى ت ا  صاا ىى    -3
 .الاي    

أتىاض إلربى ت  م ل ى  النامى مع إلااء دااا ت مت نه  ب اصتداب النامى مع الم صىاح عيى  عيمى ت  -4
 .ب اصتداب الح ال ا لس

الممىىىىل عيىىىى  متىىىىا ما ىىىىاع صجمالال ىىىى  الااتىىىىا ا  صاا ىىىىس اااىىىىصراله   ىىىىس ناملىىىى  الممىىىى ذع  -5
 الدااا  .
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 *أسماء السادة الخبراء

 الدرجة العلمية أو الوظيفة اسم الخبير م

   لببقستتتتتتتتتتتتتق ال د يس بكلي ال  ل   ب     ال  أستتتتتتتتتتتتت     ستتتتتتتتتتتتت    أيمن عثمان 1
 . بده  هالل  ض   ل بدين ج  ع  ج  ع

 عبدالعزيز إبراهيم يتهان 2
شئبن لأس    ال د يس بقسق ال د يس بكلي ال  ل   بب يل الك    

ال لاستتتتتتتتت و الع    بالب بل ب     ال لب   الل  ضتتتتتتتتت   بد و ج  ع  
 الزق ز ق.

 كامل ذكية إبراهيم 3
  ، ب     ال لب   الل  ضتتتت   ج  عأستتتت    بقستتتتق الل  ضتتتت  ال  لستتتت  

 اإلس د ل  

أستتتتتتتتتتتتتت    ال د يس بقستتتتتتتتتتتتتتق ال د يس بكلي ال  ل   ب     ال لب    رشيد عامر محمد 4
 ج  ع  الزق ز ق.الل  ض   ل بدين 

كلي ال  ل   ب     ال لب   الل  ضتتتتتتتتتتتت   ل بدين أستتتتتتتتتتتت    ال د يس ب  صفوت أحمد على 5
 ج  ع    بان

ج  ع   –أستتتتتتتتت     ستتتتتتتتت    بقستتتتتتتتتق  كدبلبج   ال ع  ق ب     ال لب    علي سعدعالء  6
 .بده 

 محمد سعيد 7
   الل  ضتتتتت   ب     ال لب   الل  ضتتتتت أستتتتت       بل بقستتتتتق ال د ز و

 ج  ع  الزق ز ق

 محمود ربيع البشيهي 8
أستتت     ستتت       بل بقستتتق   ل ت ال د ز و بالل  ضتتت و ال ل    

 ب     ال لب   الل  ض   ل بدين ج  ع      ط .

     ب   ل ت الجب ب بقستتتتتق الل  ضتتتتت و ال  ئ   بال د ز وأستتتتت     نفين حسين 9
 ج  ع  الزق ز ق  -ال لب   الل  ض   ل بد و 

 –أستتتتتتتت     ستتتتتتتت    بقستتتتتتتتق  كدبلبج   ال ع  ق ب     ال لب   الدب     منصورأحمد  ياسر  10
 .ج  ع  بده 

 ي.لسادة الخبراء حسب الترتيب الهجائ* تم ترتيب أسماء ا

 



 

 

 (2مرفق )
 البدنية ) قيد البحث( ختباراتالاب ونتائج الاستمارة تسجيل بيانات الط

 م
 المقاييس

 
 اسم الطالب

لس
ا

 ــن

لطـ
ا

ول
ـ

 

ال
ن  ز

ـو
ي   و

ست
م

كاء
الذ

نة  
رو

الم
ي( ر

كوب
(

 

اقة
رش

 

 قدرةال

لين
رج

عين 
ذرا

 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 



 (3مرفق )تابع 

 (3مرفق )
 اختبار الذكاء العالي
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 (4مرفق )تابع 

  
 
 ية التـربيـة الريـاضـية للبنين كل

 رياضات المنازالت نظريات وتطبيقات قسم 
 (4مرفق )

 الخاصة في الجودو  ةاستمارة استطالع رأي الخبراء لتحديد أهم الصفات البدني
 وأهم االختبارات المناسبة

