
 مستخمص البحث

 بكرة اليد المعرفيةو النواحي  األساسيةعمى بعض المهارات  متعددةاستخدام اساليب تدريس  تأثير

 الباحث                                                                      المشرف         

 محمد جابر داود                                                          ا.د حسين عمي محسن    

 ا.د صادق عباس عمي                                                                              

حث فتطرق الباحثث لمتطثور اشتممت ىذه الدراسة عمى خمسة فصول حيث تضمن الفصل األول التعريف بالب

الحاصل في شتى مجاالت الحياة و منيا التدريس و اساليبو و التطور الحاصل في لعبة كثرة اليثد و مياراتيثا 

ومثثا تشثثكمو ىثثذه الميثثارات مثثن سىميثثة بالنسثثبة كلثثى لمعبثثة وكثثذلك سىميثثة سالسثثمو   وتجمثثت سىميثثة البحثثث فثثي 

مثثدت تيثيرىثثا عمثثى بعثثا الميثثارات األساسثثية والجانثث  تطبيثثق ثثثنث انثثواع مثثن األسثثالي  نتعثثرف فييثثا عمثثى 

المعرفي فثي لعبثة كثرة اليثد ومثن ثثم التعثرف كلثى س  مثن ىثذه االسثالي  سفضثل فثي التعمثيم والتطثوير مثن اجثل 

 الوصول كلى األىداف المنشودة. 

ي تعمثيم كما مشكمة البحث فيمكن كن تكون في سثاال عثن األسثالي  واالسثتراتيجيات التثي يمكثن كن تسثتخدم فث

مكانيثثثات المتعممثثثين فثثثي مجثثثال ىثثثذه المعبثثثة وبالتثثثالي كيجثثثاد كجابثثثات منط يثثثة ت طثثثي جوانثثث   وتطثثثوير اثثثدرات واا

 المشكمة .  

                                                                                                            كما سىداف البحث ف د تجمت فيما ييتي: 

اعداد منياج تعممي وفق اسمو  )دوائر التعمم التعمم التنافسي تعمم االاثران  لتعمثيم بعثا الميثارات االساسثيو   -1
 و النواحي المعرفيو بكرة اليد.

التعثثثرف عمثثثى تثثثيثير اسثثثتخدام االسثثثالي  التدريسثثثية الثنثثثثو فثثثي تعمثثثيم بعثثثا الميثثثارات االساسثثثية االساسثثثيو و   -2
 النواحي المعرفيو بكرة اليد.



 لتعرف عمى ا  االسالي  التدريسيو افضل في تعمم بعا الميارات االساسية و النواحي المعرفيو بكرة اليد.ا -3

 :وافترا الباحث

توجثثد فثثروق معنويثثو فثثي نتثثائت االختبثثارات ال بميثثو والبعديثثو لمجموعثثات البحثثث الثنثثثو فثثي تعمثثم بعثثا الميثثارات  -1
 االختبارات البعديو.االساسيو و النواحي المعرفيو بكرة اليد و لصالح 

توجثثد فثثروق معنويثثو فثثي نتثثائت االختبثثارات البعديثثو بثثين االسثثالي  الثنثثثو فثثي تعمثثيم بعثثا الميثثارات االساسثثيو و  -2
 النواحي المعرفيو  بكرة اليد .                                                                    

            المجال البشر  : طن  المرحمو الثانيو في كمية التربيو البدنيو و عموم الرياضو في جامعية البصره.                                

 7102/ 5/  72ل اية      7102/   5/  72لمفترة من المجال سلزماني : 

 جامعة البصره-رياضوالمجال المكاني : منع  كمية التربيو البدنيو و عموم ال 

 كما الفصل الثاني فشمل الدراسات النظرية و بعا الدراسات  والمشابية 

جراخاتثثثو الميدانيثثثة كذ اسثثثتخدم الباحثثثث المثثثنيت التجريبثثثي واشثثثتمل  واثثثد احتثثثوت الفصثثثل الثالثثثث عمثثثى منيجيثثثة البحثثثث واا

المرحمثو الثانيثو فثي كميثة التربيثو مجتمع البحث وعينتو حيثث تثم اختيثار مجتمثع البحثث بالطري ثة العمديثو وىثم طثن  

  طالث  توزعثوا 72الرياضيو امثا عينثة البحثث فثتم اختيارىثا بطري ثة ال رعثو و ىثم طثن  شثعبة )س  و البثال  عثددىم )

 كلى ثنث مجاميع )مجموعة سسمو  دوائر التعمم ومجموعة اسمو  التنافسي و مجموعة سسمو  تعمم األاران 

 وتحميل ومنااشة نتائت االختبارات ال بمية والبعدية لمت يرات البحث كافة. فيما تضمن الفصل الرابع عرا 

 و الفصل الخامس احتوت عمى االستنتاجات والتوصيات:

 في ضوخ نتائت البحث ومنااشتيا توصل الباحث كلى االستنتاجات اآلتية:



األساسثية  والجوانث  المعرفيثة  ان الستعمال األسالي  الثنثة ايثد البحثث تثيثير كيجثابي فثي تعمثم بعثا الميثارات -0
 في لعبة كرة اليد.

يوجد تباين في نتائت االختبارات البعدية لممجاميع الثنثة في تعمم بعا الميارات األساسية  والجوانث  المعرفيثة  -7

 بكرة اليد  .

 عمى وفق ما جاخ من استنتاجات فان الباحث يوصي بما ييتي:

باسثتعمال سسثالي  تعميميثة حديثثة بثدال مثن االعتمثاد عمثى الخبثرة الذاتيثة حث المدرسين في كميات التربية البدنيثو  -0

 في التدريس و االبتعاد ادر االمكان عن االسالي  الت ميديو . 

 .سجراخ دراسات مشابية تتناول سنواع سخرت من الرياضات -7

 

 


