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 . لمستنصريةا لجامعةاألساسية/ا
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القاعة ألرياضية ألمغلق  في قسرم ألتربيرة ألرياضرية /كليرة ألتربيرة  - المكاني المجا 

 .   األساسية

 الباب الثاني

ومميزاتر  وقنروات التطروير  وأهدافر فحرص الرنفس  أسرلوبتضرمن اإلطار النظرر:  

 وكذلك تم التطرق الى التصويب بالقفز والتصويب السلمي 

 الباب الثالث



( وكرل 9-1استخدم  الباحثة المنهج التجريبي وقد تكون  من مجموعتين تجريبية )

لرى (طالب بحيث يكرو  تردريس المجموعرة التجريبيرة  األو90مجموعة متكونة من) 

فحررص الررنفس ( والمجموعررة التجريبيررة الثانيررة) األسررلوب المتبرر (  وتررم  أسررلوب)

التجانس بين المجموعتين في متغيرات )الطو  والرون  والعمر(واسرتخدم البراحثو  

التصررميم التجريبرري المسررمى )أسررلوب المجموعررات المتجانسررة (تررم ضررب  المتغيرررات 

صررميم التجريبرري كررذلك احتررو  هررذا الترري تررفثر فرري السررالمة الداخليررة والخارجيررة للت

البرراب علررى التجربررة االسررتطالعية والبرنررامج التعليمرري وتجربررة البحررث الرئيسررية 

 . وتقويم مستو  األداء والوسائل اإلحصائية

 الباب الراب 

تم في هذا الباب عرض النتائج ومناقرتها وتحليليها وصوال إلى تحقيق أهداف       

 . وفروض  البحث

 سالباب الخام

 من خال  نتائج البحث خرج  الباحثة بـ )ثالث استنتاجات(منها    

اسررتنادا إلررى النتررائج الترري توصررل  أليهررا الباحثررة يمكررن اسررتخال  االسررتنتاجات 

 اآلتية 

ا  استخدام أسلوب فحص النفس أكثرر فاعليرة مرن  الطريقرة التقليديرة فري تعلريم  -

 بعض أنواع التصويب بكرة السلة .

لتعلم بين المجموعة التجريبية والمجموعرة الضرابطة فري تعلرم وجود فروق في ا -

 الرمية الحرة ( في كرة السلة. -القفز -مهارات التصويب )السلمية 

 تعليم الطالب األداء الصحيح للمهارات أسرع وأفضل. -

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Effect of using self-check method to learn some types of 

shooting basketball 

Objective of this research 

Identify the effect of using self-check method to learn some 

types of shooting basketball (peaceful correction - correction 

jumping - Corrigendum free throw). 

Research Hypotheses 

The presence of statistically significant differences between the 

achievement of students in the group that used the method of 

self-examination and students who have used the traditional 

method. 

 Research areas 

The human domain: first-year students in the Department of 

Physical Education / Basic Education College / University of 

Mustansiriya. 

   Temporal domain: for the period from 01/03/2009 until 

01/05/2009. 

   Spatial domain: - indoor sports hall in the Department of 

Physical Education / College of Basic Education. 

PartII 

Theoretical framework to ensure the style of self-examination 

and its objectives and its features and channels as well as the 

development was addressed to the correction of jumping and 

shootingpeaceful 



PartIII 

The researcher used the experimental approach has consisted of 

two experimental (1-2) and each group consists of (20) students 

so that the teaching of the first experimental group (the way of 

examination of self) and the second experimental group (method 

used) was homogeneity between the two groups in the variables 

(height, weight, age ) The researchers used the experimental 

design called (method homogeneous groups) were control 

variables that affect the internal and external integrity of the 

experimental design as well as this contains a section on 

exploratory experience and educational program and the 

experience of the major search and evaluate the level of 

performance and statistical tools. 

PartIV 

      In this section has been viewing the results and discussion 

and Thalilleha so as to achieve the research objectives and 

hypotheses. 

PartV 

    By the results of the researcher to search out (three 

conclusions), of which 

Based on the findings of the researcher can draw the following 

conclusions: 

- The use of self-examination more effective than the traditional 

method of education for some types of shooting a basketball. 

- There are differences in learning between the experimental 



group and control group in learning the skills of correction 

(peaceful - jumping - free throw) in basketball. 

