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 مھارة الطبطبة والتصویب بكرة الید,التعلم االتقاني :الكلمات المفتاحیة 
 :الملخص 

ق�د اعتم�د  و.التعرف على تأثیر التعلم االتقاني في تعلم مھارتي الطبطبة والتصویب بكرة الید  یھدف البحث الى  
تك�ون مجتم�ع البح�ث م�ن ط�الب المرحل�ة الدراس�یة الثانی�ة  ,الباحثون المنھج التجریبي لمالئمت�ھ وطبیع�ة البح�ث 

)  280( الب��الغ ع��ددھم  2016 –2015بكلی��ة التربی��ة البدنی��ة وعل��وم الریاض��ة ف��ي جامع��ة دی��الى للع��ام الدراس��ي 
ت�م اختیارھ�ا م�ن ب�ین ش�عب الس�نة الدراس�یة الثانی�ة ) و (أما عین�ة البح�ث فق�د تكون�ت م�ن طالب�ات ش�عبة , طالب 

وأم�ا , طالب )  30( طالب لكل شعبة، وبھذا بلغت عینة البحث )  35 - 25( شعب، وبمعدل) 6( دھم والبالغ عد
) د ( طالب كانت من شعبة ) 10(عینة التجارب االستطالعیة الذي یجري الباحثون عملھم علیھا والبالغ عددھم 

انس ب��ین المجم�وعتین م��ن عین��ة تم��ت عملی�ة التج��, بع�د ان اس��تبعد الب�احثون ع��دداً م��ن طالب�ات م��ن عین��ة البح�ث 
وتم التكافؤ فیم�ا ب�ین مجم�وعتي البح�ث ف�ي تعل�م , البحث لضبط المتغیرات االتیة العمر الزمني والطول والوزن 

وقام مدرس المادة بتطبیق المنھاج التعلیمي للكلیة وقد ت�م تنظ�یم التم�ارین , مھارتي الطبطبة والتصویب بكرة الید
, وب التعلم االتقاني للمجموعة التجریبیة اما المجموعة الضابطة اس�تخدمت االس�لوبوتكرارھا على استخدام اسل

وان زم�ن ,وحدة تعلیمیة لك�ل مجموع�ة باالس�بوع ) 2(وحدة تعلیمیة وبواقع ) 12(وقد استغرق المنھاج التعلیمي 
) spss( حصائیة وبنظ�ام وتم استخدام البرنامج الخاص المستخدم في المجاالت اال, دقیقة ) 90(الوحدة التعلیمیة 

وبذلك یوصي الباحثون ما یلي على التأكید على استخدام االسلوب االتق�اني  .الستخراج البیانات الخاصة بالبحث 
وكذلك تعمیم نتائج البحث على مدرس�ي م�ادة ك�رة الی�د . في العملیة التعلیمة في تعلم المھارات االساسیة بكرة الید

والتأكی��د عل��ى ض��رورة اس��تخدام أكث��ر م��ن أس��لوب ف��ي العملی��ة التعلیمی��ة . علیمی��ةلغ��رض اعتم��اده ف��ي العملی��ة الت
 .واالبتعاد عن األسالیب التقلیدیة 

Impact of learning Alleghany in learning tow skills clapotement 
And correction handball. 

  
Summary:  

  The research aims to identify the impact of learning Alleghany in learning tow 
skills clapotement and correction reel hand. And 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 Diwali University for the academic year 2015- 
2016's ( 280) students. The research sample consisted of students Division (f) have 
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been selected from among the 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 (30), student, 
and the sample exploratory experiments being researchers working on totaling 10 
students were from the Division (d) after the researchers that 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 with between the two sets of research in learning my 
skills clapotement and correction hand reel, and the art teacher to apply the 
curriculum of the College has been organizing exercises and repeat them on the use 
of style Alleghany learning the experimental group the control group used the 
technique, and the curriculum took (12) educational unit and by (2) unit learning per 
week for each group, and that the educational unit time (90 minutes), was the use of 
the user's program in the areas of statistics and system (spss) to extract the data for 
research. Thus, the researchers recommend following the emphasis on the use of 
style Alleghany in the educational process in learning the basic skills hand reel. As 
well as the dissemination of research material on a school handball results for the 
purpose of adoption in the educational process. And emphasize the need to use more 
than one method in the educational process and to move away from traditional 
methods. 

