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 مقدمة البحث  1/0

 مدخل البحث  1/1 

 حياةتطورات تكنولوجية سريعة ومتالحقة في كافة مجاالت ال الحالي يشيد العصر
جزءُا أساسيا من حياة الفرد فال يكاد يخمو أي نشاط من  قنيات العممية، حيث أصبحت الت

التي أثرت األساسية الحديثة  ومن المجاالت  قنياتأنشطة الحياة اليومية من استخدام الت
عمي  يشكل منظومة متكاممة تعتمد أساسا الذي والتعمم مجال التعميم ىذه التقنياتفييا 
ووسائل نقل المحتوى المتعمم والمادة التدريسية بين المعمم و  ات المتبادلة التى تنشأالعالق

المعمومات ظيرت أساليب جديدة لمتعمم تسمح  قنيةومع تطور وسائل ت ، إلى المتعمم
لممتعمم بتحقيق أقصي استفادة من العممية التعميمية دون التقيد بمكان أو زمان معين حيث 

قرب دون التقيد بجامعة يمكن لمفرد أن يحصل عمي المعمومات من خالل المنزل أو ال
ي واحدة من أىم تطبيقات استخدام استخدام برامج الواقع االفتراض ويعده ، لمكان أو بعدا

يدخل حيث في العممية التعميمية التى تعتمد عمى استخدام أنماط تعميمية جديدة  التكنولوجيا
أساسية في أسموب فييا الصوت والصورة الثابتة والمتحركة ذات األبعاد الثالثية كنواة 

المحاكاة الذي يشكل األساس في تكوين البيئة االفتراضية تمشيا مع التطور والتسارع الذي 
 (1:  02) يشيده واقع التعميم في ىذا العصر التقني والعممي .

بمثابددة  يىدد يفتراضددأن تكنولوجيددا الواقددع اال م (2004أحمددد دبدددال ) )   ويؤكددد 
ة تساعد المتعممين عمى فيم وادراك المعمومات بطرق مختمفدة تكنولوجيا تربوية متطورة ناشئ

 الددذىو نمددط جديددد مددن انمدداط التعمدديم  يفتراضددات بشددكل فددورى ل فددالواقع االواكتسدداب الخبددر 
عمدى  تكنولوجيداا يشدير الدى قددرة الملدى االفراد ل وك ييضيف مدى واسع من التحميل العمم

انشاء بيئة ثالثية األبعداد يكدون فييدا المسدتخدم نشدطًا ومتفداعال مدع العدالم المصدطنع ويتديح 
البيئدددة  ياك الحسدددى الدددذى يشدددعر بدددو االفدددراد فدددباإلضدددافة الدددى االدر  باالسدددتقراقلدددو الشدددعور 
 (0: 7). االفتراضية

أن التحدددددي المعاصددددر أمددددام المعمددددم فددددي م (2003دبددددد الددددمدمد م دددد م ويوضددددح 
نددا ىددو البحددث عددن الكيفيددة التددي يسددتطيع بيددا تقددديم منددتج تعميمددي يواكددب متقيددرات مجتمعات

العصر فيمًا ونقدًا وتحمياًل ومشاركة مما يعكس مخرجات تسيم في تحسين وضع الحاضر 
حدددداث التقيدددرات المسدددتقبمية عمدددي نحدددو مر دددوب فيدددو ، وعميدددو يجدددب أن نعمدددم أن التحددددي  وا 

ثددراء الوجددو األخددر لفعاليددات األداء التعميمددي الماثددل أمددام المعمددم ىددو الحددر  عمددي ت أكيددد وا 



- 2 - 
 

وىددو البعددد الخددا  بالذاتيددة الثقافيددة واليويددة والتمددايز الحضدداري لمجتمعنددا أي الجمددع بددين 
أصدالة الماضدي وعطداء الحاضدر بمدا يمكنندا مددن صديا ة مسدتقبل أفضدل مدع الحفداظ عمددي 

 (3: 19)األطر المرجعية.
ان بيئددات الددتعمم االفتراضددى ليددا اثددر كبيددر  (2015تددرم  امددرل د  ددة   كمددا يددرى