 ……………….……السيد األستاذ الدكتور /  
 تحية طيبة وبعد ،،،

تـثيير "  جراء بحإ  بنوإوا  بإ  محمـود محمـد دبـد الـراز   باللالباحث / يقوم  
برنامج تعليمـي باسـتخدام تونولوجيـا الواقـع االفتراضـي دلـي بعـر الملـارات التحكيميـة فـي 

ـــة التربيـــة الرياضـــية  علإإإال  إإإرق االراإإإ  اايةايإإإ  ب ليإإإ  اا ر يإإإ    "رياضـــة الجـــودو لطـــالت كلي
انلمال م  االس نةو  بآراء ذوى ااخبإر  وااررايإ   إ  ووظرا امة ي  لبه اابح  اااريةضي  جةمن  بوهة 

االسإإ نةو   الباحــثمجإإةا اخ صةصإإة هم ح إإ  يم إإ  االسإإ لةر  بمإإة اإإريهم مإإ  علإإم وخبإإر   قإإر ر ى 
 بآراء سيةر كم    هذه اارراس  .

 

  اقيةسإهة ااخةص     ااجورو و هم االخ بإةرات ااموةسإب    وذاك ا حرير  هم ااصلةت اابروي
اامراجع واألبحة  اانلمي  اا ال  م وه  بةال رع علال اانرير م ار اةم  الباحثإا      مع اإلشةر 

 .و هم االخ بةرات ااموةسب  اهة ااخةص     ااجورو  ااحصوا عليهة ا حرير ااصلةت اابروي
و خيإإإرا  ال يسإإإنوة سإإإول  قإإإريم ااشإإإ ر مقإإإرمة   ملإإإي  مإإإ  سإإإيةر كم اإلسإإإهةم ب سإإإجي   را  إإإم  

ضة   مة هو جرير اابوةء  إليرا  جمهوري  مصر اانر ي .   اللوهض  ااريةضي  اء هذا اابح  وا 
 

 ……………………ااررج  اانلمي  :  ………………………………………اسم ااخبير :
 …………………………………ااقسم :  …………………………………………ااوظيل  :
 ………………………………جةمن  :   ……………………………………………ااكلي : 

 …………………………اهة ف: رام ا  …………………………………سووات ااخبر  :
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 دناصر اللياقة البدنية

 غير مناسب مناسب مناسب جدا الصفة م

    القوة العضلية 1

    القوة المميزة بالسرعة 2

    السرعة 3

    تحمل قوة 4

    المرونة 5

    التوازن 6

    الرشاقة 7

    التنفسي الدوريالتحمل  8

    التوافق 9



 (4مرفق )تابع 

 بدنيةاختبارات الصفات ال
 غير مناست مناست االختبارات الصفة البدنية م

 القوة العضلية 1

   * قوة القبضة ) ديناموميتر القبضة (
   * قوة الرجلين ) ديناموميتر (
   * قوة الظلر ) ديناموميتر (
   * الدفع ألدلي ) المتوازي (

   * ضغط البار الحديدي باليدين ) البنش (
   * الجلوس دلي المقعد والبار الحديدي دلي الوتفين

القوة المميزة  2
 بالسردة

   * دفع كرة طبية ألبعد مسافة ممكنة
   * الويت العرير من اليبات
   * الويت العمودي لسرجنت

   * ااشر اانمورل بةاذراعي  )  سلق حب  (

 تحمل قوة 3

   ( ث 60* الجلوس من الرقود ) 
   االنبطاح المائل من الوقوف  *

   * انبطاح مائل ينى الذرادين
   * االنبطاح المائل التموجي
   * الشد ألدلى دلى دقلة  
   * اار ع علال اام وازل 