 : التعریف بالبحث- 1
 :المقدمة وأھمیة البحث  1-1
 

شھد العالم تقدما سریعا في القرن االخیر في مختلف مجاالت الحیاة مما وضع دول العالم في صر اع من اجل    
ى افضل المستویات بین الدول ، وھذا التطور لم یكن ولید الصدفة بل جاء نتیجة الجھود الكبیرة الوصول إل

والمتواصلة من قبل العلماء والخبراء واصحاب العقول والقدرات في وضع افضل الدراسات والبحوث التي 
وفرع . الحیاة الطبیعیةتساعد على ابتكار وتصنیع احدث الوسائل واالسالیب العلمیة الحدیثة في كافة فروع 

الریاضة ھو واحد من تلك الفروع التي شھدت تقدما یفوق التصور والخیال وھذا ان دل على شيء انما یدل 
على قدرة العاملین والخبراء في ھذا المجال على وضع افضل الدراسات والبحوث واالسالیب الحدیثة في 

ة من االلعاب الریاضیة التي شھدت تطوراً واقبال شدید من قبل العملیة التعلیمیة والتدریبیة ، وكرة الید ھي واحد
العشاق لما لھا من تأثیر في نفوس عشاقھا من حیث االداء والجمالیة واالثارة والتشویق والمنافسة كل ھذا ساعد 
على انتشار قاعدة ھذه اللعبة بشكل كبیر بین الدول وھذا یتطلب من القائمین علیھا وضع افضل الدراسات 
والبحوث واالسالیب الحدیثة في التعلم من اجل االرتقاء بالمستویات وتحقیق ماھو مطلوب سواء كان ھذا على 

والتعلم االتقاني ھو واحد من ھذه األسالیب الحدیثة في عملیة التعلم والتي تعني . مستوى التعلم أو التدریب 
لیة في التعلم واألداء قبل االنتقال إلى تعلم مھارة الوصول بالمجموعة المتعلمة إلى درجة اإلتقان والتثبیت واآل

 ).  86, 2002,یعرب خیون .(أخرى أكثر تعقیدا أو صعوبة 
إن التعلم االتقاني قد یحتاج أحیانا إلى تجزئة الحركات والمھارات المراد إتقانھا وكذلك لما فیھا من تعقید یتطلب 

كوحدة واحدة وبدون تجزئة كذلك یؤخذ بالفروق الفردیة التجزئة وھناك مھارات أخرى تحتاج إلى إن تعلمھا 
بین أفراد المجموعة الواحدة وتوزیع المجموعة الواحدة إلى مجامیع صغیرة وحسب األخطاء والتكرارات 

 . الكثیرة وتوزیع فترات الراحة حسب الجھد 



 

 

 

 

 مجلة الریاضة المعاصرة
 

 2017عام  2العدد    16المجلد 

م من إتقان المھارة بشكل أفضل ومن ھنا تكمن أھمیة البحث باستخدام عملیة التعلم االتقاني التي تساعد المتعل
أثناء عملیة التعلم لبعض المھارات األساسیة بكرة الید على طلبة المرحلة الثانیة كلیة التربیة البدنیة وعلم 

وتكمن مشكلة البحث بان  ھناك طرق متعددة في التعلم تختلف فیھا نسبة النجاح وھذا . جامعة دیالى / الریاضة
لذا ارتأى الباحثون دراسة ھذه . لمتعلم على تقبل واستیعاب تطبیق المنھج التعلیمي یعتمد على قابلیة وقدرة ا

المشكلة عن طریق استخدام األسلوب الحدیث في التعلم وھو األسلوب االتقاني الذي یعمل على تعلم مھارتي 
قد یحصل المتعلمین فالطرق المتعبة في التعلم تعطي نسبا متفاوتة في النجاح . الطبطبة والتصویب بكرة الید 

على درجات عالیة في حین یحصل اآلخرین على درجات واطئة ویعود السبب في ذلك إلى عدم األخذ بالحسبان 
الفروق الفردیة في التعلم بین أفراد المجموعة الواحدة من خالل األداء الفني والتي تظھر عند تطبیق المنھج 

تعلم مھارة معینة ، لذا یخضع كل المتعلمین للوحدة التعلیمیة نفسھا التعلیمي وكذلك تفاوتھم في االستعداد لتقبل و
والتكرارات وفترات الراحة نفسھا مما یؤدي إلى ظھور الفروق في قابلیة التعلم واألداء إال إن التعلم باألسلوب 