- Teach students the proper functioning of the skills faster and 

better. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب األو 

 -التعريف بالبحث  -1

 -المقدمة وأهمية البحث  1- 1

إ  القدرة على المساهمة في بناء سلوك الطالب وتوجيه  تسهل عمليات النمو    

المختلفة االنفعالية والعقلية والجسمية والتي يكو  لها تأثير كبير على درجة تقدم 

 مت  في إنجاح العملية التعليمية.الطالب ومساه

إ  فكرة التدريس الجيد قد احتل  مساحة واسعة من قبل التربية والتعلم وقد     

اهتم العاملو  في هذا المحور الحيو: اهتماماً كبيراً من خال  إرساء العملية 

 هذه المركالت بالدراسة والتحليل.التربوية، إذ تناول  الباحثة في هذا المجا  

ال يمكن وض  درس التربية الرياضية وقد أوضح  نتائج بعض الدراسات أن      

ضمن قالب معين فالتدريس أو التعليم هو فن ويعتمد على المدرس نفس  فضال عن 

األمور األخر  التي تدخل في عملية التعليم والتدريس لذلك فال يمكن إرساء العمل 

من خبرات وفنيات وأعداد مهني في جداو  ثابتة يمكن للتدريسي أ  يسير على 

، وقد اختلف  أساليب التعلم فيما بينها كٌل حسب األسلوب المتب  في تقديم مسارها 

المادة  إلى المتعلم أو قد تكو  حسب مستو  المتعلم نفس ُ أو قد تكو  نسبة إلى 

 . األغراض التربوية التي تسعى الطريقة إلى تحقيقها أو نسبة للوق  المحدد للتعلم

سلوب فيفترض أ  يكو  ذات طاب  مميز يحرك إذا أردنا النجاح للطريقة أو لأل    

الدواف  لد  الطالب ويولد لدي  االهتمام نحو المادة الدراسية ويدفع  لبذ  أقصى 

وفي اآلونة األخيرة  لنفس  .الجهود وصوالً إلى تحقيق األهداف التي وضعها 

معقداً  تطورت أساليب التعلم والتدريس في التربية الرياضية حتى أصبح  عمالً فنياً 

 في تحليل درس التربية الرياضية .وم  هذا التطور ظهرت طرائق وأنظمة 

وقد أجم  العديد من المختصين أمثا  )سكنر( و )بوجز( و )سايتنوب( إلى أ      

يستجيبو  لعملية التعليم بطريقة واحدة أو أسلوب واحد ، علي  يجب  الطالب ال



لرياضية بعدد من الطرائق واألساليب التركيز على أهمية معرفة مدرس التربية ا

ت  على التفاعل م  الطالب محدودة.التدريسية المختلفة ألن  بدو  ذلك تبقى قدرا
(1)

 

ومن هنا تبرن أهمية البحث الحالي في دراسة وتطبيق أسلوب جديد من أساليب    

تدرس التربية الرياضية وهو أسلوب فحص النفس على فعالية كرة السلة وتحديداً 

حيث يعد أسلوب فحص النفس من األساليب الحديثة التي أوجدها  .لمهارة التصويب

)موستن( حيث آ  الطالب يستخدم في هذا األسلوب ورقة المعايير الخاصة 

 بالمهارة وبعض التغذية الراجعة لنفس  دو  مراركة أ: شخص آخر .

 

 مركلة البحث  1-9

مرن خرال  إطرالع الباحثرة ومرراهدتها إ  الدواف  التي حددت مركلة البحرث كانر     

لدروس التربية الرياضية والمقرابالت الرخصرية مر  عردد مرن التدريسريين فري قسرم 

 ة.  ألرياضي /كلية ألتربي  االساسيألتربي

وقررد رأت الباحثررة أ  ظهررور أسرراليب جديرردة تسررعى إلررى الرقرري فرري ترردريس درس   

التقليديرررة الرررركلية التررري التربيرررة الرياضرررية تتعرررارض فررري أسرررلوبها مررر  األسررراليب 

لرذا وجردت الباحثرة مرن الضررور: اإلجابرة  يستخدمها أكثرر التدريسريين فري الكليرة .

 ما هو األسلوب المفضل في تعليم المهارات في كرة السلة ؟  عن السفا  اآلتي  

هررل هررو األسررلوب التقليررد: الررركلي أم أسررلوب فحررص الررنفس الررذ: يعتبررر مررن    

متطورة والجديدة مراعيا الجانب النفسي وذلك من اجرل تحقيرق األساليب التعليمية ال

مبردأ التعراو  مرن قبرل الطرالب فرري العمليرة التعليميرة واعتمراد األسراليب الحديثرة فرري 

الرررتعلم ، حيرررث أ  هرررذا األسرررلوب يعطررري للمرررتعلم محاولرررة اكترررراف وتعلرررم المهرررارة 

المعرايير جردو   بأجزائها المتعددة من خال  وضر  المهرارة فري ورقرة تسرمى )ورقرة

المهرارة ( ، أمررا دور المردرس فهررو يتحردد فرري تعلرريم الطالرب مررن خرال  وضرر  أسرر لة 

 ضمن ورقة المعايير وتوجي  أس لة مباشرة بعد االنتهاء من عملية التعليم .

                                           
(1)

 
       .1991ا ة رمل م ةةبغرل بورده  م ج اطرب  ايمرل هابابمرل هاا ة رمل م ةةبغرل بورده  البرده ببوببعرة ايهضر  هاا ة رل هاهدلةرمل م لةرةال بةةوربما كمرا ب تريلة م ايمرل هابابمرل هاإبراهيم  ليمر: ك اية رل هاه رةي
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 هدف البحث  1-3

التعرف على اثر استخدام أسرلوب فحرص الرنفس فري تعلرم بعرض أنرواع التصرويب    

 تصويب الرمية الحرة (. -التصويب بالقفز-يب السلميبكرة السلة )التصو

 فرض البحث  1-4

وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية برررين تحصررريل الطرررالب فررري المجموعرررة التررري    

 استخدم  أسلوب فحص النفس والطالب الذين استخدموا الطريقة التقليدية.