 المرونة 4

   * ينى الجذع من الوقوف
   * ينى الجذع أماما من الجلوس الطويل 

   * المسافة األفقية ) الووبري (
   * رفع الوتفين

 التوازن  5
   * اختبار باسل المعدل للتوازن الديناميكي 

   * التوازن دلي مشط القدم
   * اختبار الوقوف دلي اليدين

 رشاقة 6

   * اختبار الجري المكوكي 
   * الجري الزجزاج

   * اختبار الخطوة الجانبية
   * االنبطاح المائل من الوقوف 

 السردة 7
   م م  اابرء اانةاال 30اانرو 

     15ااجرل  ال اام ة  
     م  اابرء اانةاال 6اانرو 



 (4مرفق )تابع 

 غير مناسب مناسب  االختبارات الصفة البدنية م

تحمل دوري  8
 تنفسي

   متر.   400* الجري مسافة 
   متر.   800* الجري مسافة 
   متر.   1600* الجري مسافة 

   * اختبار الدوائر المرقمة افقالتو  9
   * رمى ولقف كرة تنس  

 ملحوظة  : 
ااخةص     ااجورو   ااصلةت اابروي  ه  هوةك إضة ةت  خرى  ريرو  سيةر كم إضة  هة إا 

 وأهم االختبارات المناسبة للا :
 

 االختبارات الصفة البدنية م

    * 
 * 
 * 
 * 
 * 

    * 
 * 
 * 
 * 
 * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 (5تابع مرفق )

      

 ية التـربيـة الريـاضـية للبنين كل     
 رياضات المنازالت نظريات وتطبيقات قسم 

 (5مرفق )
 المعرفي التحصيل ختبار محاور ا استمارة استطالع رأي الخبراء لتحديد

 واألهمية النسبية للمحاور

 …………………………السيد األستاذ الدكتور /  
 تحية طيبة وبعد ،،،

ـــال الباحـــ    يقوووو    ـــراز  ب ـــد ال ـــامم تعليمـــي بإعوووداد   ل محمـــود محمـــد اب ـــر ير برن ت
باستخدام تكنولوجيـا الواقـع االفتراضـي الـي بعـه الم ـارات التحكيميـة فـي رياضـة الجـودو 

 .لطالب كلية التربية الرياضية  
وقووود قوووا  الباحوووم بتحديووود محموعوووة موووا المحووواور األساسوووية التووو  يم ووو   ا يت وووم  ا  

على هذه المحاور ما خالل عمل مسح مرحع  للدراسات والبحووم  االختبار حيم ت  التعرف
 التربية الريا ية . ف لرحوع إل  المراحع والدوريات العلمية المتخصصة االسابقة وبعد 

 فو هوذا المحوال، وحيوم  ا ر يكو   ف و ظرًا لمكا تك  العلمية الرفيعة وخبراتك  المتميزة 
تيحة البحم، لذا  رحوو موا سويادتك  اعطوالع علوى   ف هذه ال واح  سوف يكوا له  ثر كبير 

هووذه المحوواور واختيوووار  ف وول و  سوووت المحوواور التووو  تت اسووت موووع طبيعووة هوووذا البحووم وعي توووه 
واألهميوة ال سوبية ل وذه المحواور (  ما  المحور الذي ترو وه سويادتك  م اسوبًا بو ع عالمة )

 وه سويادتك  م اسوبًا ل وذا البحوم لموا والتوحيه بالتعديل المطلوت  و إ وافة  ي محوور حديود ترو 
طوالع كوحود رواد التربيوة الريا وية  حم وريوة مصور  فو ُعرف عا سويادتك  موا خبورة واسوعة وا 

  .العربية
ًً ال ريري ًالًما ري الو  ريس  الأريريسال ريقال شسريريشال وأخرياً ال السعريا ساليريريقدال اريشكالًمقريرياًالأاريشأس الأأاريتالأريريإلاليريمسب اجالً يريريئسمالالعريامةالإلًثااريجالًما ريريس وال اري

اي م ال ًام .اليفم ئض الًم  مجئقثس الأصًالًما

 
 ……………………الدرحة العلمية :  ………………………………………اس  الخبير :

 …………………………………القس  :  …………………………………………الوظيفة :
 ………………………………حامعة :   ……………………………………………الكلية: 

 …………………………رق  ال اتف:   …………………………………س وات الخبرة :
 



 (5تابع مرفق )

 مالحظات األهمية النسبية رأي الخبير المحــــاور م
    تاريخ اللعبة . 1
    المحتوي الم اري. 2
    . الخاص ف  ريا ة الحودو البد   اععداد 3
    حات .المصطل 4
    القواعد والقوا يا . 5
    الحا ت ال فس . 6
    الحا ت الترويح  . 7
    ال واح  الخططية. 8
    للدورات الريا ية ف  الحودو. الت ظي  واعدارة 9
    .التغذية 10