لى مجامیع اصغر االتقاني یعمل على األخذ بالفروق الفردیة بین أفراد المجموعة الواحدة وتقسیم ھذه المجامیع إ
وحسب الخطأ في األداء الفني وزیادة عدد التكرارات مما یساعد المتعلم إلى الوصول إلى درجة االتقان في 

الن أسلوب التعلم االتقاني یأخذ بالحسبان زمن العمل والراحة بین كل تكرار وأخر أو بین . األداء الفني 
ة ھذه المشكلة الناتجة عن استخدام األسالیب التقلیدیة مجموعة تكرارات وھذا ما جعل الباحثون یھتم بدراس

 . القدیمة في التعلم التي تجعل من الصعب تقبل وتعلم تطبیق المنھج المطلوب تعلمھ من المتعلم 
 
 
 

 
 أھداف البحث  1-2

 . التعرف على تأثیر التعلم االتقاني في تعلم مھارتي الطبطبة والتصویب بكرة الید    
 

 
 فروض البحث  1-3

ھناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة بین االختبار القبلي والبعدي للمجموعتین التجریبیة  .1
 . والضابطة 

ھناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبارات  .2
 .البعدیة ولصالح المجموعة التجریبیة 

 
 :مجاالت البحث  1-4

 
 .جامعة دیالى/كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة / المرحلة الثانیة طالبات : المجال البشري   1-4-1
 . جامعة دیالى /القاعة المغلقة في  كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة : المجال المكاني  1-4-2
  2016/  3/   20إلى  2015/ 11/   2:  المجال الزماني  1-4-3
 
 منھج البحث واجراءاتھ المیدانیة   -2
 منھج البحث 2-1

ان طبیعة المشكلة المراد دراستھا ھي التي تحدد المنھج وقد استخدم الباحثون المنھج التجریبي الذي یعد 
من افضل المناھج واكثرھا مالئمة ووصوالً الفضل النتائج النھ یتعامل مع المظاھر المؤثرة ومسبباتھا 

 ) . Poul D.Leedy .) practical. 1980 . P.167. ویتعامل مع الحقائق 
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 : المجتمع وعینة البحث 2-2
 

ان اختیار العینة یرتبط دائما بتمثیلھا للمجتمع االصلي وامكانیة تعمیم نتائجھا على المجموعة التي اخذت 
 .یبین مجتمع العینة المستخدمة في البحث ) 1(منھا الجدول 

اما عینة البحث فھم شعبة  طالبا ،) 280(اما المجتمع االصلي المتمثل بطلبة المرحلة الثانیة والبالغ عددھم 
طالبة تم اختیارھم عن طریق القرعة بین الشعب وقسمت ھذه المجموعة إلى ) 42(والبالغ عددھم ) و ( 

طالبة وھي المجموعة التجریبیة التي ) 15(مجموعتین عن طریق القرعة حیث ضمت المجموعة االولى 
طالبة ھم المجموعة الضابطة ) 15(كانت تضم سوف تتعرض إلى العامل المستقل ، اما المجموعة الثانیة ف

التي استمرت على العمل بنفس المنھج السابق دون ان تتعرض إلى العامل المستقل وبنفس الظروف ، اما 
 .طالب تم اجراء التجربة االستطالعیة علیھم ) 10(والبالغ عددھم ) د(المجموعة الثالثة من شعبة 

 
 )1(جدول رقم 

 االصل وعدد افراد مجتمع البحث وعدد افراد مجامیع البحث یوضح عدد افراد مجتمع
 

 العدد المجتمع والقیمة المستخدمة بالبحث ت
 طالبا 280 )عدد طلبة المرحلة الثانیة الموزعین على ست شعب ( المجتمع االصل  1
 طالبة 30 )الذي اجریت علیھ التجربة ( مجتمع عینة البحث  2
 طالبة 15 الخاصة بالمنھج التعلیميعینة المجموعة التجریبیة  3
 طالبة 15 عینة المجموعة الضابطة التي لم تتعرض لفردات المنھج 4
 طالب 10 عینة التجربة االستطالعیة 5

 
 
 

 : التجربة االستطالعیة 2-3
اجرى الباحثون مع فریق العمل المساعد تجربتھ االستطالعیة على مجموعة من الطالب البالغ عددھم 

وكان الغرض الرئیسي من التجربة االستطالعیة ھو التعرف على قدرة وفعالیة وصالحیة ما  طالب) 10(
یساعده في التجربة الرئیسیة من ادوات وفریق عمل واختبارات واجھزة وكذلك تحدید ومعالجة االخطاء 

