
1 
 

 بكرة والتصويب المناولة مهارتي تعلم في التدريس بالفريق اسلوب رأث
 بها واالحتفاظ اليد

          مهدي حسن    م.د علي                                 م.د حاتم شوكت ابراهيم     

 الكوفةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة                            كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ديالى           

Hatam.hatam93@yahoo.com  

 والتصويبالمناولة مهارتي ,  واالحتفاظ التعلم,  التدريس بالفريق اسلوبالكلمات المفتاحية : 

 ملخص البحث :  
 يهدف البحث الى :  

والتصويب بكرة مهارتي المناولة تعلم  في بالفريق التدريس اسلوب باستخدام تمرينات اعداد -1
 .بها واالحتفاظ اليد

 والتصويب المناولة مهارتي تعلم في بالفريق التدريس اسلوب استخدام تأثير على التعرف  -2
 .بها واالحتفاظ اليد بكرة

المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث , تكون مجتمع البحث من طالب  الباحثانقد اعتمد      
 –2015اسي في جامعة ديالى للعام الدر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة الدراسية الثانية ب

) ا  وهم شعبةأما عينة البحث فقد تكونت من طالب شعبتين ( طالب ,  180البالغ عددهم )  2016
( شعب, 6تم اختيارها عشوائيا من بين شعب السنة الدراسية الثانية والبالغ عددهم ) (  ب)( وشعبة 
( طالب , وأما عينة التجارب  50طالب لكل شعبة, وبهذا بلغت عينة البحث )  ( 35 - 25وبمعدل) 

(  ج ب كانت من شعبة )ال( ط15عليها والبالغ عددهم ) مملهع الباحثاناالستطالعية الذي يجري 
بين المجموعتين من  , تمت عملية التجانس عددًا من الطالب من عينة البحث الباحثاناستبعد  بعد ان

عينة البحث لضبط المتغيرات االتية العمر الزمني والطول والوزن , وتم التكافؤ فيما بين مجموعتي 
قام مدرس المادة بتطبيق المنهاج التعليمي و , بكرة اليد والتصويب المناولة مهارتيالبحث في تعلم 

درست  التجريبية للمجموعة بالفريق التدريساسلوب للكلية وقد تم تنظيم التمارين وتكرارها على استخدام 
درست بمدرس  االسلوب االمري تاما المجموعة الضابطة استخدم بفريق متعاون من ثالثة مدرسين

حدة تعليمية لكل مجموعة ( و 2تعليمية وبواقع )( وحدة 12) , وقد استغرق المنهاج التعليمي واحد
 ( يوما .12ومن ثم اختبار االحتفاظ بعد مرور ) , دقيقة (90,وان زمن الوحدة التعليمية ) باالسبوع
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( الستخراج البيانات spss ) دم في المجاالت االحصائية وبنظامتم استخدام البرنامج الخاص المستخو 
 . الخاصة بالبحث

 
 الى االستنتاجات االتية : الباحثانوتوصل  

 اليد بكرة والتصويب المناولة مهارتي تعلم في بالفريق التدريس ألسلوب الواضح االثر -1
 .بها واالحتفاظ

 المناولة مهارتي تعلمفي  التعليمية والوسيلة التعليمية واألنشطة التعليمي البرنامج فاعلية -2
 . واالحتفاظ بها اليد بكرة والتصويب

 خالل منواالحتفاظ بها اليد  بكرة والتصويب المناولة مهارتيتعلم  في تباين وجود -3
 . بالفريق التدريس اسلوب

 مهارتي تعلم عملية في أيجابي راث (بالفريق التدريساسلوب ) التدريسية ساليبلال أن -4
 . بها واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب المناولة

 

The effect of teaching style team learning my skills in 

handling and shooting hand reel and keep them 

Dr. Hatem Shwkit Ibrahim 

Keywords: teaching style team, learning and retention, handling my 

skills and corrigendum 

  Research Summary:  

  The research aims to: 

1. Prepare exercises using teaching style team learning my skills in 

handling and shooting hand reel and keep them. 

2. identify the impact of the use of team teaching style to learn my skills 

handling and shooting hand reel and keep them. 