 مجاالت البحث   1-5

قسررم التربيررة الرياضررية/كلية  طررالب المرحلررة األولررى فرري المجررا  البرررر:  1-5-1

 . التربية األساسية/الجامعة المستنصرية

/كليرة  رياضريةلا التربيرةفري قسرم  المغلقرة لقاعة الرياضريةا المجا  المكاني  1-5-9

 .األساسية لتربيةا

 . 1/5/9002ولغاية  1/3/9002للمدة من  لزماني االمجا   1-5-3 

 

 

 الباب الثاني

 :الباب النظر -9

 وب فحص النفس أسل 9-1

أسرررلوب فحرررص الرررنفس هرررو أحرررد األسررراليب التدريسرررية الحديثرررة التررري أوجررردها     

العررررالم )موسررررتن ( وهررررو أسررررلوب يمكررررن اسررررتخدام  بصررررورة فعالررررة مرررر  الطررررالب 

الررذين يرمررو  امتهررا  الترردريب  ألنهررا تفررتح المجررا  أمررامهم فرري اتخرراذ القرررارات 

ع علرررى ورقرررة المعرررايير الخاصرررة المناسررربة ويمكرررنهم اسرررتخدام التغذيرررة بعرررد االطرررال

بالمهرررارة . حيرررث يقررروم بمقارنرررة أداكه فررري نهايرررة كرررل عمرررل يقررروم بررر  مررر  ورقرررة 

المعرررايير حيرررث أ  هرررذه الورقرررة تحمرررل معلومرررات توضرررح فيهرررا دقرررة اإلنجررران فررر ذا 

مرررا كرررا  اإلنجررران مررررابها لمرررا موجرررود فررري ورقرررة المعرررايير فباسرررتطاعت  االنتقرررا  



كرررا  خطررا فرري األداء فمررا علررى الطالررب إال إعرررادة  إلررى عمررل آخررر وهكررذا ، أمررا إذا

وبعرررد ذلرررك يقررروم باالنتقرررا  إلرررى العمرررل اآلخرررر . أمرررا دور  الخطرررأالعمرررل وتصرررحيح 

المرررردرس فررررري هرررررذا المجرررررا  فهرررررو التركيررررز ومراقبرررررة الطالرررررب وتعليمررررر  كيفيرررررة 

اسرررتخدام ورقرررة المعرررايير وفحرررص نفسررر  بدقرررة وبنررراًء علرررى ذلرررك ال تعطرررى التغذيرررة 

ب مرررن قبرررل المررردرس حرررو  اإلنجررران ولكرررن هنررراك تغذيرررة راجعرررة الراجعرررة للطالررر

واحررررردة فقررررر  يعطيهرررررا المررررردرس للطالرررررب وتعنررررري بهرررررا كيفيرررررة فحرررررص الرررررنفس 

 وتقويمها أ: تقديم العمل المنجز .

إذ أ  المررردرس بالدرجرررة األسررراس هرررو االنتقرررا  ومالحظرررة إنجررران الطالرررب مرررن     

فسرر  باسررتخدام ورقررة خررال  تركيررزه بصررورة خاصررة علررى كيفيررة تقررويم الطالررب لن

                                             المعايير.

أهداف طريقة فحص النفس  9-9
(1)

 

الطالب يمكنر  نيرادة خبرتر  وذلرك بواسرطة عملر  الخرا  والرذ: بردأه بالطريقرة  -

 التقليدية .

 الطالب يتعلم كيفية مالحظة إنجانه . -

 لتحسين إنجانه . الطالب يتعلم كيفية استخدام ورقة البيانات -

 الطالب يتعلم أ  يكو  صادقا وموثوقا حو  إنجانه . -

 استقاللية وخاصة بالنسبة للتغذية الراجعة.أكثر يكو   أ الطالب يتعلم  -

 الطالب يتعلم استثمار الوق  المحدد كما في الطريقة التقليدية. -

وم منهرا فري الطرائرق األخرر  حيرث يقر أكثررفرديرة أو شخصرية  أكثررهناك حالرة  -

   الطالب 

مميزات طريقة فحص النفس  9-3
(9)

 

 فسح المجا  أمام الطالب لالعتماد على نفس  في اتخذ القرارات . -

 تطوير الطالب لتحمل المسفولية  . -

                                           
(1)

 
 . 1991مل م بطةب   هل هاحكهل م ةةبغل هابصاة م هاوةباهئي م عبةس م هاوةباهئي عبد هاكا   ك اية ةت تدل ومل في طاهئق تدل س هابابمل هاا ة 

(1)
 

 99.ص  بصدل ةبق ذااههاوةباهئي ك

 



x 

x 

x 

x 

 يتعلم الطالب كيفية استخدام التقويم الذاتي . -

 توفير الوق  والجهد للمعلم أثناء قيام  بعمل  .     -

  

 قنوات التطوير 9-4
(1)

 

 درجة االستقرارية 

 طريقة فحص النفس 

 الحد األعلى .  0 1 2 8 7 6 5 4 3 9 1الحد األدنى 

 القناة البدنية          ____________ 

 القناة االجتماعية     _________

 القناة السلوكية       _____________

 القناة الذهنية         __________ 

 القناة البدنية   .1

 .ما هو علي  في الطريقة التقليديةفي هذه القناة يكو  موق  التلميذ مرابها ل    

  القناة االجتماعية .9

ففري هرذه الطريقرة يعمرل التلميرذ  موقع  في هذه القناة فيحرك باالتجاه األدنى . أما   

          حقررا بمفرررده فهررو يررفد: العمررل وبدرجررة عاليررة مررن االسررتقاللية يقرروم بفحررص نفسرر 

تقويم إنجانه م  ورقة المعايير ( . فهو ال يقوم بأية عالقة اجتماعية مر  اآلخررين ) 

 عدا اتصال  القليل م  المعلم .

