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 ملخص البحث

يعد التدريس الركيزة االساسية لتحقيق النجاح والتقدد  يدك كدل الالجداالع الع اليدة حيد  يالكد       
، وحتدد  سخدد ل االنسددجا  اددي  المدددد الالن ددود واددي  الددا يحددد  خدد ل الدددر  الحصددول ي يدد  الدد 

توجي   والقدرة ي  الالعرية  يجب ي   الالدرس ا  يالت كوالتوايق هذه، و االنسجا   ةنصل ال  حال
اسدددتخد   إذ. واالنسدددجا حالدددة التوايدددق  الددد  تعزيدددزتددد د   يالكددد  ا يددددد الددد  العواالدددل التدددك  ارةواد

الالجالويددددة لتجرياددددك ااتادددداس الالقيدددداس القا ددددك والاعددددد  ل الجالويددددة التجريايددددة و الالددددنم  ا و الادددداح 
تسددتخد  االسدد وب االالددر ، اجريددع الدراسددة ي دد  يينددة ي ددوابية السددتخدالا اسدد وب الضدداا ة التددك 
          ديددددال .جاالعددددة –ي ددددو  الرياضددددة الدددد   دددد ب ك يددددة الترايددددة الادنيددددة و  ا  (  الادددد02القريددددة هواالمددددا  

واختاددار ال ا اددة وتضددال  الالددنم  الالقتددرح  اختاددار دهددة التالريددر االددديي  التالريددرة الصدددرية(و اددق 
( وحددددداع تع اليددددة لالمددددارة ال ا اددددة واواهددددي وحدددددتي  5 تع ياليددددة ل الناولددددة الصدددددرية و حددددداع( و 3 

ختااراع وجالي الايانداع هادل ( دهيقة ل وحدة التع يالة الواحدة .وت  اجراء اال02اساوييا ازال  هدرة  
ء اددالالنم  وتكددرر ذلددك اعددد اكالددال كددل المددارة اعددد الالددنم  التع يالددك واعددد التح يددل االحصددابك الاددد

ايجدااك ي د  المدارتك الالناولدة  تدث ير( اظمدرع النتداب  ا  اسد وب الدتع   االاحد  لد   spss  انظا 
الصدددرية وال ا اددة واسددتنت  الادداح و  ا  اسدد وب الددتع   االاحدد  لدد  تددث ير الاا ددر يددك تع دد  اعدد  

 انواس الالماراع اكرة الس ة، و   ي ي  االس وب الالتاي  االس وب االالر  (.
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The effect of using the learning method to research the learning of 

some types of skills in basketball for first grade students Faculty of 

Physical Education and Sports Sciences University of Diyala 
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Research Summary 

     Teaching is the cornerstone for achieving success and progress in all scientific 

fields. It can be achieved through the harmony between the desired goal and what 

happens during the lesson. To achieve this state of harmony and harmony، the teacher 

must have the knowledge and ability to guide and manage a number of factors that 

can To promote the state of compatibility and harmony. If the researcher used the 

experimental method by following the tribal and post-experimental scale of the 

experimental group and the control group using the Emiri method، the study was 

conducted on a random sample using the drawing method of 20 students from the 

Faculty of Physical Education and Sports Sciences - Diyala University. The 

researcher used the test of the accuracy of the push-pass and the tibet test. The 

proposed curriculum included (3) educational modules for chest handling and (5) 

learning units for the skill of the catheter and two units per week with a capacity of 

(90) minutes for the unit of instruction. After the completion of each skill after the 

curriculum and after the statistical analysis of the system (spss) the results showed 

that the method of learning research has a positive impact on the skills of chest and 

rotary handling. The researchers concluded that the method of learning research has 

a direct impact on learning some types of skills in the reel Basket، and then followed 

the style adopted (Amiri style( 
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   المقدمة:-1
وال الددب تمدددد الدد  ياددارة يدد  س سدد ة السددتالرة الدد  الع هدداع اددي  الالدددرس  يال يددة التدددريسا    

الماريددا والعرييددا وتراويددا الدد  خدد ل نقددل الالعريددة الدد  الالدددرس الدد  ال الددب وتظمددر ت ددوير ال الددب 
نتابجما ترجالة اليعال ال  اة االيجااية وتقدالم  يك االداء، يك الا كدا  الالجمدود اكادر الرتكدزا ي د  