     Researchers have adopted the experimental method for suitability and 

the nature of the search, the research community of students from the 

second phase of study at the Faculty of Physical Education and Sports 

Science in Diyala University for the academic year 2015- 2016's (180) 

students. The research sample consisted of two divisions students who are 

Division (a) Division (b) it has been selected at random from among the 
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people of school year second's (6) people, and at a rate of (25-35) called 

for each division, and this amounted to the sample (50), student, and the 

sample exploratory experiments that researchers are working on totaling 

(15) students were from Division (c) after the researchers ruled out a 

number of students from the research sample, has homogenization 

process between the two groups of the research sample to adjust the 

following chronological age, height and weight variables, was parity 

between the two sets of research in learning my skills handling and 

shooting hand reel and the art teacher to apply the curriculum of the 

College has been organizing exercises and repeat them on the use of 

teaching style team experimental group studied collaborator of three 

teachers team either the control group used the technique Prince studied 

teacher and one has the curriculum took (12) educational unit and by (2) 

unit learning per week for each group, and that the educational unit time 

(90 minutes), and then test retained after the passage of 12 days. It was 

the use of the user's program in the areas of statistics and system (spss) to 

extract the data for research. 

 

 The researchers reached the following conclusions: 

1.  Impact clear teaching style team learning my skills in handling and 

shooting hand reel and keep them. 

2.  effectiveness of tutorial and educational activities and educational way 

to learn my skills handling and shooting hand reel and keep them. 

3. there is a difference in learning my skills handling and shooting hand 

reel and keep them through teaching style team. 

4.  The teaching methods (teaching style team) had a positive impact in 

the process of learning my skills handling and shooting hand reel and 

keep them. 
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 المقدمة : .1

يتميز العصر الحديث بالتقدم العلمي في الكثير من المجاالت وخصوصا في المجال الرياضي من    
تربية متكافئة  المتعلمخالل االنشطة والفعاليات المستخدمة فيه, وتهدف التربية الحديثة الى تربية 

الفريق مدخال  وعمل البناءجسميا وعقليا, كما تؤكد تعميق مفاهيم المهارات التي يكتسبها, ويتخذ من 
 ومهاريا. وحركيا للتقدم ضمن اطار من قيم المجتمع بهدف تهيئة الجيل الصاعد وتنشئته بدنيا

ضرورة تطوير اساليب تقديم  / التعليميةان التطور الحاصل أوجب القائمين على العملية التربوية   
ومن هذه تناسب عملية التعليم المعلومات وتصميم الطرائق المناسبة الستخدام التطبيقات الحديثة التي 

 ( .بالفريق التدريساسلوب  هو) ساليباال
 بد فال , وتطويرها المهارات تعلم في التقليدية األساليب على معتمدة التدريسية العملية تبقى ال ولكي
 في وامكانيته المدرس مقدرة رفع على تعتمد , الرياضية التربية درس إخراج في واضحة رؤيا إيجاد من

 الذي الحديثة والعلوم العلمي التطور طبيعة مع يتالئم وضعاً  تخلف مما الطلبة مع والتعامل السيطرة
 . الرياضية الساحة في نراه
)  هي بهذا االسلوب ويقصد , المدرسيين من متعاون بفريق التدريس , الحديثة التدريسية االساليب فمن

 يتراوح حيث(  الصف) الدراسي المستوى بنفس معين مساق تدريس في المدرسيين من عدد تعاون
 يكونون معلم من اكثر فيها يشترك تعاونية عملية" او (. 1999الناشف,() مدرسين 5 – 2 من عددهم

 طبيعة على الفريق حجم ويعتمد(  فصول)  لمجموعة الدراسي المقرر تدريس عن سوياً  مسؤولين
 وضع في الفريق أفراد وبتعاون , المتوافرة والمادية البشرية واإلمكانيات الفصول, وحجم المقرر وأهداف
 (.  1986رشدي لبيب ,")التالميذ تقويم وفي , نفسها التدريس عملية في التدريسية الخطط
 او التعليمية, العملية في واحد معلم من اكثر فيها يشترك تعليمية عملية"  ( 1991,الحمداني) وعرفه

 ." التعليم عملية في ومساعده معلم فيها يشترك قد
 خاصة ومهارية بدنية مواصفات تتطلب التي الجماعية الرياضية االلعاب من كغيرها اليد كرة لعبة ان
 البدنية متطلباتها بمختلف المباريات إلكمال ممكن فني مستوى بأعلى االداء من الالعب تمكن بها

 تواكب التي التعليمية والطرق االساليب في والتجدد التنويع طريق عن اال يتم ال وهذا, والمهارية
 . اليد كرة لعبة على طرا الذي التطور

 أسلوب الستخدام الرياضية التربية مجال في جديدة محاولة كونه خالل من البحث أهمية تأتي هنا من
 ومالحظة الواجبات بتنظيم فاعليته وزيادة الدرس وقت استثمار في أهمية من له لما بالفريق التدريس
 تعلم في يساعد والذي العمل اثناء الخبرات بتبادل التعلم نوعية وتحسين الطالب بين الفردية الفروق