 القناة السلوكية   .3

ويجررب أ  نررذكر هنررا أ  التلميررذ يصررل إلررى مرحلررة مررن االرتيرراح تختلررف برراختالف     

جرانه بسررعة عاليرة و سرعة اإلنجان فهناك التلميذ الرذ: يسرتطي  القيرام بالعمرل وإن

آخررر يحترراى إلررى وقرر  أطررو  إلنجرران العمررل نفسرر  فررالمعلم يمكنرر  معرفررة الكثيررر عررن 

 تالميذه في هذه الطريقة بينما هو يقوم بمراقبة عملهم .

                                           
(1)

 
 111إباهيم  ليم: كبصدل ةبق ذااه .ص 

 



إذ  موق  التلميرذ مرن القنراة السرلوكية ربمرا يتجر  إلرى األعلرى مر  أول رك التالميرذ    

 .لة فترة التدريسلية في العمل طيالذين يحبو  االستقال

 القناة الذهنية   .4

آما موق  التلميذ من القناة الذهنية فيبقى كما هو الحا  في طريقة التباد  فالتلميرذ    

أيضررا ينرررغل بعمررل المقارنررة مرر  ورقررة المعررايير وكررذلك التركيررز وعمررل الخاتمررة 

 ( ) التغذية الراجعة  واالستنتاى

 

 التصويب بالقفز   9-5

أنرواع  أكثرر ألنر نوع من أنرواع التصرويب التري يجرب أ  يتقنهرا الالعرب يعد هذا ال   

التصويب استخداما في مباريرات كررة السرلة كونر  يعرد مرن التصرويبات التري يصرعب 

علررى المررداف  قطعهررا تقريبررا. ويررفد  فرري نحمررة الالعبررين المرردافعين ومررن المراكررز 

المهررارات األساسررية  جميعهررا والمسررافات مختلفررة بهررذا يعررد التصررويب مررن القفررز مررن

، إذ وجرد  1220الواجب تطويرها واالرتقاء بها وهذا مرا أكرده السريفو فري دراسرت   

أ  نسبة التصرويب تكراد تصرل إلري نصرف العردد اإلجمرالي لمختلرف أنرواع التصرويب 

المسررتخدم فرري المبرراراة ويمكررن أداء مهررارة التصررويب مررن القفررز فرري ثالثررة أوضرراع 

القفز والتصويب -القفز والتصويب من الثبات-المحاورة أساسية وهي من الثبات بعد

.من الحركة
(1)

 

 التصويب السلمي   9-6

وهررو أحررد األنررواع المهمررة للتصررويب فرري كرررة السررلة ويسررتخدم هررذا النرروع مررن     

التصويب في حالة تسلم الالعب القاط  باتجاه السلة الكرة من نميل ل  او بعد إتمرام 

سررلة ويررفد  هررذا النروع مررن التصررويب بعررد اخررذ خطرروتين عمليرة المحرراورة باتجرراه ال

متتاليتين من الركض وهذا ما حدده القانو  الدولي بكرة السلة ) إذ ال يسمح لالعرب 

تقدم  او عقرب إتمامر  مهرارة المحراورة ا  يحرتف   الذ: يحصل على الكرة في أثناء

                                           
(1)

 
  54. ص  1991الها تا م ابة  ب عجي اطيبل ايمل هابابمل هاا ة مل في هاغاهق م  هل هاكبب ايطبةعل   -هاد يه ةي م بؤ د عبد هللا م حهي هت م فةئز بتماك ااة هاويل 

 



أ  يمسرك المهراجم بها لعدتين بعدها يقف او يتخلص منها اما طريقرة األداء ترتم بعرد 

المتحرك نحو السلة بالكرة الممررة إلي  أو بعرد انتهائر  مرن المحراورة يقروم الالعرب 

علرى ا   األخرر بأخذ خطوة نحو السلة بأحد القردمين تتبعهرا الخطروة الثانيرة بالقردم 

مرا يمكرن مقتربرا مرن  السرلة حرامال  أعلرى إلىبعد هذه الخطوة لالرتقاء  األرضيدف  

يدي  الممدودتين مدا كامال  ثم تترك اليد المساعدة الكرة في الوقر  الرذ: الكرة بكلتا 

امتداد تكو  راحة اليد متج  الى السرلة  أقصىتستمر اليد الحاملة للكرة ممدودة الى 

.اليد منتررة ويتم دف  الكرة بواسطة الرسغ واألصاب  باالتجاه الصحيح أصاب و 
(1)

 

                                                         

 ك تصويب الرمية الحرة 9-7

كبيررة فري تحديرد فرون الفريرق  أهميرةتعد الرمية الحرة من التصرويبات التري لهرا      

وخسارت  ذلك ا  كثير مرن الفررق خسررت مبراراة بسربب اإلخفراق فري الرميرة الحررة 

تصرويب دو  كما انها النوع الوحيد من أنرواع التصرويب الرذ: يرتمكن فير  الالعرب ال

مضررايقة الخصررم وتررفد  هررذه التصررويبة عررادة مررن الثبررات لكررو  الالعررب المصرروب 

 إلصرابةيفديها بدو  مضايقة الخصم مما يفسح ل  المجا  فري التصرويب برركل حرر 

. الهدف
(9)

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                           
(1)

 
1994حهي هت م فةئز بتما م هاخمةط م  مةو ضةة  ك أةس الببة ئ ااة هاويل م بطةب  ةةبغل هاهيص: م  

 .
 99ص 

(1)
 

 . 45حهي هت اهصدل ةبق ذااة .ص 

 



 الثالث الباب

 -ي  منهج البحث واجر أت  ألميدان -3

من خال  طبيعة مركلة البحث فا  منهج البحث التجريبري هرو األكثرر مالئمرة لحرل    

 مركلة البحث .