الجال التراية الرياضدية  يكنجاح العال ية التع يالية  إ  اي ية وتث ير الدرس.االسس الع الية زادع ي
يحسب ال تتعدى ذلك لت الل  ل الدرستقتصر ي   القدراع الذاتية  الد يواالل ك يرة والتعددة التعت

لالدرس، والد  خد ل ادراك الالختصدي  لمدذه الحقيقدة ظمدر والقدرت  ي   التفايل الي ا ال البدور 
والتغيددراع الحاصدد ة يددك  رابددق واسدداليب التدددريس لتتالا دد  الددي احتياجدداع العصددراالهتالددا  اتنددوس  

اهتالاالاع ال  اة، وواحد ال   االهتالاالاع الاارزة يك الجال اساليب الترايدة الرياضدية هدك اسداليب 
اسداليب الاا درة  ي د  يد التدريس ل الماراع الرياضية  والتك تحتو  ي   ي درة اسداليب هسدالع 

اذ وضدي اساسدما العدال  الوسدكا الوسدت   والتدك تعتالدد اصدورة اساسدية الددى  ؛واساليب غير الاا رة
ا ندداء الدددرس، اعددد الدددرس . واحددد هددذه يددك اسددتق لية ال الددب يددك اتخدداذ هددراراع الددا هاددل الدددرس، 

، ولقددددد اجريددددع العديددددد الدددد  الدراسدددداع يددددك الجددددال االلعدددداب اسدددد وب الددددتع   االاحدددد  االسدددداليب هددددو
الس ة لتحديد الالت  ااع الخاصدة والضدرورية لت دك ال عادة والد  خد ل الجالايية والفريقة والنما كرة 

استخدا  اساليب التدريس الال بالة التك تعد ال  اه  العواالل الالد  رة يدك تع د  االداء الفندك ل المدارة 
وخاصددة اذ تدد  اسددتخداالما اصددورة الجديددة وصددحيحة. والدد  هنددا اددرزع اهددداد الاحدد  الدد  العريددة 

واالسد وب االالدر  يدك تع د  اعد  اندواس الالمداراع اكدرة السد ة وتحديدد  تث ير اس وب التع   االاح 
 ايض ية أحد االساليب يك تع   اع  انواس الالماراع اكرة الس ة.

أ  ت دددددوير هددددددراع الالتع الدددددي  يعتالدددددد ي ددددد  الددددددى تفددددداي م  الدددددي اسددددد واك التددددددريس الالتاعدددددي     
خل الدددرس يتاددادر الدد  ذهندد  واسددتجااتم  لدد  وال  ددك يددك ا  الدددرس الترايددة الرياضددية هاددل ا  يددد

س ال الم  هو كيفية ايصال الادة الدرس ال  ألالتع   أ  ال ريقدة او االسد وب الدذ  يوصدل الالدادة 
 ال  الالتع   ويجع   التفاي   الي الالدرس والي زال ب  يك استيعاب الحتوى الدرس ويمال  وت ايق .

  التعلم بالبحثمفهوم: 
تجداه الوضدوس الدا  واإلجااداع والح دولالسعك نحو الالع والاع    ي ال  بأس وب النظ  يسايد  

 (912 :9002:يرج  وتنظيالما وتح ي ما التخاذ هرار ا ثنما ةالحدد ةأو تجاه ال ك 
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 :اهمية استخدام التعلم بالبحث 
 الالددرس الكددء لفع ك ل  الب يك الحتوى الدرس، و ا  اساس العال ية التع يالية هو االن غال ا

هددو الددذ  يالت ددك القدددرة ي دد  جعددل الواهددد الددتع   تحقددق االهددداد الالن ددودة الدد  خدد ل اسددتخداال  
 هو:ال  اهالية اس وب التع   االاح   الالتنوية وا لألساليب 