عمى نواتج التعمم لما ليدا مدن عوامدل جدذب لمطدالب واماكنيدة تدوفير بيئدة أفتراضدية مشدابية 
 وامكانية تفاعل الطالب معيا مما يحول الطالب من طالب متمقى الى طالب نشط متفاعل

                                                                    (12 :19) 

 مش لة البحث  1/2
مما ال شك فيو ان العالم االن يشيد ثورة تكنولوجية ىائمة فدى كافدة مجداالت الحيداة 

، ونتيجدة ليدذا التدأثير االفدراد  لددىواصبحت التكنولوجيا من اعمدة وركائز الحياة االساسدية 
ال مددددن المتعممددددين تكدددداد تكددددون يددددالكبيددددر لمتكنولوجيددددا فددددى حياتنددددا اليوميددددة اصددددبح لدددددينا اج

التكنولوجيا تمثل الجزء االكبر من حياتيم اليوميو سواء فى التواصل او الترفيو او حتى فى 
طرق النقل والمواصالت ونتيجة لذلك كان والبد ان تكون تمدك التكنولوجيدا جدزء مدن العمميدة 

تدى ال يشدعر المدتعمم التعميمية لكى تواكب ىذا المذىب الفكرى ليدذا الجيدل مدن المتعممدين ح
ان ىنداك فجدوة بددين مدا يعيشددو ىدو فددى الحيداة اليوميددة وبدين مددا يشديده فددى العمميدة التعميميددة 

اقل جذبا لو وبالتالى يدؤثر من طرق تقميدية وبالتالى من الممكن ان تكون العممية التعميمية 
 عمى نواتج التعمم المنشودة 

ى ىددى مددن أكثددر انددواع التكنولوجيددا وممددا الشددك فيددو ان تكنولوجيددا الواقددع االفتراضدد
الددى البيئددة االفتراضدية التددى ير ددب ان  المسدتخدم جدذبا الن ىددذة التكنولوجيددا قدادرة عمددى نقددل

 يكون بيا وعزلو تماما عن الواقع الفعمى مما يمثل لو نوع مختمف من الخبرات والمتعة
يدة واالعداديدة مددارس المرحمدة االبتدائومن خدالل متابعدة الباحدث لمتددريب الميددانى ب

وجدددد ان ىنددداك عددددم ر بدددة مدددن المتعممدددين فدددى المشددداركة فدددى درس التربيدددة الرياضدددية الدددذى 
، ومددن ىنددا االكثددر شددعبية بددين الطددالب  بإعتبارىددا الرياضددةيتضددمن نشدداط  يددر كددرة القدددم 

جدداءت فكددرة البحددث بإسددتخدام تكنولوجيددا الواقددع االفنراضددى فددى درس التربيددة الرياضددية مددن 
 فدي النشداطات األخدرى تحسدين عمميدة التعمديم والدتعممفى الدتعمم و   بة المتعممينزيادة ر اجل 

 المتعة وكسر الممل وزيدادة قددرة الطالدب عمدى وذلك لما لمواقع االفتراضى من درو كبير فى
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وبالتدالى يدؤثر بشدكل إيجدابى عمدى مخرجدات الدتعمم مدن التصور الحركى لمميارات المختمفة 
 .وتحصيل معرفىاداء ميارى 

وقدددام الباحدددث مدددع السدددادة المشدددرفين بإختيدددار نظدددارة مايكروسدددوفت لمواقدددع االفتراضدددى 
 وذلك لالتى:

  تعتبر نظارة مايكروسوفت ىى احدث صيحة فى عالم الواقع االقتراضى 1/2/1
نظارة مايكروسوفوت ليا نظدام التشدقيل الخدا  بيدا بحيدث ال تحتداج الدى )جيداز  1/2/2

 (ىواتف ذكيةكمبيوتر، 
 نظارة مايكروسوفت تقوم بمزج البيئة الفعمية لممتعمم بالبيئة االفتراضية  1/2/3
 تمكن نظارة مايكروسوفت الطالب بالتحكم فى البيئة االفتراضية الجديدة  1/2/4