 

 إضافات أخري ترون ا سيادتكم:
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 



 (6تابع مرفق )

 (6مرفق )
  في رياضة الجودو اختبار التحصيل المعرفي

  
 لةـــاألسئ            م

 لرياضة الجودو: التطور التاريخي  المحور األول
 أوال: االختيار من متعدد

 اليابان -ج التبت -ب الصين -أ يرجع أصل رياضة الجودو إلي بالد 1
 م1952 -ج م1934 -ب م1943 -أ دخلت رياضة الجودو مصر عام 2

أصبحت رياضة الجودو ضمن البرنامج االوليمبي  3
 في دورة

 لندن -ج طوكيو -ب برلين -أ

 م1963 -ج م1956 -ب م1952 -أ أقيمت أول بطولة عالم في الجودو عام 4
 م1982 -ج م1900 -ب م1882 -أ تم إنشاء جامعة الكودوكان عام 5

 ثانيا: الصح والخطأ

 )      (( هو الصالة التي يدرس فيها القواعد واألسس.         معني كلمة ) الكودوكان  6
 )      (م.                       1963دخلت رياضة الجودو البرنامج االوليمبي في عام  7
 )      (م.                                   1956أنشئ االتحاد الدولي للجودو في عام  8
 )      (مصارعة السومو التي عرفت في بالد التبت.           اشتقت رياضة الجودو من 9
 )      (مؤسس رياضة الجودو هو جيجورو كانو.                                         10

 المصطلحات:  المحور الثاني 
 أوال: االختيار من متعدد

 حزام -ج كبير -ب خلف -أ  "أوبي" تعني  11
 منطقة الكتف -ج مراتب البساط -ب جانب الجسم -أ  "تاتامي" تعني  12
 السقطات -ج التعادل -ب المرونة -أ  "اوكيمي" تعني  13
 يد -ج الرمي باليدين -ب العب مهاجم -أ  " توري" تعني  14
 منطقة الكتف -ج يد -ب الوسط )المقعدة( -أ  "جوشى" تعني  15

 ثانيا: الصح والخطأ

 الجودو.                                                      )      ( "جودوكا" تعني العب 16
 "هيداري" هو الجانب األيمن أو الوضع اليمين.                                      )      ( 17
 (" ايبون" نصف نقطة.                                                               )       18
 " كوزوشى" تعني الدخول في الحركة.                                               )      ( 19
 " اشى وازا " تعني مهارات الرجلين.                                                )      ( 20



 (6تابع مرفق )

 
 األسئـــــــــلة م

 المهاري : المحتوي  المحور الثالث

 يار من متعددأوال: االخت

( األساسية األوضاع )المهارات 21
 سبع أوضاع -ب خمس أوضاع -أ في رياضة الجودو هي 

ست  -ج
 أوضاع

تعتبر التحية من أهم الوسائل  22
عند الدخول  -ب للمدرب والمنافس -أ التربوية لرياضة الجودو وتؤدي 

 كل ما سبق -ج والخروج علي البساط

توقع ما سيقوم  -أ  تساعد مسكه البدلة علي  23
 به المنافس

نقل قوة من  -ب
 األطراف إلي الجذع

 كل ما سبق -ج

تتم كل التحركات في رياضة  24
 بنقل القدم -ج بالقفز -ب بالزحف -أ الجودو

يعتبر أهم األوضاع األساسية  25
  في رياضة الجودو هو

السقطات  -أ
 والوقفات

مسك البدلة  - ب
 والتحرك

 كل ما سبق -ج

كل ما  - ج والرفعالدفع -ب السحب -أ يحدث إخالل التوازن عن طريق   26
 سبق

ترجع األهمية الكبرى لتعلم  27
  السقطات في الجودو إلي 

تجذب االنتباه  - أ
 لغير الالعبين

تظهر مستوي  -ب
 الالعب

تقليل  - ج
الخوف وتجنب 

 اإلصابة

أي من األوضاع األساسية التالية  28
 السقطات -ج إخالل التوازن  -ب مسك البدلة -أ رمي تعتبر من مراحل ال