 

 -مجتم  البحث وعينت    3-9

ضررم مجتمرر  البحررث طررالب المرحلررة األولررى فرري قسررم التربيررة الرياضررية / كليررة     

يمثلرو   طالبرا 65( والبرالغ عرددهم  9002-9008للعام الدراسري ) األساسيةألتربي  

 قاعتين دراسيتين ) أ _ ب ( .

واختيررررت عينرررة البحرررث بصرررورة عرررروائية مرررن شرررعبة )أ( لتكرررو  المجموعرررة    

 التجريبية     وشعبة )ب( لتكو  المجموعة )ضابطة( وتم اسرتبعاد عردد مرن الطرالب

 .لتحقيق التجانس بين المجموعتين

 .الطالب الراسبو  -

 .لية في األلعاب الرياضيةمعة والكالطالب الذين يمثلو  الجا -

 . األنديةالطالب الذين يمارسو  لعبة كرة السلة في  -

  ( طالبا مونعين على النحو اآلتي40ليصبح عدد أفراد العينة ) -

 

( طالبا يطبق عليها أسلوب فحص النفس الرذ: 90  وتضم ) المجموعة التجريبية -

وضر  المهرارة فري ورقرة  يعطي للمتعلم محاولة اكتراف وتعلم المهارة من خال 

تسمى )ورقة المعرايير جردو  المهرارة ( متضرمنة صرور توضريحية عرن المهرارة 

متسلسررلة حسررب أجزائهرررا الرئيسررة فضرررال عررن معلومررات لفظيرررة  توضررح هرررذه 

المهارة بدقة حيث يتم االطالع على العمليات اللفظية والصورية من قبرل المرتعلم 

 . تصحيح من قبل الطالب نفس نفس  وتحديد حاالت الخطأ والصواب و ال

 



( طالبرررا يطبرررق عليهرررا خطرررة درس التربيرررة 90  وتضرررم )المجموعرررة الضرررابطة -

كليرة التربيرة  الرياضية من قبرل مردرس المرادة وحسرب المنهراى المقررر مرن قبرل

 .األساسية

 كتجانس مجموعتي البحث  3-3

رات المسرتقلة المتغير ترأثيرمن اجل تحقيق التجانس بين مجمروعتي البحرث لبيرا      

)أسررلوب فحررص الررنفس ( فرري تعلررم عرردد مررن أنررواع التصررويب فرري كرررة السررلة تحرر  

 الطو ( .-الون  -إجراءات التجانس بين المجموعتين من خال  متغيرات )العمر

 

 (1الجدو  )

 الون (  -الطو   -يبين المعالم اإلحصائية بين عناصر التجانس )العمر 

 لمجموعتي البحث

عناصر 

 التجانس

 الضابطة لتجريبيةا
 الفرق قيمة ت

 ع+ س   ع+ س  

 غير معنو: 0.11 1.53 90.76 1.40 90.71 العمر )السنة(

 غير معنو: 0.16 37.4 166.8 38.1 168.9 الطو  )سم(

 غير معنو: 1.99 8.32 65.05 2.69 67.61 الون  )كغم(

 

 . 9.03تساو:  0005ونسبة خطأ  38قيمة ت الجدولية عند درجة حرية * 

الطرررو   -( أ  قررريم ت المحسررروبة لمتغيررررات )العمرررر10يتضرررح مرررن الجررردو  )     

وهررري اقررررل مررررن قيمتهررررا  1099 – 0016 – 0011الرررون ( علررررى الترررروالي تسرررراو: -

( وذلررررك يررررد  علررررى عرررردم وجررررود فررررروق ذات داللررررة 9003الجدوليررررة والبالغررررة )

فررري هرررذه  معنويرررة برررين المتغيررررات المخترررارة وهرررو دليرررل علرررى تكرررافف المجمررروعتين

 المتغيرات .

 

 



 التصميم التجريبي   3-4

تصميم تجربة يعني ببساطة تخطيطها بحيرث يصربح بالمكرا  جمر  المعلومرات  أ     

المتعلقة بالمركلة المراد دراستها وعلي  فا  تخطي  التجربة يرمل جمي  الخطروات 

و  علررى الحصرر أمكانيرةالتجربررة لكري يضررمن  أجررراءالمتتاليرة الترري تتخرذ مسرربقا قبرل 

البيانررات المناسرربة بطريقررة تسررمح بتحليلهررا تحلرريال سررليما وموضرروعيا لكرري يمكررن 

الحصو  في النهاية على استنتاجات صحيحة فيما يتعلق بالمركلة التي حرددت لهرذه 

التجربة .
(1)

 

التصررميم التجريبرري الررذ: يطلررق عليرر  اسررم  ةالباحثرر  وبنرراًء علررى ذلررك اسررتخدم   

االختبررارات البعديررة ويررتم هررذا التصررميم ب دخررا  المتغيررر  المجموعررات المتكاف ررة ذات