 . اليد واالحتفاظ بها بكرة ي المناولة والتصويبتمهار 
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 على تعتمد التدريسية العملية تزال البانه  الباحثان مالحظة خالل من البحث مشكلة وتكمن   
 في المدرس على الكلي والعتماد , وتطويرها الحركية المهارات تعليم في والتقليدية القديمة األساليب

 المخصص الوقت ولقلة األخطاء وتصحيح التنفيذ أثناء الطلبة ومالحظة وعرضها المهارة شرح
 وجدوا لذا , أخطائهم وتصحيح الطلبة جميع على اإلشراف على قادر غير المدرس يجعل للتطبيق

 كرة ومنها الفرقية لأللعاب األساسية المهارات تعلم في ضعفاً  هناك ان الميدانيةخبرتهم  خالل ومن
 أداء تحسين الى وصوالً  تطبيقها علينا يسهل جديدة تدريسية وأساليب طرق الى حاجة هناك اذ ,اليد

 التربية مدرسي من بالفريق العمل طريق عن اليد بكرة تعلم مهارتي المناولة والتصويب فيالطالب 
 إمكانية اتقاناً  اكثر بشكل المهارات أداءهم أثناء الطالب على السيطرة في يساهم الذي الرياضية
 . وافضل أسرع تعلم إلى يؤدي األخطاء تصحيح

 المناولة مهارتي تعلم في اسلوب التدريس بالفريق باستخدام تمرينات هدفت الدراسة الى اعداد   
 تعلم في أسلوب التدريس بالفريق استخدام تأثير على بها, والتعرف واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب

 .بها واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب المناولة مهارتي
 ولصالح التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين بين معنوية فروق دو وجب الباحثانوفرض 
 البعدي االختبار في والضابطة التجريبية المجموعتين بين معنوية فروق وجودو . البعدي االختبار
 . التجريبية المجموعة ولصالح

 :ه الميدانيةاجراءاتالبحث و  هجمن .2
 منهج البحث: 2-1

 يمكن ما افضل المنهج هذا يعد اذ , البحث لطبيعة لمالئمته التجريبي المنهج الباحث أستخدم        
 العالقات لفروض الحقيقي االختبار يمكنه الذي الوحيد المنهج"  فهو دقيقة نتائج الى للوصول اتباعه

تصميم المجموعتين التجريبيتين ذات  الباحثانواختار ( .1999 , وراتب عالوي" )  األثر او بالسبب
 : التصميم التجريبي لمجموعتي عينة البحثالذي يوضح ( 1الشكل ) ختبار القبلي والبعدي كما فياال

 االحتفاظ االختبار البعدي المتغير المستقل القبلياالختبار  المجموعة

 المناولة-1 التجريبية  
 التصويب-2
 

 التدريس بالفريقاسلوب 
 المناولة-1
 لتصويبا-2

 اختبارات االحتفاظ 

 السلوب االمريا الضابطة
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 مجتمع البحث وعينته:  2-2
الرياضة /  البدنية وعلوم تكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسية الثانية بكلية التربية       

( طالب وطالبة, أما عينة البحث فقد 180والبالغ عددهم )  2016-2015جامعة ديالى للعام الدراسي 
شعب السنة  تم اختيارها عشوائيا من بين(  بوهم شعبة  ) ا ( وشعبة )تكونت من طالب شعبتين 
طالب لكل شعبة, وبهذا بلغت عينة  ( 35- 25( شعب, وبمعدل ) 6)  االدراسية الثانية والبالغ عدده

عليها والبالغ  معمله الباحثان( طالب , وأما عينة التجارب االستطالعية الذي يجري  50البحث ) 
,وأن من االمور االساسية التي يبغي العناية بها لكي (  ج( طالب كانت من شعبة )  15عددهم )

تعطي نتائج اكبر دقة ووثوقا هو اختيار العينة التي تمثل المجتمع تمثيال حقيقيا , فالعينة " هي جزء من 
اختيارا عشوائيًا أو عمديًا" طبقا ألسلوب الدراسة  الباحثانالمجتمع الذي تجري الدراسة عليها , يختارها 

 ( يبين ذلك :1ائها والجدول )وظروف أجر 
 عدد افراد عينة البحث واالساليب التعليمية الحديثة بيني