 :التالیة  لغرض الوقوف على النقاط 24/11/2015وقد قام الباحثون باجراء التجربة االستطالعیة بتاریخ 
 التأكد من صالحیة االختبارات .1
 التأكد من صالحیة االدوات واالجھزة المستخدمة .2
 التأكد من فعالیة بعض المفردات التطبیقیة .3
 التأكد من امكانیة فریق العمل المساعد .4
 تحدید الوقت وطبیعة المكان .5
 .تحدید المعوقات التي تحصل اثناء التجربة االستطالعیة  .6
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 :المھارة واالختبار المستخدمةتحدید  4 -2
 

قام الباحث من خالل مسح المصادر بتحدید مھارة االختبار مقننة سیاق العمل بھا على عینات متشابھة 
والتي تتمتع بمعامل وأسس علمیة موثقة وتم تحدیدھا وعرضھا عن طریق عرضھا على مجموعة من 

 ) 526, 2001ضیاء الخیاط ونوفل دمحم الحیالي ،(. الخبراء 
 

 ) 2(جدول رقم 
 یوضح مواصفات االختبار المستخدم

 
 وحدة القیاس الھدف من االختبار  اسم االختبار  الصفة المھاریة 

الطبطبة المستمر في  الطبطبة 
 اتجاه متعرج

قیاس مستوى مھارة 
 الطبطبة

 الزمن

اختبار دقة التصویب من  التصویب 
 القفز

قیاس القدرة على 
 التصویب من القفز

 خمسة محاوالت

 
 :اختبارات المستخدمة بالبحث  2-5
 
 :الطبطبة المستمر في اتجاه متعرج 2-5-1

 :م )  30(الجري في زكزاك لمسافة 
 .قیاس مستوى مھارة الطبطبة : الھدف من االختبار 

 .خمسة شواخص ، ساعة توقیت ، كرة ید : االدوات 
م ) 3(مس��تقیم المس��افة ب��ین ك��ل اثن��ین ،  تثب��ت خمس��ة ش��واخص عل��ى االرض ف��ي خ��ط: طریق��ة االداء 

امتار من الشاخص االول ، یقف الالع�ب خل�ف خ�ط البدای�ة ) 3(ویرسم خط البدایة والنھایة على مسافة 
، عند االشارة بالبدء یق�وم الالع�ب بتنط�یط الك�رة م�ع الج�ري عل�ى ش�كل متع�رج ب�ین الش�واخص ذھاب�ا 

 .وایابا حتى یعبر خط النھایة 
 .ب الزمن المسجل ذھابا وایابا من لحظة البدء حتى تخطي الالعب بخط النھایة یحس: التسجیل 

 
 
 
 :امتار ) 6(اختبار دقة التصویب على المرمى من مسافة  2-5-2

 .قیاس دقة التصویب : الھدف من االختبار 
 : االدوات 

 .كرات ید قانونیة ) 6(عدد  -
 .سم ) 40×40(مربع دقة التصویب ) 4(عدد  -
 .مربعان كل في احدى الزاویتین العلویتین للمرمى  یعلق -
 .یثبت مربعان كل في احدى الزاویتین السفلیتین  -

امت�ار ویوج�ھ الك�رات ) 6(یقف الالعب في المنطقة المواجھة للمرمى مباشرة خل�ف خ�ط  :طریقة االداء 
ویب ث�الث ك�رات ال�ى أي الواحدة بعد االخرى الى داخل أي من المربعات العلیا والسفلى ، بحیث ی�تم تص�

م��ن ال��زاویتین العل��ویتین او كلتیھم��ا مع��ا وال��ثالث الك��رات االخری��ات ال��ى أي م��ن ال��زاویتین الس��فلیتین او 
 .كلتیھما 
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یراعى ان تم�رر الك�رة م�ن داخ�ل المربع�ات بالتص�ویب غی�ر المرف�وع بالنس�بة للمربع�ات العلی�ا وغی�ر  -
 .مدحرجة بالنسبة للمربعات السفلى 

امت�ار بحی�ث یك�ون مالمس�ا ل�الرض ) 6(تصویب من الثبات او الحركة على ان یصل الى خط الـ یتم ال -
 .لحظة خروج الكرة من ید المصوب 

 :التسجیل 
 .تحتسب عدد الرمیات التي تمر فیھا الكرة من المربعات العلیا والسفلى وھي مستوفیة لكل الشروط الموضحة  -
 .ى الى درجات من واقع الجدول المعد لذلك تحول عدد الرمیات التي تدخل المرم -