 .وأيالق أالتي التع   يجعل-1
 . والالع والاع انفس  ي  اإلجاااع ياح  وا  الذاتك التع   ال  ب لدى ينالك-9
 . والقوة االنفس ال الب ال قة الدارسة تكتسب أ  ي   يسايد-2
 .لدى ال  ب ال غوية الالماراع تنالية ي   االاح  التع   يسايد-4
 ال الب. الفاهي  زيادة ي   يسايد-5
 . الالنم  تتخ   والفاهي  الع والاع ال الب والعرية الدارك توسيي ي   االاح  التع   يسايد-6
 خارج االاك ، أ خاص الي التعاالل خارة خ ل ال  ال الب خصية  االاح  التع   ينالك-7

 .الاح  يك تت  التك الالقاا ع يك الفصل
 هوصور  اشكال التعلم بالبحث: 
ولالسايده ال الب ال  تحقيدق خ دواع هدذا االسد وب  هوصور ل يادة ال  ا كال التع   االاح      

 (9: 9012يالك  اجراء االتك:  الجوهر :
  .العينة الوضوياع لدراسة الفصل خارج الاس  ي الك اح -1
 .التجارب إجراء-9
 و .والصور والفدي الكتب يك اح -2
 أخرى(. – الاح  الاو  – تالاري  –  تك يفاع الاح  ي   تعتالد اح ية وأن  ة تالاري -4
 .مهارات اعداد وتصميم خطة البحث 
ال  االالور الالمالة يند ت ايدق اسد وب الدتع   االاحد  هدك اتاداس المداراع ايدداد خ دة الاحد      

 وهك:ال  هال ال  اة 
 . الاح ية االن  ة او الاح  اهداد تحديد-1
 .هاواختيار  الاح  الوضوياع تحديد-9
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 ها.واختيار  الاح  الصادر تحديد -2
 .هاواختيار  الاح  أساليب تحديد  -4
 الال  واة والالع والاع األسب ة تحديد -5
 .ماوتوزيع الاح  لفريق الالما  توضيح -6
 .الاح ية االن  ة او الاح  تنفيذ -7
 .الاح ( تقرير  الاح  نتاب  تسجيل -8
 .العا ال  ب لااهك الاح  نتاب  ير  -2

 . ال  ب ال  الالقدالة األاحا  تقوي  -10
التع يالدة الحدي دة التدك تقدو  ي د  ا دارة وال  هنا ظمرع الحاجة ال  استخدا  احددى االسداليب     

ال ك ة ت ير اهتالا  ال د ب وتسدتمو  انتاداهم  وتدديعم  نحدو التفكيدر الد  اجدل الوصدول الد  اداء 
الدد  التدك تركددز ي دد  تع دي  الالمدداراع و  الواجاداع الحركيددة الد  خدد ل احدد م  يد  الصددور والفددديواع

 الصادر الخت فة .
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية :-2
 منهج البحث: 2-1
لتصالي  الجالويتا  التكايبتدا  الد  الالفحوصدي  يدك الوهدع استخد  الااح و  الالنم  التجرياك     

 ( لال بالت  الي  ايعة الال ك ة. نفس  وتعد الالجالوية ال انية الضاا ة

 البحث:عينة  2-2
العينددة ي دد   تدد  تقسدي وابية السددتخدالا اسد وب القريددة و تد  اختيددار ييندة الاحدد  اال ريقددة الع د     

الددد   ا  (  الاددد90ا دددل العددددد الك دددك لعيندددة الاحددد    ددد ب و  (10 الجالدددويتي  احتدددوع كدددل الجالويدددة
 االول .  ب الالرح ة 

 ادوات البحث: 2-3
 المستخدمة:االدوات  2-3-1
 هيدداس،،  ددري  (90اسددتالاراع تسددجيل نتدداب  االختادداراع الخاصددة اددال  ب،  ددواخص يدددد     

 ( ، ال رهة ، السالار،  اا ير . sony  ةكاالر  كرة، (90س ة يدد   ال و ، كراعالصق 
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 المنهج التعليمي:  2-3-2
تد  وضدي الجالويدة الد   يد ي   االسس الع الية الصحيحة اذت  ت ايق الالنم  التع يالك والتثك    

الوحدددددداع التع يالدددددة التدددددك تددددد  تنفيدددددذها يدددددك الالدددددنم  التع يالدددددك لالجالويدددددة اسددددد وب الدددددتع   االاحددددد             
مدددارة الالناولدددة الصددددرية         ( وحدددداع لال2ولالجالويدددة االسددد وب الالتادددي وهدددد تضدددال  الالدددنم  الالقتدددرح  

( دهيقدددة ل وحددددة 20ال  هددددره  ( وحدددداع تع يالدددة لالمدددارة ال ا ادددة واواهدددي وحددددتي  اسددداوييا ادددز 5 و
 التع يالة الواحدة.