 البرامج التعليمية المستبعدون العدد الكلي الشعبة المجموعة
عدد العينة 

 المتبقي

 25 التدريس بالفريقاسلوب  8 33 أ التجريبية

 25 االسلوب االمري 4 29 ب ابطةضال

 50 - 12 62  المجموع

 
 تجانس العينة في مؤشرات النمو: 2-2-1

 نتائج على تأثير لها يكون قد التي المتغيرات في البحث لعينة التجانس بإجراء الباحثان قام    
قانون  استخدام طريق وعن(  العمر – الوزن – الطول)  على اشتملت المتغيرات وهذه البحث
 ( .2) الجدول في مبين وكما , االختالف معامل

 
 



7 
 

 يبين تجانس العينة في متغيرات البحث

 وحدة القياس المؤشرات ت
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 معامل االختالف

 2,54 4,30 168,68 سم الطول 1
 3,80 2,70   70,90 كغم الكتلة 2
 5,88 1,18 20,06 سنة العمر 3

 
 االدوات المستخدمة ووسائل جمع المعلومات: 2-3

بحثية كثيرة ومختلفة ووسائل مساعدة  بأدوات الباحثانلتحقيق اجراءات البحث الميدانية , استعان 
 -: يأتيللحصول على  بيانات دقيقة وصحيحة وكما 

 :  المستعملة االجهزة 2-3-1
 . الوزن لقياس ميزان -
 . والمسافات الطول لقياس م(  15)  طوله معدني قياس شريط -
 الزمن لقياس الصنع يابانية(  Casio)  نوع توقيت ساعة -
 المستخدمة : األدوات 2-3-2

 .سم60×60 قياس حديد مربعات -
 . ساعة توقيت -
 شريط قياس -
 ( . 5صافرات عدد ) -
 (.10كرات يد رجالية ) -
 ملعب كرة يد. -
 شواخص . -

 
 
 



8 
 

 اجراءات البحث : 2-4
 االختبارات المهارية بكرة اليد: 2-4-1
يد ومن المهارات االساسية التي هي ضمن المنهج المقرر للمرحلة الثانية لمادة كرة ال الباحثاناختار   

 ( 2002)كمال الدين درويش , ( .لتصويب ا - المناولةهذة المهارات هي ) 

 . التمرير وسرعة التوافق اختبار االختبار األول : 2-4-1-1

 . الجدار على التمرير وسرعة التوافق قياس: االختبار من الهدف
 (. ايقاف ساعة, الجدار, اليد كرة: )االدوات
 الجففدار علففى الكففرة بتمريففر الالعففب ويقففوم الجففدار مففن امتففار(  4) بعففد علففى المختبففر يقففف:  االداء وصففف

 . ثانية( 60) المحدد الزمن في ممكن عدد ألكثر التمرير واستمرار
  (. الكرة استالم مرات عدد يحتسب)المحدد الزمن من التمريرات عدد تحتسب:  التسجيل طريقة

 . اليد بكرة التصويب دقة :االختبار الثاني  2-4-1-2 
 . اليد بكرة التصويب دقة قياس:  االختبار من الهدف

 لخط مالمس للقائمين الشكل يكون بحيث م(  3× 2) بابعاد الحائط على مرسوم يد كرة هدف:  االدوات
 . المرسوم الهدف عن م( 9) بطول خط ويرسم مستطيالت( 9) الى ويقسم باالرض الجدار تالقي
 -: مايلي مراعاة مع االرتكاز بخطوة الخط خلف من بالتصويب الالعب يقوم: االداء طريقة

  ابعادها تبلغ والتي المرمى زوايا تمثل والتي(  9,7,3,1)  المستطيالت اصابة -
 . درجات اربع ينال سم(   60×100) 
 تبلغ والتي قدميه وبين المرمى حارس راس فوق المنطقة تمثل والتي( 8,2) المستطيلين اصابة -

 . درجات ثالث ينال سم(  60×  100) ابعادها
 ابعادها تبلغ والتي المرمى حارس ذراعي مدى منطقة تمثل والتي(  6,4) المستطيلين اصابة -
 . درجتين الالعب وينال سم( 80× 100)
( 80×100)   ابعادها تبلغ والتي المرمى حارس وجذع صدر منطقة يمثل( 5) المستطيل اصابة -

 . واحدة درجة االعب ينال سم
 . صفرا ينال ذلك خارج الكرة جاءت اذا -

 . فقط واحدة محاولة العب ولكل رميات عشرة العب كل يؤدي -
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 :لعينة االختبارات المهارية لتكافؤ  2-5
تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة باستعمال اختبار ) ت ( للعينات المستقلة  بايجاد الباحثانقام    

لغاية من التكافؤ هو تقليل الفروقات بين المجموعتين الضابطة االختبارات المهارية القبلية وا في
 والتجريبية في متغيرات البحث.