المستقل على المجموعة التجريبية وترك المجموعة الضابطة فري ظروفهرا الطبيعيرة 

 ثم إجراء اختبار بعد: ويكن تمثيل هذا التصميم على النحو اآلتي  

 

 المتغير المستقل اختبار بعد:  ---------------المجموعة التجريبية    

اختبار بعد:                   --------------المجموعة الضابطة    
(9)

 

  

 تحديد المتغيرات  3-5

   األتيحددت المتغيرات في البحث على النحو 

 فحص النفس( أسلوبالمتغير التجريبي )المستقل( )وهو  -

لمهررارة  ألبعررد:المتغيرررات التابعررة  وهرري الررتعلم واالكتسرراب ويقاسررا  باالختبررار   -

 والرمية الحرة (. -والسلمي -لتصويب )من القفزا

متغيررات دخيلرة البرد مرن عزلهرا لكري  إلىالمتغيرات الدخيلة  تتعرض كل تجربة  -

المتغير المسرتقل وقرد ترم  تأثير إلىيمكن إرجاع التغير الحاصل في المتغير التاب  

 جريبي.السيطرة عليها من خال  إجراء السالمة الداخلية والخارجية للتصميم الت

                                           
(1)

 
 . 1959م الاةال هاهطبيعةت هاكي بمل م هاكي ت م  1بدل هحهد ك فصيل هابحث هاغيهي الب ةيجه م ط

(1)
 
 991دل أحهد ك بصدل ةبق ذااه .صب

 



 التجربة الرئيسة   3-6

فري األسربوع فبلرغ مجمروع  سراعتينوبواقر   أسرابي ( 8استغرق تنفيرذ التجربرة )    

مرن التصرويب  أنرواعفري ثالثرة  األداءتعلرم  إلرى( وحدات دراسية هدف  16التجربة )

 أسررلوبالرميررة الحرررة( باسررتخدام  تصررويب -التصررويب السررلمي  -)التصررويب بررالقفز

قرررد حرررددت طريقرررة عررررض وشررررح مهرررارات التصرررويب الرررثالث فحرررص الرررنفس . و

 المعرراييرذلررك تررم تونيرر  ورقررة  وأثنرراءللمجموعررة التجريبيررة مررن قبررل مرردرس المررادة 

( حيررث يقرروم كررل طالررب بتطبيررق مررا تررم تحديررده فرري ورقررة المعررايير فرري 1)ملحررق 

 . شهرا  المعطاة وبمفردة واستمر تطبيق المهارة لمدة  المهارات

 األسررلوبوعررة الضررابطة فقررد تررم عرررض المهررارة لهررم وتدريسررها وفررق المجم أمررا    

 . ا وكذلك لفترة شهر ألرياضي  ألتربي قسم التقليد: المتب  في 

ترم اختبرار لتقرويم درجرة الرتعلم لكلترا المجمروعتين مرن خرال   تاسر ال األسبوعوفي   

ثالثة محكمين من ذو: االختصا 
(*)

. 

 

   اإلحصائيةالوسائل  3-7

 لحسابي.الوس  ا -

 االنحراف المعيار:.  -

.اختبار )ت( للبنات المتكاف ة  -
(1)

     

 

 

      

 

 

 

                                           
  .عـيي لـيهم عيي ه.م.  إةهةعم: عبد ز د        بؤ د عبد هااحهنه.م.  ( *) 

(1)
 

 111. ص  1999هابكا بي م ال     ةةمن م  هاغبمدي م حون بحهد ك هابطبمقةت هإلحصةئمل في بحيث هابابمل هاا ة مل م  هل هاكبب ايطبةعل الها تا م 

 



 الباب الراب 

 عرض النتائج و مناقرتها   -4

 عرض النتائج   4-1

مرررن نترررائج اختبرررار الطرررالب برررين  ةالباحثررر إليررر   عررررض لمرررا توصرررل يرررأتيفيمرررا     

 -يب الثالثة من القفرزالمجموعتين  التجريبية والضابطة والذ: شمل مهارات التصو

والرميرة الحررة . ومرن خرال  ثالثرة محكمرين باسرتخدام اختبرارات التعررف  -السلمية 

 ( .9على الفروق اإلحصائية بين المجموعتين وكما مبين في الجدو  )

 (9الجدو  )

 يبين المعالم اإلحصائية بين مجموعتي البحث لالختبار النهائي 

االختبارات 

 النهائية

المجموعة 

 لضابطةا

المجموعة 

 النتيجة قيمة ت التجريبية

 +ع -س +ع -س

 بغ يي * 1.941 1.119 9.951 1.191 9.1 هابصي ب هاويهي

 بغ يي * 1.544 1.115 9.451 1.159 9.1 هابصي ب بةاقيز

 بغ يي * 1.11 1.159 5.114 1.151 9.5 هاابمل هاحاة

 . 1.684قيمة ت الجدولية  38وأمام درجة حرية  0005معنو: عند نسبة خطأ  * 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبار 9يتضح من الجدو  )    