 االختبارات المستخدمة: 2-3-3
: 9000 :الددداي  وحسددني ياددد  الالعددد الدد  هاددل  اختاددار دهددة التالريددر االددديي  التالريددرة الصدددرية( -1

901) 
 ( 093:  0292واختاار ال ا اة الالعد ال  هال  جاس :   -9
 المعالجات االحصائية : 2-3-4

 لتح يل نتاب  الاح .  spss)الرز  االحصابية   ت  استخدا  ارناال 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-3
اعد ا  استكالل الااح  جالي الاياناع الناتجدة الد  االختاداراع الالسدتخدالة يدك اختادار  د ب     

الصدددد االول يدددك ك يدددة التدريسدددية الادنيدددة وي دددو  الرياضدددة، تددد  العالجدددة هدددذه الايانددداع االوسدددابل 
 ة الال بالة والتعرد ي    ايعة هذه الاياناع وال     الناه تما.االحصابي
( المحسوبة ونسبة الخطأ t( يبين االوسط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )1جدول )

 وداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي لمتغيرات البحث

 
اع الالمارية القا ية لوس  الحسااك واالنحراد الالعيار  ل ختاار ا هي ( 1ياي  الجدول     

اذ ا ل ة و الالرتدة يك االختاار القا ك الالناولة الصدريية التجرياية والضاا ة ولالمارتك ل الجالو 
( واانحراد العيار  91.8الوس  الحسااك ل الجالوية التجرياية لالمارة الالناولة  الصدرية  

 المتغيرات
 ضابطة تجريبية

T  داللة خطأنسبة 
 ع س ع س

 غير معنوي 616.8 ...81 818.2 861811 11.1. 8.12 صدرية

 غير معنوي 61233 61.82 1.11. 1666.. 1111. 1131. الطبطبة
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( 90.966( وكا  الوس  الحسااك ل الجالوية الضاا ة لالمارة الالناولة الصدرية   1.656 
( وا غع نساة الخ ث 9.145حتساة  ( الالt(  وكانع هيالة  90.966واانحراد العيار   

( وهذ ال  ر ي   يد  العنوية الفروق اي  0.05( وهو اكار ال  الستوى الداللة  0.059 
( واانحراد 12.22الالجالويتي ، وا ل الوس  الحسااك لالمارة ال ا اة ل الجالوية التجرياية  

( 14.000( وكا  الوس  الحسااك لالمارة ال ا اة ل الجالوية الضاا ة  1.667العيار   
( وهو 0.822(وانساة خ ث 0.198( الالحتساة  t( وكانع هيالة  1.122واانحراد العيار   

 ( وهذ ال  ر ي   يد  العنوية الفروق اي  الالجالويتي .0.05اكار ال  الستوى الداللة  
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق االوساط الحسابية وفرق االنحرافات ( 2جدول )

( المحسوبة ونوع الداللة للمجموعة الضابطة بين االختبار القبلي والبعدي Tالمعيارية وقيمة )
 لمتغيرات البحث 

يرق العيارية ويرق االوسا  الحسااية و االنحراياع ال( االوسا  الحسااية و 9  الجدول  ياي    
( الالحسواة ونساة الخ ث ونوس الداللة  ل الجالوية الضاا ة اي  Tاالنحراياع الالعيارية وهيالة  

، اذ ا ل الوس  الحسااك الختاار الالناولة الصدرية يك القا ك و الاعد  لالتغيراع الاح  االختاار
(  وا ل هيالة الوس  الحسااك يك 9.918( واانحراد العيار   90.966االختاار القا ك  
(، وكانع هيالة يرق االوسا  الحسااية 9.022( واانحراد العيار   99.666االختاار الاعد   