 (3الجدول )
 المهارات األساسية لمجموعتي عينة البحثتكافؤ يبين 

 المتغيرات
)ت( قيمة تجريبيةالمجموعة ال ضابطةالمجموعة ال

 المحسوبة

)ت(قيمة  

 ع س   ع س   الجدولية

 1,13 1,13 32,28 1,11 31,92 التمرير وسرعة التوافق اختبار
2,02 

 1,13 2,51 17,60 2,48 16,80 دقة التصويب بكرة اليد
 ( 2.02( هي )48حرية ) ( ودرجة0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

( يتبين عدم وجود فروق ذات داللة معنوية  في المتغيرات المذكورة أعاله مما 3ومن خالل الجدول )
 يدل على تكافؤ مجموعتي عينة البحث .

 التجربة االستطالعية :  6 – 2
إن الغرض الرئيسي من التجربة االستطالعية هو التعرف على قدرة وفعالية وصالحية ما يساعده في 

 التجربة الرئيسية من أدوات وفريق عمل واختبارات وأجهزة وكذلك تحديد ومعالجة األخطاء . 
 الثالثاء يوم الخاصة باالختبارات المهاريةراء التجربة االستطالعية بإج  الباحثانوعليه فقد قام   

 من المجتمع االصلي. ( طالب15على )( جعلى شعبة )   (5/1/2016)الموافق
 االختبار القبلي : 2-7

بعد توفير الظروف المناسبة وشرح طبيعة  (6/1/2016) االربعاء االختبار القبلي يومجراء تم ا
االحماء واداء االختبارات على عينة  ألجراءاالختبارات للطالب والكادر التدريسي واعطاء الوقت الالزم 

 البحث .
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  المنهاج التعليمي : 2-8
( 2( وحدة تعليمية وبواقع )12, وقد استغرق تنفيذ المنهاج التعليمي )بدأ مدرس المادة بتنفيذ المنهج   

( لغاية  23/2/2016, وبدء تنفيذ التجربة الرئيسة بتاريخ)  باألسبوعوحدة تعليمية لكل مجموعة 
وان زمن الوحدة  ,اخرىتعوض اذا صادف مناسبة دينية بوحدة تعليمية  علما,( 29/3/2016)

 *1يلي: وفق ما اسلوب التدريس بالفريقوتمت طريقة التعلم باستخدام دقيقة  (90التعليمية )
 ما قبل التدريس :  أواًل:

 اختيار األعضاء الذين تتوافر لديهم الرغبة في العمل الجماعي .  •
  .( اجتماع فريق التدريس لتحديد الدرس واإلعداد له من حيث ) األهداف واألساليب والوسائل •
 تنظيم العمل )توزيع األدوار والتخطيط للتدريس وتنظيم الوقت وتوزيعه واختيار نمط التدريس(. •

 : التدريس اثناء ثانيا :
 . مسبقاً  له التخطيط تم ما تنفيذ يتم •
– العرض – التهيئة) الدرس مراحل تتضمن الخطوة وهذه له المحدد الدور عضو كل يؤدي •

 (. التقويم
 .  أمكن إن األدوار تبادل مراعاة •

 :  التدريس بعد ثالثا : ما
 .الدرس من االنتهاء بعد الفريق أعضاء يجتمع •
 .له التخطيط تم ما مناقشة •
 .األهداف تحقيق مدى حيث من العمل تقييم •
 . والتنفيذ اإلعداد في والسلبيات اإليجابيات معرفة •

 س واحد .اما المجموعة الضابطة درست بمدر  حيث درست المجموعة التجريبية بثالث مدرسين

 الختبار البعدي:ا  3-9
(  2016/ 3/ 30)الموافق  ربعاءيوم االالتصويب(  - المناولةكرة اليد )لمهارتي م االختبار البعدي ت
. 

 

                                                           

 (1ملحق ) *
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 اختبار االحتفاظ :  2-10
               المصادف االربعاءيوم  التجريبية في للمجموعة االحتفاظ اختبار بأجراء الباحثان قام    
 النتائج على للوقوف ايام( 12) زمني وبفاصل البعدية االختبارات من االنتهاء بعد 2016/ 13/4

 المتعلمين ألداء الوقتية المتغيرات زوال بعد االداء ذاكرة في المحتفظ الحقيقي التعلم لمقدار الحقيقية
 بعض اكتساب سوى البحث قيد للمهارات المجموعة ممارسة عدم على الباحثان وحرص كافة

 القبلية االختبارات في نفسها الظروف تهيئة وتم المادة مدرس مع االتفاق بعد النظرية المعلومات
 .البحث قيد وللمهارات والبعدية

 الوسائل اإلحصائية :  11–2
ستخراج ( الspss )في المجاالت االحصائية وبنظام لقد تم استخدام البرنامج الخاص المستخدم  

 :البيانات الخاصة بالبحث 
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج :-3
وفروض  ألهدافعرضها وتحليلها ثم مناقشتها طبقا  سيحاول الباحثاناليها  في ضوء النتائج التي توصل 

 البحث .