ثة للمجموعتين التجريبية و الضابطة لمتغيرات مهارات التصويب الثال لبعد:ا

ط ألحسابي  ( قيم األوسا9يتضح من خال  الجدو  ) .ولمصلحة المجموعة التجريبية

( المحسوبة ولالختبارات الثالث والتي استخدم  t) رية وقيمةواالنحرافات ألمعيا

لمجموعة المهارة بين  النتائج با  الوس  الحسابي أسلوب فحص النفس حيث 

(  فيما بلغ الوس  1.191( وبانحراف معيار:)9.1كا  ) ألضابط  هابصي ب هاويهي



 t)) ا قيمة( أم1.119( وبانحراف معيار: ) 9.951)للمجموعة التجريبيةالحسابي 

 قيمة وهي اكبر من (1.941فبلغ    ) المجموعتين الفروق بين ةالمحسوبة لمعرف

(tالجدولية ) (  38حرية )   ودرجة 0.05( وعند مستو  داللة 1.684)   البالغة

،أما مهارة  التجريبية المجموعةوهذا يد  على وجود فروق معنوية لصالح 

( 9.1) الضابطة للمجموعةالوس  الحسابي  فقد أظهرت النتائج با  هابصي ب بةاقيز

 التجريبية للمجموعة( فيما بلغ الوس  الحسابي 1.159) وبانحراف معيار: بلغ

 المحسوبة لمعرفة ( t)( أما قيمة  1.115( وبانحراف معيار: بلغ )9.451)

 البالغة ( الجدوليةt) ( وهي اكبر من قيمة1.544فبلغ  ) المجموعتينالفروق بين 

( وهذا يد  على وجود  38ودرج  حرية )  0.05وعند مستو  دالل   (1.684)

فقد بين  النتائج  هاابمل هاحاةأما مهارة  التجريبية المجموعةفروق معنوية لصالح 

( 1.151( وبانحراف معيار: )9.5)بلغ لضابطةا للمجموعة با  الوس  الحسابي

        انحراف معيار: ( وب5.114) التجريبية للمجموعةفيما بلغ الوس  الحسابي 

( t) ( وهي اكبر من قيمة 1.11( المحسوبة فبلغ  )t( أما قيم  ) 1.159) 

(  38حرية )  ودرجة 0،05ة  ( وعند مستو  دالل1.684والبالغة )   الجدولية

 .التجريبية المجموعةوهذا يد  على وجود فرق معنو: لصالح 

لمجموعتين احصائية بين نتائج ( وجود فروق ذات داللة إ9يتضح من الجدو  )    

 ولمصلحة المجموعة التجريبية. السلةكرة التجريبية و الضابطة لمتغيرات مهارات 

 

  مناقرة النتائج 4-9

أظهرت نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية التي تعلرم طالبهرا بطريقرة فحرص    

 التقليدية.النفس على أقرانهم في المجموعة الضابطة الذين تعلموا بالطريقة 

يعز  هذا التفوق في األداء المهار: إلى فعاليرة أسرلوب فحرص الرنفس  أ ويمكن    

موقفرا ايجابيرا وسرليما فري  يأخرذ أ يتريح للمرتعلم  األسرلوبفي الرتعلم وذلرك ال  هرذا 



 عمليرة الرتعلم نظررا لمرا يبذلر  الطالرب مررن نرراط يجعلر  محرورا لهرذه العمليرة ويقرررر

الثقة في نفس  .
(1)

 

في مهارات التصرويب الثالثرة يعرود  ألبعد: االختبارالتحسن في  أ  ةر  الباحثتو   

بعرد  أال أخرر  إلىالطالب ال ينتقل من حالة  أ  آذإلى استخدام أسلوب فحص النفس 

من صحة تعلم  فضال عن رجوعر  إلرى ورقرة المعرايير المعطراة لر  مر  تحديرد  التأكد

الموجرودة فري ورقرة المعرايير علرى  األسر لةأخطائ  ومن التغذية الراجعة ومن خال  

تتضرمن التسلسرل التردريجي للمهرارات  أخرر . فضال عن معلومات توضيحية  األداء

تررم  ألدائهررمومررن خررال  اسررتذكار الطررالب  األجررزاءالمعطرراة ووصررف كامررل عررن هررذه 

م  ما موجود ضمن ورقة المعايير وبالترالي محاولرة اكترراف وتحديرد  األداءمقارنة 

مرن خرال  مرا موجرود ضرمن ورقرة  األخطراءء التي يق  فيهرا ثرم تصرحيح هرذه األخطا

المعررايير وبالتررالي فررا  المعلومررات الترري قرردم  للطررالب ودور الطالررب الرررئيس فرري 

 جميعها من قبل الطالب نفس  . أخطائ اكتراف وتحديد 

وفضال عن ا  هذا األسلوب يرج  المتعلم على التفكير العلمري وكرذلك تنميرة 

ي  الذاتي لتعلم مهارات التصويب مرن خرال  اسرتذكار التفكيرر للطرالب وتوسري  التوج

تفكيرهم والمقارنة والتحليل وتحديد األخطاء
(9)

                                           

 األخطراءالمعلومات المقدمرة للطرالب والوقر  المخصرص للمرتعلم وتصرميم  أ كما    

المعايير الموضوعة وجعل التعليم يراعري الفرروق ضمن ورقة  األس لةعن  واإلجابة

 أسرلوبالفردية بين الطالب المتعلمين ، جاعال المجموعة التجريبية التي اسرتخدم  

مررن المجموعررة الضررابطة مررن خررال  النتررائج الترري تررم الحصررو   أفضررلفحررص الررنفس 

 ةالمسر ولفري الطرالب وهري  تأثيرهراعليها حيث ا  طريقة التعلم الجيد تقراس بمرد  

.عن نوعية العمل ومقدار الوق  الذ: يقضي  المتعلمو  في التعلم
(3)

                                  

 

                                           
(1)