 –م 75وقد وقع إختيار الباحث مع السادة المشرفين عمى ميارات العاب القوى ) 
فى ىذا المجال حيث تم انتدابو بقسم مسابقات الوثب الطويل( نظرا لخبرة الباحث العممية 

لمعمل كمعيد بالقسم ، كما انو كان  0211/0210الميدان والمضمار لمعام الدراسى 
 .التخص  العممى لمباحث فى مرحمة البكالوريوس

وقد تم إختيار المرحمة االعدادية لتطبيق الدراسة نظرا لمقدرة االكبر عمى التعامل 
 .لمواقع االفتراضى مع نظارة مايكروسوفت

 أهم ة البحث  1/3

 ة األهم ه ال لم 1/3/1

ترجدددع األىميدددة العمميدددة ليدددذا البحدددث فدددي اثدددراء الناحيدددة المعرفيدددة والعمميدددة لددددي  1/3/1/1
بصددفو  تعمدديم العدداب القددوى وفددى مجددال بصددفو عامددو التدددريسوالعدداممين فددي مجددال  المعممدين

 .بعض المسابقاتخاصو بمعرفة اساليب وطرق جديدة تستخدم في تعميم 

 ة :األهم ة التطب ق  1/3/2
طالب لدي  فى درس التربية الرياضية ىع مستوي التحصيل المعرفي والميار رف

 المرحمة االعدادية 
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 : هدف البحث 1/4

 عمى ييدف البحث الى التعرف عمي تأثير استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي 
 مستوى االداء الميارى لمعينة قيد البحث 1/4/1
  مستوى التحصيل المعرفى لمعينة قيد البحث 1/4/0

  فروض البحث 1/5
 فددديتوجدددد فدددروق ذات داللدددة احصدددائية بدددين متوسدددطات  القياسدددات القبميدددة والبعديدددة  1/5/1

  .لمعينة قيد البحث لصالح القياسات البعديةو المتقيرات الميارية 
توجدددد فدددروق ذات داللدددة احصدددائية بدددين متوسدددطات  القياسدددات القبميدددة والبعديدددة فدددي  1/5/0

 ولصالح القياسات البعدية لمعينة قيد البحث. التحصيل المعرفى مستوى
القياسدددات القبميدددة والبعديدددة فدددي توجدددد فدددروق ذات داللدددة احصدددائية بدددين متوسدددطات   1/5/3

 ولصالح القياسات البعدية لمعينة قيد البحث. لبدنيةالمتقيرات ا

 مصطلحرت البحث  1/6

  :اال ت اضي الماقع  1/6/1

بيئة تعمم تخيمية تعتمد عمي عممية محاكاة لمشاىد حقيقية تعمل عمي إظيار 
حيث حركتيا واإلحساس بيا وىي  األشياء الثابتة والمتحركة وكأنيا في واقعيا الحقيقي من

تساعد المتعمم عمي أداء األعمال والميام المطموبة منو من خالل المشاىد التعميمية 
 (4: 02. ) ومؤثراتيا في الزمن الحقيقي لممشيد التعميمي

 : المهر ىمستمي األداء  1/6/2
التي يصل الييا الطالب من السموك الحركي النداتج عدن عمميدة  الرتبةىو الدرجة أو 

 ةمدددي أن تدددؤدي بشدددكل يتسدددم باالنسددديابيالدددتعمم إلكسددداب واتقدددان حركدددات النشددداط الممدددارس ع
النتدددائج مدددع االقتصددداد فدددي  لددددي الفدددرد لتحقيدددق أعمدددي ةمدددن االبداعيددد عاليدددةوالدقدددة وبدرجدددو 

  (186: 01.)الجيد
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 :التحص ل الم   ي  1/6/3
لتنميددددة القدددددرات ىددددو ذلددددك المجددددال الددددذي يتعمددددق بتددددذكر المعرفددددة وفيميددددا كمددددا يمتددددد 

ويقسدددم ىدددذا المجدددال إلدددي سدددت مسدددتويات تتددددرج مدددن التدددذكر إلدددي الفيدددمل  ةوالميدددارات العقميددد
 (58: 30)والتطبيق والتحميل والتركيبل ثم التقويم .

 