( 2.029( الالحتساة  t( وكانع هيالة  2.029رق االنحراد الالعيار   ( وهيالة ي2.065 
( وهذا يدل ي   العنوية الفروق ، االا يك اختاار ال ا اة كانع هيالة 0.002وانساة خ ث  

(  اذا ا ل هيالة 1.122( واانحراد العيار   14.000الوس  الحسااك يك االختاار القا ك  
ا غع هيالة يرق ( و 1.862( واانحراد العيار   90.722الوس  الحسااك يك االختاار الاعد   

( وانساة 10.846( الالحتساة  t( وهيالة  9.404يرق االنحراياع  ( و 6.722االوسا   
 ( وهذ يدل ي   العنوية الفروق.0.000خ ث 

 المتغيرات
 البعدي القبلي

 t ع ف س ف
نسبة 

 الخطأ
 الداللة

 ع س ع س

المناولة 

 الصدرية
 معنوي 61663 11618 3.065 81.66 81631 881111 818.2 861811

 معنوي 61666 612.1. .81.6 11111- 1213. 861111 1.11. 1666.. الطبطبة
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( المحسوبة ونسبة الخطأ t( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )3جدول )
 بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمتغيرات البحث وداللة الفروق

 
    ( الالحسواة ونساة الخ ث tاالنحراياع الالعيارية وهيالة  االوسا  الحسااية و ( 2  الجدول  ياي
داللة الفروق  اي  الالجالويتي  التجرياية والضاا ة يك االختاار الاعد  لالتغيراع الاح  ،اذ و 

( واانحراد العيار  98.966الصدرية  لالمارة الالناولة ا ل الوس  الحسااك ل الجالوية التجرياية 
(           99.666وكا  الوس  الحسااك ل الجالوية الضاا ة لالمارة الالناولة الصدرية  (  1.244 

( وا غع نساة الخ ث 7.529( الالحتساة  t(  وكانع هيالة  99.022واانحراد العيار   
ا ل الوس  الحسااك لالمارة جالويتي ، و ( وهذا ال  ر ي   العنوية الفروق اي  الال0.000 

( وكا  الوس  الحسااك 1.890( واانحراد العيار   92.900ية  ال ا اة ل الجالوية التجريا
( t( وكانع هيالة  1.862( واانحراد العيار   90.722لالمارة ال ا اة ل الجالوية الضاا ة  

 ( وهذا ال  ر ي   العنوية الفروق اي  الالجالويتي .0.001( وانساة خ ث 2.661الالحتساة  
المعيارية وفرق االوساط الحسابية وفرق  ( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات4جدول )

( المحسوبة ونوع الداللة للمجموعة التجريبية بين االختبار Tاالنحرافات المعيارية وقيمة )
 القبلي والبعدي لمتغيرات البحث

اي ه االوسا  الحسااية و االنحراياع الالعيارية ويرق االوسا  الحسااية يك ياي  الجدول      
الخ ث ونوس الداللة  ل الجالوية التجرياية ( الالحسواة ونساة Tويرق االنحراياع الالعيارية وهيالة  

، اذ ا ل الوس  الحسااك الختاار الالناولة الصدرية القا ك والاعد  لالتغيراع الاح  اي  االختاار
(  وا ل هيالة الوس  الحسااك يك 1.656( واانحراد العيار   91.800يك االختاار القا ك  

 داللة نسبة خطأ T ضابطة تجريبية المتغيرات
 ع س ع س

المناولة 
 الصدرية

 معنوي 61666 11.38 81631 881111 ..13. 821811

 معنوي .6166 .1111 1213. 861111 1286. 811866 طبطبة

 المتغيرات
 البعدي القبلي

 الداللة الخطأنسبة  t ع ف س ف
 ع س ع س

المناولة 

 الصدرية
 معنوي 61666 .61.8. 2.474 6.466- ..13. 821811 11.1. 21.800

 معنوي 61666 11128. .8116 31811- 1286. 811866 1111. 11311. الطبطبة
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(، وكانع هيالة يرق االوسا  الحسااية 1.244( واانحراد العيار   89.966االختاار الاعد   
( 10.191( الالحتساة  t( وكانع هيالة  9.474( وهيالة يرق االنحراد الالعيار   11.11 