( تقع او سوتو جاري مهارة ) 29
 ضمن مهارات الرمي 

 بالرجلين -أ
 ) اشى وازا (

 باليدين -ب
 ) تي وازا (

 بالوسط -ج
 ) كوشي وازا (

( تقع ضمن مهارة )اوكى جوشى 30
 مهارات الرمي

 بالرجلين -أ
 ) اشى وازا (

 باليدين -ب
 ) تي وازا (

 بالوسط -ج
 ) كوشي وازا (

 
 
 
 
 

  



 (6تابع مرفق )

 األسئـــــــــلة م
 المهاري : المحتوي  المحور الثالث

 أوال: االختيار من متعدد

أي األشكال التالية تشير إلي  31
 " ايبون سيوناجي" مهارة 

   

أي األشكال التالية تشير إلي  32
 " اوسوتو جاري " مهارة 

   

أي األشكال التالية تشير إلي  33
 " اوجوشي" مهارة 

   

أي األشكال التالية تشير إلي  34
 " اوكى جوشى" مهارة 

   
 ثالثا: الصح والخطأ

35 
 الرمي في الجودو تنقسم إلي ثالث مراحل هي مرحلة إخالل التوازن  مهارات

                        (    )  ومرحلة الرمي النهائي ) كاكى (. (وزوشى( ومرحلة بدء الرمي )تسكورى ك)

بدون أن يؤدي الالعب الوقفات الصحيحة يمكن أن يكون العب متقدم في رياضة  36
                                                                      (          )                                                                   . الجودو

                                                                 ي السيطرة والتحكم في حركة الخصم.  يجب أن تكون المسكة قوية ومحكمة ولها القدرة ف 37
  (                              ) 

جعل الالعب خصمه في يلم إذا عملية إخالل التوازن ) كوزوشى ( تصبح بدون فائدة  38
                                                                        (    )                                                 حالة متحركة وغير ثابتة.  

ليم السقطات تفادي اصطدام الرأس والعمود الفقري والركبتين من المبادئ األساسية عند تع 39
                                                                           (     )                                               مباشرة بالبساط.  
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 األسئـــــــــلة م
 القانون :  المحور الرابع

 ال: االختيار من متعددأو 

( تكون مساحة ملعب الجودو )البساط 40
 م16×16 -ج م16×14-ب م 10×10 -أ بحد أقصي

 م16×16 -ج م 8×8 -ب م10×10 -أ تكون مساحة منطقة اللعب بحد أقصي 41

ترتدي المتسابقات تحت السترة تي  42
 أحمر -ج أزرق  -ب أبيض -أ شيرت ذات لون 

لونها  بدلهين يرتدي أحد المتسابق 43
 أزرق  -ج أصفر -ب أحمر -أ  لونها   بدلهأبيض واألخر 

حكم وثالث  -أ بصفة عامة يدير المباراة 44
 قضاه

ثالث  -ب
 قضاه

حكم  -ج
 وقاضيان

مراقب الوقت األساسي يشغل الساعة  45
 وساي كوميا -ج سوني ماما -ب هاجمي -أ عند سماعة كلمة

 ن زمن المباراة في الجودوويك 46
 خمس دقائق -ج أربع دقائق -ب ثالث دقائق -أ للعمومي رجال

ن زمن المباراة في الجودو ويك 47
 خمس دقائق -ج أربع دقائق -ب ثالث دقائق -أ للعمومي سيدات

 ثانيا: الصح والخطأ
  (    )                        يوشي.                  قتا يعلن ؤ ليوقف الحكم المباراة م 48
                                         (      ) ت                     المباريا أثناءيمكن استخدام أكثر من بساط بجوار بعض  49
                                         (      )     .: يرفع احد ذراعيه عاليا فوق رأسه وباطن الكف لألمام "ايبون ليعلن الحكم " 50
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 (6تابع مرفق )

 مفتاح تصحيح االختبار
 

 اإلجابة رقم العبارة اإلجابة رقم العبارة اإلجابة رقم العبارة
 √ 35 × 18 ب 1
 × 36 × 19 أ 2
 √ 37 √ 20 ج 3
 √ 38 ب 21 ب 4
 √ 39 ج 22 أ 5
 ج 40 ج 23 √ 6
 أ 41 أ 24 × 7
 أ 42 ج 25 × 8
 ج 43 ج 26 × 9
 ج 44 ج 27 √ 10
 أ 45 ب 28 ج 11
 ج 46 أ 29 ب 12