 
95. ص  1991م  هل ها عضل هاغابمل م هاقةياة م  3د لماي  ال زاي ةغد  س ك تدل س هاغييم م طاةظ  م هحه

 
 

(1)
 

ه كمرا ب تريلة م  ايمرل هي في  لس هابابمل هاا ة ملم لةةال  ابريلههابةةيلي م نةظ  اكيي ك هثا تيةع: ا: بن أةييبي هابغي  بةالابتةف الهابغي  بةابيقي ب  بوبيه هادهف  في هاهغافل عيى    هابحصم: هاغي

  1991هابابمل هاا ة مل م هإلةك دل ل م 

(3)
 

  99هاوةباهئي كبصدل ةبق ذااه .ص 

 



 االستنتاجات والتوصيات   -5

 االستنتاجات   5-1

يمكررن اسررتخال  االسررتنتاجات  ةالباحثرر أليهررا  النتررائج الترري توصررل إلررىاسررتنادا 

  اآلتية

ليرة مرن  الطريقرة التقليديرة فري تعلريم فاع أكثررفحص النفس  أسلوبا  استخدام  -

 بعض أنواع التصويب بكرة السلة .

وجود فروق في التعلم بين المجموعة التجريبية والمجموعرة الضرابطة فري تعلرم  -

 .الرمية الحرة ( في كرة السلة -فزالق -مهارات التصويب )السلمية 

 .وأفضلتعليم الطالب األداء الصحيح للمهارات أسرع  -

 ت  التوصيا 5-9

استخدم أسلوب فحص النفس وهرو أحرد األسراليب الحديثرة فري بررامج تردريس و  -

هرارات األساسرية لأللعراب إعداد طالب التربية الرياضية وخاصرة فري تردريس الم

 .الرياضية

السررلة سإجررراء دراسررات وبحرروث مماثلررة علررى برراقي المهررارات األساسررية بكرررة  -

 ولمراحل دراسية أخر  .

أخرر  غيرر كررة  أللعرابر  على المهارات األساسرية إجراء دراسات وبحوث أخ -

 السلة.
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ابراهيم خليل   كفاية المناهج لطالب كلية التربية الرياضية ، جامعة بغرداد ومرد  -9

مالءمتها لواق  الرياضة المدرسية ، رسرالة ماجسرتير غيرر منررورة ، كليرة التربيرة 

 .1229الرياضية ، جامعة بغداد ، 

حسررن محمررد   التطبيقررات اإلحصررائية فرري  التكريترري ، وديرر  ياسررين ،  العبيررد: ،-3

 . 1226بحوث التربية الرياضية ، دار الكتب للطباعة والنرر ، 

السررامرائي ، عبرراس ، السررامرائي عبررد الكررريم   كفايررات تدريسررية فرري طرائررق -4
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كتراب منهجري   -، حمرودات ، فرائز بررير  كررة السرلة  الديوه جي ، مفيد عبرد ه-5

 . 1220لطلبة كلية التربية الرياضية في العراق ، دار الكتب للطباعة والنرر ، 

، وكالة المطبوعرات الكويتيرة ،  9بدر احمد   فصو  البحث العلمي ومناهج  ، ظ-6

 1272الكوي  ، 
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 انموذى المعايير الخاصة بمهارة التصويب بالقفز بكرة السلة 

 

 أوال   الجزء التحضير:  

 سلة .االتجاه لألمام األعلى باتجاه ال. 1

الذراعين   مثبتة قليال واألصاب  منترررة علرى الكررة وتكرو  الكررة 
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الذراعين    مرفوعة إلى األعلى م  انثناء قليل والكرة فوق الررأس 
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 تجاه السلة ..اتجاه النظر لإلمام األعلى با9

تكررو  ممرردودة مررد كامررل بحيررث تكررو  الكرررة أمررام أعلررى  الررذراعين  

الرأس وعلى أصاب  اليد الدافعة للكررة مر  سرندها باليرد 

 األخر  . 

 الرجلين   انثناء قليل جدا .
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 جاه النظر لألمام باتجاه السلة  ات. 1

الررذراعين    عنررد الوصررو  الررى اعلررى نقطررة مررن القفررز ترردف  الكرررة 

باالصاب  بمد الذراع لألعلى ولألمرام باتجراه الهردف مر  

 ثني الرسغ لألمام ولألسفل .

الرجلين   ممدودة مد كامل في اثناء القفز ويكو  الهبوط علرى كلترا 

 من  المصوب . القدمين وفي المكا  الذ: قفز

 تكرارات ( . 8الواجب   أداء الحركة )
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 . اتجاه النظر لألمام األعلى باتجاه السلة  1

 الذراعين    مثنية والكرة أمام الصدر . 

 الجذع   مستقيم .

 لين   دف  األرض لالرتفاع أعلى ما يمكن  مقتربا من الهدفالرج
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 اتجاه النظر لألمام األعلى باتجاه السلة  . 9
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 ثالثا   الجزء الختامي  

 . اتجاه النظر لألمام باتجاه السلة  1

الذراعين   اليد اليمنى ممردودة باتجراه السرلة واألخرر  تسرحب إلرى 

 . األسفل

 الجذع   مستقيم .

منثنية في حالة الطيرا   واألخر الرجلين ممدودة  إحد الرجلين   

ويجرررب ا  يكرررو  السرررقوط علرررى المررررطين مررر  انثنررراء 

 الركبتين المتصا  قوة السقوط .
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