 :ومناقشتها  يدبكرة ال التصويبو  المناولة لمهارتيعرض وتحليل االختبارات القبلية والبعدية  3-1

 المناولة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبلية والبعدية لمهارتي بيني (4جدول )

 بكرة اليد :  التصويبو 

 المهارات
      المعالجات

 اإلحصائية
 االختبارات القبلية

 االختبارات

 البعدية
 Tقيمة 

داللة 
وحدة   الفروق

 القياس
 

 المجاميع
 الجدولية المحتسبة +ع س   +ع س  

 التوافق اختبار

 التمرير وسرعة
 عدد

 4,83 4,92 36,80 1,11 31,92 الضابطة

2,06 

 معنوي

 معنوي 13,07 3,51 42,40 1,13 32,28 ةيالتجريب

 درجة  التصويب دقة   
 معنوي 3,69 3,21 19,80 2,48 16,80 الضابطة

 معنوي 4,37 5,07 22,56 2,51 17,60 التجريبية

 (2,06هي )(24)وبدرجة حرية  ) 0.05( الجدولية تحت مستوى داللة ) T*قيمة )        
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 المنهاجطبقت التي  تجريبية( , و للمجموعة ال4,83المحتسبة بين  ( T)( إن قيمة 4)الجدول يبين     
طبقت التي  ضابطةالللمجموعة  لتصويبأما بالنسبة لمهارة ا  (13,07تساوي ) سلوب التدريس بالفريقبا

تساوي  التدريس بالفريقسلوب باالمنهاج  طبقتالتي  تجريبية( أما للمجموعة ال3,69)السلوب االمريالمنهاج با
( اكبر من القيمة الجدولية , وهذا يدل على Tف)قيمة المحسوبة ل(. ويتضح من الجدول بأن القيمة 4,37)

 . في متغيرات الدراسة وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي
بكرة  التصويبو  المناولة لمهارتيعرض وتحليل ومناقشة االختبارات البعدية لبعض  3-2

 -: ليدا
 : بكرة اليد التصويبو  المناولة لمهارتي يارية لالختبارات البعديةاألوساط الحسابية واالنحرافات المع بيني (5)جدول

 المهارات
داللة  Tقيمة  ةيالتجريب الضابطة

 الجدولية المحتسبة +ع س   +ع س   الفروق
 وسرعة التوافق اختبار

 4,62 3,51 42,40 4,92 36,80 التمرير
2,02 

 معنوي

التصويب دقة  معنوي 2,29 5,07 22,56 3,21 19,80 

 (2,02هي ) (48وبدرجة حرية ) ) 0.05( الجدولية تحت مستوى داللة ) T*قيمة ) 

 المناولفففةلمهفففارة  البعفففديي االختبفففار ( إن الوسفففط الحسفففابي واالنحفففراف المعيفففاري فففف5الجفففدول ) يبفففين   

 تجريبية( , أما المجموعة ال4,92, 36,80) المنهاج باالسلوب االمريالتي طبقت  ضابطةللمجموعة ال

المحتسففففبة للمجمففففوعتين  T( وقيمففففة 3,51,  42,40) تففففدريس بففففالفريقباسففففلوب ال المنهففففاجالتففففي طبقففففت 

بلغفت  المنهفاج باالسفلوب االمفريطبقفت التفي ضفابطة للمجموعة ال تصويبأما مهارة ال (.4,62تساوي )

بلغففففت  التففففدريس بففففالفريقسففففلوب با المنهففففاجالتففففي طبقففففت لتجريبيففففة ( أمففففا المجموعففففة ا3,21,   19,80)

يتضفح مفن الجفدول بفأن القيمففة   (2,29المحتسفبة وللمجمفوعتين تسفاوي ) T( وقيمفة 5,07, 22,56)

لمجمفففوعتين المحسفففوبة لفففف)ت( اكبفففر مفففن القيمفففة الجدوليفففة , وهفففذا يفففدل علفففى وجفففود ففففروق معنويفففة بفففين ا