 ج 47 ج 30 ج 13

 × 48 ب 31 أ 14
 √ 49 ج 32 أ 15

 √ 50 أ 33 √ 16

   ج 34 × 17
 



 (7مرفق )تابع 

 Judo Legal Termsالمصطلحات القانونية للجودو               

 اإلشارات التحكيمية للجودو:

 المعنى المصطلح باالنجليزية المصطلح بالعربية

 نداء يوجه لالعب ببدء اللعب Hajime هاجيمى

 النقطة الكاملة Ippon ايبون 

 نصف نقطة Waza Ari ارى  –وازا 

اوسيتى –ارى –وازا 
 ايبون 

WazaAri-

OuaseteIppon 

الكاملة التقريبية على مرتين )نصف  ةالنقط
 (نقطة + نصف نقطة

 وهى تمثل وازا ارى تقريبا اى ربع نقطة Yuko يوكو

 وهى تمثل يوكو تقريبا اى ثمن نقطة Koka كوكا

 الحاالت التى تواجب ايقاف المباراة تقريبا Matte ماتيه

 التعادل Hiki Wake هيكى واكى

 Hantei هانتى
ورفع االعالم الحمراء او طلب راى القضاء 

 بيضاء فوق رؤوسهم لتجديد اللعب الفائز

 اعالن التثبيت االرضى Osaekomi اوسايكومى

 Toketa توكيتا

فك المسكة االرضية نتيجة الخروج منها 
اولتثبيت الالعب الحد قدمى الالعب 

 المنافس بواسطة القدمين

 راةالمبا بمعنى االستمرار فى اللعب اثناء Yoshi يوشى

 Sore Made سورى مادى
يعلن الحكم انتهاء الوقت الرسمى 

 المخصص للمباراة

 Sogo gachi سوجو جاشى
ارى –الفوز المركب ) الحصول على وازا 

 +انذار للمنافس (

 الخطأ المقصود Fuzen gachi فوزن جايشى

 االنسحاب نتيجة االصابة او حادث Kekn كيكن

 لفت النظر Shidoٍ   شيدو

 تحذير Chui تشوى 

 انذار Keikoku كيكوكو

 الطرد Hansoku هانسكوماكى



 (7مرفق )تابع 
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 (8مرفق رقم )تابع 

 سيناريو البرنامج المقترح

مخطط  الشاشة 
محتوي 
 الشاشة 

 الشكل التخطيطي للبرنامج الجانب الوصفي 

الشاشة 
االفتتاحية 

 للبرنامج

تعريف باسم 
 الرياضة 

ية بالضغط الشاشة االفتتاح
هر أيقونة البرنامج يظ علي

شاشة تتضمن اسم 
  البرنامج

 
تعريف  مقدمة البرنامج 

بمصمم 
 البرنامج

 ،من الشاشة االفتتاحية
وبالضغط عليها تظهر 
شاشة تتضمن معلومات 

 عن مصمم البرنامج
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 (8مرفق رقم )تابع 

مخطط  الشاشة 
محتوي 
 الشاشة 

 الجانب الوصفي 
 
 

 الشكل التخطيطي للبرنامج

الشاشة  دخول البرنامج
الرئيسية 
 للبرنامج

 ،من شاشة مقدمة البرنامج
وبالضغغغغغغغط عليهغغغغغغا تظهغغغغغغغر 
شاشغغغغغغغغغة تتضغغغغغغغغغمن القغغغغغغغغغوائم 

واسغغغغغم  ،الرئيسغغغغغية للبرنغغغغغامج
، واسغغغغغم المصغغغغغمم ،الباحغغغغغ 

 واسم البرنامج.
 