، االا يك اختاار ال ا اة كانع هيالة الوس  ( الالا يدل ي   العنوية الفروق0.000وانساة خ ث  
ا ل هيالة الوس   اذ ( 1.667( واانحراد العيرا   12.222الحسااك يك االختاار القا ك  

ا غع هيالة يرق ( و 1.890( واانحراد العيار   92.900الحسااك يك االختاار الاعد   
( وانساة 12.789( الالحتساة  t( وهيالة  9.604يرق االنحراياع  ( و 2.966االوسا   

 ( الالا يدل ي   العنوية الفروق.0.000خ ث 

 مناقشة النتائج:3-1
ا  نتاب  األوسا  الحسااية ل ختااراع القا ية والاعدية  ن حظ (2،4ال  خ ل الجدول      

لصالح اس وب التع   االاح  ( هد أظمرع يروق العنوية و   اس وب التع    ل الجالوية التجرياية
االاح  يك تع   الماراتك  الالناولة الصدرية والمارة ال ا اة اكرة الس ة، ويرى الااح  ساب هذه 

يم  واجااتم  وت ايقما ال  خ ل تحديد ذاتم  يك ايداد الاح  و   ب ي   الفروق هو ايتالاد ال
و  الي ر يد ا  ياد الال ك ة و تحديد الالصادر و االهداد لحل ت ك الال ك ة  ويتفق الااح 

( ي   ا  التع   الذاتك ل  الب "لكك نزيد ال  ياي ية 9015خالد ا  ناصر السار العزيز و 
القدرة ي   التع   الذاتك وايادة النظر يك ال رق الالتاعة يجب االهتالا  اثساليب تنالية  التدريس 

عا يك تدريس التراية الادينة، ي  يكو  الالع   هو الالصدر الوحيد ل خ اراع ال يكو  ال ج
االتالك يالك  ا  يكتسب ل  الب االداء الحركك ال  خ ل ا  ي  ل   ب ودايالا  الادايتم   و 

الالع   ل  يك ا ناء ها اصورة النتظالة ي   ويق التالاري  ي   الجانب الالعريك ل المارة وتكرار 
ال  الخ ة يك الجزء الت ايقك وكا  دور استخدا  اع  الوسابل التع يالية التك  القس  الربيس

ي   تع    ال الب ادرجة كايرة يك السايدة ايضا ه اتس، و دة ي   العرية تس سل اداء الالمارةساي
الفرد  اكتسابلوسابل هك التك تعتالد اصورة الاا رة ي   ا، وال  هذه واكتساب الالمارة الحركية

  .ال وحاع أو الرسوالاع أو الصور الالخت فة، التصور الاصر  ل المارة الحركية ال ل
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  الخاتمة:-4
اس وب التع   االاح  ل  تث ير  ا  :االتك و الناه تما يستنت  الااح يك ضوء نتاب  الدراسة و     

 االاح  ضال أ َّ استخدا  اس وب التع   ايجااك يك تع   اع  انواس الالماراع اكرة الس ة، 
الالنم  التدريسك يك الالرح ة االول  ل  اال ر اإليجااك والفعال يك تحسي  اداء ال  ب يك 

 الالماراع اأَلساسية اكرة الس ة .
 المصادر والمراجع:

   الج ددة الجددوهر  ، الحالددد ؛اسددتراتيجية  التدددريس الالصددغر  واسددتراتيجية الددتع   االاحدد  ؛
 ( :  الاليزيدددا ، ال اعدددة الالديندددة10،العددددد 9012؛جاالعدددة الالديندددة العالاليدددة ل ع دددو  التراويدددة

 (9012العالالية ل ع و  التراو ،
 الواحددد  ياددد ال  يددد ادد  حسددي  ؛ الددنم  الالدرسددة ال انويددة يددك ضددل تحدددياع القددر  ، يددرج

 912(ص9002: الالال كة الما الية االردنية ، دار ال قاية ل ن ر والتوزيي،1والع ري ، 
   حسنيي  ، الحالد صاحك ؛ القيداس يدك كدرة السد ة : القداهرة ياد الداي  ، الحالد الحالود  و

 ( 1284ار الفكر العراك ، ، د

 9014ة الالركزية؛جاس ، يسار صااح؛ اساسياع كرة الس ة : العراق ؛ الال اع) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