 .ولكال المهارتين لتدريس بالفريقاسلوب با منهاجوالتي مارست ال لتجريبيةولصالح المجموعة ا
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 :- ج اختبارات االحتفاظ المهاريةعرض وتحليل ومناقشة نتائ  3-3
 ( 6جدول )

الوسط الحسابي  مهارات قيد البحث        المجاميع
 البعدي 

االحتفاظ 
 النسبي

 النسيان

 
 الضابطة

 
التمرير وسرعة التوافق اختبار  

36,80 35,78 1,02 

 
 التصويبدقة 

19,80 18,91 0,89 

 
 التجريبية

 

 
التمرير وسرعة التوافق اختبار  

42,40 41,95 0,45 

 
 التصويب دقة 

22,56 21,75 0,81 

حققت   المنهاج باالسلوب االمريالتي طبقت  ضابطة( ان المجموعة ال  6يتبين من خالل جدول )    
( والنسيان 18,91 – 35,78( وعلى االتوالي ) تصويبال - المناولةبمهارتي ) حتفاظ والنسياننسبة اال

حققت نسبة   تدريس بالفريقباسلوب ال المنهاجة التي طبقت تجريبي( اما المجموعة ال 0,89 – 1,02)
 ( والنسيان  21,75 –41,95( وعلى االتوالي ) تصويبال - المناولةتفاظ والنسيان  بمهارتي  )االح

(0,45 – 0,81. ) 

 :النتائج مناقشة 3-4

 كبير تأثير له بالفريق التدريس أسلوب استخدموا الباحثان أن إلى اإلشارة من هنا البد النتائج خالل    
 وقت استثمار في المجال يعطي المدرسين من بفريق التدريس ان حيث , اليد بكرة المهارات تعلم على

 الطالب قبل من وتطبيقها عرضها أثناء المهارات على التركيز في ينالمدرس قبل من المحدد الدرس
 كل على المركزة المالحظة مع األخطاء تصحيح من المدرسي تمكن مع للمهارة التكرارات عدد وزيادة
 .  المهارة أداء أثناء طالب

 نفسها وبالخطة الفريق من بمدرس تدرس مجموعة كل ثالثة مجاميع الى الشعبة تقسيم خالل ومن
 روح ورفع الواحدة المجموعة طالب وبين المجاميع  في الطالب بين المنافسة لروح خلق هنالك نالحظ
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 التعليمية الخبرات اكتساب في يساعدهم مما الدرس في للمشاركة الطالب قبل من الجهد وبذل المثابرة
 . االنجاز مستوى الى والوصول افضل بشكل

 التعليم مراحل جميع في(  بالفريق التدريس)  طريقة من اإلفادة تمكن( 1990الجمل,)  أشار وقد
 .الطالب بين الفردية بالفروق يهتم بالفريق التدريس الن والطالب الفريق على فائدة من لها لما المختلفة

 المهارات لتعليم الشعبة في مدرس من اكثر وجود الى بالفريق التدريس فاعلية  الباحثان عزووكذلك ي
 من الجيد المستوى الى والوصول المهاري التعليم عملية في الواضح األثر له تنفيذها على واإلشراف

 الذي(  الفريقالتدريس ب)  بأسلوب للتدريس وذلك الضابطة في منه اكبر التجريبية المجموعة في التعلم
 األولية المبادئ اكتساب في اثر له لما التمارين في التكرارات عدد وبزيادة التجريبية المجموعة به درس

عدنان ")  بنجاح المهارة إلنجاز متكررة محاوالت الى يحتاج المتعلم"  الن جيد بشكل وانتقالها للمهارات
 (.1989جواد ,

 بالكرة والتحكم للسيطرة الطالب تعلم في كبير اثر(  المدرسين فريق)  قبل من الخطأ لتصحيح ان كما
 الى يدعو بثالث مدرسين التدريس ان وبما , الجيد والتوافق لإلحساس نتيجة الخطأ حدوث من قلل مما

 من الطالب أمام الفرصة يتيح الواحدة المجموعة من عدداً  اصغر ثالث مجاميع الى الصف تقسيم
 واعطاء( 1980السيد معوض ,) والحماس التشويق عنصر فيه بشكل الرياضية األنشطة ممارسة

 إصابة فرصة على الطالب حصلي إذ التصويب في سيما وال  المهارات في التكرار فرصة الطالب الواحد
 المهارات وتثبيت التعلم من عالية درجة الى للوصول الراجعة التغذية من يزيد مما مرة من ألكثر الهدف
 . اقل وجهد بوقت