 
 
  

 

 

 إنهاء قائمة ملف 
 البرنامج

من قائمة ملف، وبالضغغط 
، يظهغغغغر أمغغغغر إنهغغغغاءعليهغغغغا 

والغغغغغ خ مغغغغغن   لغغغغغ  يم غغغغغن 
 .تشغيل البرنامج إنهاء

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عن البرنامج

 
 عرض

 
 ملف

 

 تعليمات

 

Created by dr. Belal abdlrazek Researcher Belal abdlrazek Virtual reality in Judo 

 إنهاء

 

 

 

 

 عن البرنامج

 
 عرض

 
 ملف

 

 تعليمات

 

Created by dr. Belal abdlrazek Researcher Belal abdlrazek Virtual reality in Judo 



 (8مرفق رقم )تابع 

الجانب  مخطط محتوي الشاشة  الشاشة 
 الوصفي 

 التخطيطي للبرنامجالشكل 

قائمة 
 عرض 

وبالضغط  من قائمة عرض،
 عليها يظهر  مس ا تيارات

مقاييس الملعب واألدوات )
واجبات الح م في ال زمة، 
، قواعد اللعب وزمن الملعب

المباراة، اإلشارات التح يمية، 
 (المواقف التح يمية

 
 
 
 

يتم عرض 
المعلومات 
ال زمة عن 
 اإل تيار.

 
 
 
 
 

 

قائمة 
اإلشارات 
 التحكيمية 

من قائمة عرض، وبالضغط 
 عليها يظهر  مس ا تيارات

نضغط علي ا تيار 
 اإلشارات التح يمية.

 
 
 

يتم عرض 
المعلومات 
ال زمة عن 
اإلشارات 
 التح يمية.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 عن البرنامج

 
 عرض

 
 ملف

 

 تعليمات
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 مقاييس الملعب واألدوات الالزمة 

 واجبات الحكم في الملعب

 قواعد اللعب وزمن المباراة

 اإلشارات التحكيمية

 المواقف التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 عن البرنامج

 
 عرض

 
 ملف

 

 تعليمات
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اإلشارات 

 التحكيمية

 

 رجوع

 

 التالي

 



 (9مرفق )

 نموذج لوحدة تعليمية من البرنامج المقترح
 (االهداف السلوكية)                                                                 اإلسبوع : األول   

 شرح مقاييس الملعب واالدوات وواجبات الحكام في الملعبالهدف المهارى : تعلم التاريخ                            اليوم /

  مقاييس الملعب واالدوات وواجبات الحكام في الملعبالهدف المعرفى : معرفة وفهم وتطبيق ق                      90الزمن : 

 

 

األدوات  مكونات الوحدة التعليمية الزمن أجزاء الوحدة

 المستخدمة

مشاهدة البرنامج 

التعليمى للواقع 

 االفتراضى

مقاييس الملعب واالدوات وواجبات الحكام في شرح      ق 7

 الملعب

أجهزة 

 كمبيوتر

اإلنتقال من قاعة 

الحاسب اآللى إلى 

 الجودوصالة 

  ق3

 ----------------------------- 

بدون 

 ادوات

 لف الرأس على الجانبين بالتبادل   (ثبات الوسط .)وقوف فتحا ق 10 االحماء

الذراعان جانبا( عمل دوائر بالذراع لألمام وللخلف  .)وقوف

  .بالتبادل

إنحناء( ثنى الجذع مع  .مسك الساقين باليدين .فتحا .)وقوف

 الضغط ألسفل.

تقاطع الساقين( مسك مشط القدم اليمنى باليد  .)جلوس طويل

 .المقابلة ولف المشط باليد

 

صالة 

 الجودو

 

 )وقوف( الجري في المكان  - ق 15 االعداد البدنى

 )انبطاح مائل( ثني الذراعين  -

 رقود على الظهر( ثني الجذع أماما ) -

 )وقوف( التصويب علي عالمات بالحائط -

 الجرى حول الملعب لمدة ثالث دقائق -

 نثني الذراعي (الكرة أماما .وقوف)  -

 

الجزء الرئيسى 

 (العملىالتطبيق )

شرح مقاييس الملعب واالدوات وواجبات بأداء  الالعب* يقوم  ق45

 تحت إشراف وتوجيه المدرب. الحكام في الملعب

صالة 

 الجودو

بدون  بأداء تمرينات تهدئة ثم اإلنصراف. ينالالعبيقوم  ق10 الختام

 أدوات