 

 امتار) 6(معدالت دقة التصویب على المرمى من مسافة 
 

 الدرجة عدد االھداف الناجحة
1 5 
2 10 
3 14 
4 17 
5 20 

 
 : االختبارات القبلیة 2-6

 30/11/2015لقد قام الباحثون بتھیئة االدوات والكادر المساعد والقیاس ولقد تم اجراء ھ�ذا االختب�ار بت�اریخ 
 . وقد راعى الباحثون قدر المستطاع القیام بشرح وتوضیح تفاصیل االختبار وطریقة االداء 

 
 : تطبیق المنھج التعلیمي  2-7

مھ�ارتي الطبطب�ة والتص�ویب بك�رة الی�د م�ع مراع�اة مب�دأ تقس�یم  حیث تم اعتم�اد م�نھج التعل�یم االتق�اني لتعل�یم
المجموعة التجریبیة الى مجامیع صغیرة وحسب نوع الخطأ المرتك�ب ف�ي االداء المھ�اري وعل�ى ض�وء ذل�ك 
تم اعداد منھاج متكامل لتصحیح االخطاء وعلى شكل مجامیع للوصول باالداء المھاري الى مرحلة االتق�ان ، 

وح��دات اس��بوعیة وبالت��الي ف��ان ) 2(ص��ص لمف��ردات الم��نھج التعلیم��ي ھ��و ش��ھرین وبواق��ع ام��ا الوق��ت المخ
دقیق�ة وب�ذلك یك�ون ) 90(وحدة ، وق�ت الوح�دة التعلیمی�ة الواح�دة ) 12(مجموع الوحدات في المنھج التعلیمي 

 .دقیقة  ) 1440(مجموع وقت المنھج التعلیمي 
 

 :االختبارات البعدیة 2-8
ف�ي نف�س مك�ان وظ�روف  2/2/2016لبع�دي لعین�ة البح�ث التجریبی�ة والض�ابطة ف�ي ی�وم تم اجراء االختب�ار ا

 . االختبار القبلي وذلك لمعرفة مدى التعلم الحاصل في تعلم مھارتي الطبطبة والتصویب بكرة الید 
 
   :الوسائل اإلحصائیة 2-9

الس��تخراج البیان��ات ) spss (لق��د ت��م اس��تخدام البرن��امج الخ��اص المس��تخدم ف��ي المج��االت االحص��ائیة وبنظ��ام
 .الخاصة بالبحث 
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 عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا -3
عرض وتحلیل ومناقشة نتائج االختبار من القفز عالیا للمجموع�ة التجریبی�ة والمجموع�ة الض�ابطة ف�ي 3-1

 .االختبارات القبلیة 
 

 )3(جدول 
المحتس��بة والجدولی��ة ف��ي االختب��ارات القبلی��ة ) T(العین��ة وقیم��ة  یوض��ح لن��ا االوس��اط الحس��ابیة واالنحراف��ات المعیاری��ة وحج��م

 .للمجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار الطبطبة والتصویب بكرة الید 
 

المعالجات 
 المتغیرات

وحدة 
 القیاس

 الداللة Tقیمة  الضابطة التجریبیة

 الجدولیة المحتسبة ع+ سَ  ع+ سَ 

 عشوائي 2,14 1,41 1,49 17,73 1,56 16,94 زمن الطبطبة 

 عشوائي 2,14 0.78 1,72 5,86 1,54 6,33 درجة التصویب

 
نت�ائج االختب�ار القبلی�ة للمجم�وعتین التجریبی�ة والض�ابطة فق�د أظھ�رت النت�ائج ) 3(یوضح لنا الج�دول رق�م  

) T(وج��ود ف��روق عش��وائیة ب��ین المجم��وعتین التجریبی��ة والض��ابطة وذل��ك م��ن خ��الل حص��ولنا عل��ى قیم��ة 
مما یدل ب�أن ) 28(تحت و) 2,14(الجدولیة البالغة ) T(و بمقارنة مع قیمة ) 0,78-1,41(المحتسبة بمقدار 

ھذا االختبار الى عدم وجود فروق معنوی�ة ذات دالل�ة احص�ائیة ب�ین المجم�وعتین التجریبی�ة والض�ابطة ف�ي 
 .االختبارات القبلیة الطبطبة والتصویب بكرة الید 