 الذي اسلوب التدريس بالفريق خالل من التعلم سببه كان االساسية للمهارات الطالب احتفاظ أن ونستنتج
 لهذه التعلم انتقال أثر وجود مع ممكنة فترة ألطول التعليمية بالمادة واالحتفاظ استذكار إلى يؤدي

 إلى يشير التعلم ألن للتعلم كضد يستخدم النسيان" أن إلى( 2001, محجوب وجيه) ويشير المهارات,
 عبارة فالنسيان القدرة, هذه مثل فقدان إلى يشير النسيان أن حين في االستجابة, على القدرة إحراز

 ."النظري المستوى في أكثر تكون التعلم في اإلنجاز ثبات وأن التعلم, هو كما النظرية البنية مع تتعامل
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 قبل من معها التعاطي تم التي الكيفية على تعتمد التعلم نسبة" أن الى( 2002,خيون يعرب) ويشير   
 المعلومات واسترجاع التذكر على القدرة وأن للتعلم العالي االكتساب من الدرجة هذه الى للوصول المتعلم
 "التعلم يعكس االحتفاظ وان االحتفاظ تعني

 : والتوصيات  .االستنتاجات4

 : االستنتاجات 4-1
  -: إلى التوصل تم الحالي البحث نتائج على اعتماداً 

 واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب المناولة مهارتي تعلم في ألسلوب التدريس بالفريق الواضح التأثير -1
 . بها

 اسلوب خالل من بها واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب المناولة مهارتي تعلم في تباين وجود -2
 التدريس بالفريق .

 .  وقت وبأقل افضل بشكل الرياضية المهارات واكتساب تعلم بسرعة االسلوب هذه يتميز -3
 من الراجعة التغذية خالل من االداء وتحسين االخطاء لتصحيح االمكانية وفر بالفريق التدريس  -4

 .   مجموعة لكل مدرس وبأشراف مجموعات الى الطالب تقسيم بسبب الدرس اثناء المدرسين قبل

  -: التوصيات. 4-2
  -: يأتي بما يوصوا البحث في الباحثان إليها توصل التي النتائج ضوء في
 الرياضية جميع المواد التربية في العراقية الجامعات في(  بالفريق التدريس)  بطريقة العمل تعميم  -1

 .  المهاري األداء مستوى رفع في دور من لها لما
 واالستطالع البحث وتشجيع اآلخر الرأي واحترام التعاون روح لتنمية المالئم التعليمي المناخ توفير  -2

 .لذلك الالزمة المادية اإلمكانات وتوفير
 .اليد بالكرة االخرى االساسية المهارات تدريس في بالفريق ()التدريس  التعليمي األسلوب اعتماد  -3
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 : العربية واالجنبية المصادر -4

 .1980 , القاهرة , العربي الفكر دار , للجميع السلة كرة , معوض السيد حسن  -1
 مكتبة ,والمهني العقلي نموه إعداده, عمله, اساليب مسؤولياته, العلوم, معلم , لبيب رشدي -2

 . 1986 , القاهرة , شمس عين جامعة , المصرية االنجلو
 .1999 , عمان , الفرقان دار , 1ط , العامة التدريس طرق , الناشف زكي سلمى -3
 التعليم مطبعة , الرياضية التربية تدريس طرق في األساسية المبادئ , وآخرون جواد عدنان  -4

 . 1989 , العراق , البصرة في العالي
 تطبيقات –القياس والتقويم وتحليل المباراة في كرة اليد نظريات كمال الدين عبد الرحمن درويش؛  -5

 (.2002: )القاهرة, مركز الكتاب للنشر, 
 النفس وعلم الرياضية التربية في العلمي البحث طريقة , كامل واسامة عالوي حسن محمد -6

 .1999 , العربي الفكر دار , القاهرة , الرياضي
 , والنشر للطباعة الكتب مديرية مطابع , التربوية المستحدثات , عباس ونوري الحمداني موفق -7

 . 1991 , الموصل جامعة
 .1990 عمان, الشعب, دار مطابع ,5ط ,معاصر تربوي منهج نحو الجمل, يعقوب نجاح -8
دار  : ) االردن , 1, ط موسوعة علم الحركة . التعلم الحركي وجدولة التدريب وجيه محجوب؛   -9

 .129( ص  2001وائل للطباعة والنشر , 
: ) بغداد, مكتب الصخرة للطباعة والنشر, التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون؛  -10

 .    12ص (2002
 

  المالحق                                                         

 (  والتمرينات المهارية نموذج )  الوحدة التعليمية
 