 
ع��رض وتحلی��ل ومناقش��ة نت��ائج اختب��ار الطبطب��ة والتص��ویب  للمجم��وعتین التجریبی��ة والض��ابطة 3-2

 :القبلیة والبعدیة  لالختبارات
 

 ) 4(جدول 
المحتس��بة والجدولی��ة ف��ي االختب��ارات القبلی��ة ) T(یوض��ح لن��ا االوس��اط الحس��ابیة واالنحراف��ات المعیاری��ة وحج��م العین��ة وقیم��ة 

 .والبعدیة للمجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار الطبطبة والتصویب بكرة الید 
 

 المھارات

المعالجات             
 صائیة اإلح

 
 المتغیرات 

 االختبارات القبلیة
 االختبارات

 البعدیة
 Tقیمة 

داللة 
 الفروق

 الجدولیة المحتسبة ع+ سَ  ع+ سَ 

مھارة الطبطبة 
بشكل متعرج 

 م)30(

 3,49 2,97 13,91 1,56 16,94 االتقاني

2,14 

 معنوي

 معنوي 2,32 2,30 16,08 1,49 17,73 األسلوب االمري

 معنوي 11,24 2,19 14,13 1,54 6,33 االتقانيمھارة دقة 
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من التصویب 
 قفز عالیا

 
 معنوي 6,48 2,76 11,33 1,72 5,86 األسلوب االمري

 )0.05(بمستوى داللة ) 14(درجة حریة 
 

اعاله نتائج نتائج اختبار التصویب من القفز عالیا حی�ث اظھ�رت النت�ائج وج�ود ) 4(یتضح لنا خالل الجدول رقم 
معنویة ذو داللة احصائیة ولصالح المجموعة التجریبیة عند مقارنة النتائج القبلی�ة م�ع البعدی�ة عل�ى ض�رر  فروق

المحتس�بة لمھ�ارة الطبطب�ة للمجموع�ة ) T(المعالجات االحصائیة حیث اظھرت النتائج القیم�ة المحتس�بة الختب�ار 
عن��د مقارنتھ��ا م��ع ) 6,48 – 11,24(التص��ویب ولمھ��ارة )  2,32 – 3,49(التجریبی��ة والض��ابطة عل��ى الت��والي 

مم��ا ی��دل لن��ا ان ھ��ذه ) 0,05(وبمس��توى دالل��ة  ) 14(عن��د درج��ة حری��ة ) 2,2,14(الجدولی��ة البالغ��ة ) T(قیم��ة 
 .الفروق قد جاءت بصورة مقبولة جداً 

قبلی�ة والبعدی�ة ھ�و ویعزو الباحثون ھذا التطور في االداء في المجموعة التجریبیة  الى الفروق بین االختبارات ال
نتیجة تطبیق مفردات المنھج التعلیمي بأس�لوب ال�تعلم االتق�اني خ�الل الفت�رة الزمنی�ة لتطبی�ق الم�نھج ك�ذلك تقس�یم 
ھ�ذه المجموع��ة ال��ى مج��امیع ص��غیرة عل��ى ض��وء االخط�اء وك��ذلك التك��رارات الكثی��رة وادخ��ال عملی��ة التص��حیح 

الخط�اء تتالش�ى بع�د ك�ل عملی�ة تص�حیح ك�ذلك اكتش�اف الخط�أ ق�د تجع�ل ا) التغذی�ة الراجع�ة ( لالداء من خ�الل 
المبكر في التكنیك الریاضي وتصحیحھ مھما یقض على الخطأ حیث ان االخذ بنظر االعتبار الفروق الفردیة ف�ي 
المجموعة الواحدة ف�ي االس�لوب االتق�اني یص�ل بالمجموع�ة المتعلم�ة ان درج�ة االتق�ان واالداء قب�ل االنتق�ال ال�ى 

ھ�ارة اخ�رى ل�ذا كان�ت للم�نھج التعلیم�ي باس�لوب االتق�ان ال�ذي تعرض�ت ل�ھ المجموع�ة التجریبی�ة ل�ھ ت�أثیر تعلم م
ایجابي على تعلم مھارتي الطبطبة والتصویب بكرة الید من خالل وجود فروق معنوی�ة ذات دالل�ة احص�ائیة ب�ین 

ل�تعلم ف�ي المجموع�ة التجریبی�ة الت�ي االختبار القبلي والبع�دي ولص�الح البع�دي اذا حص�لت زی�ادة معنوی�ة مق�درة ا
استخدمت اسلوب التعلم االتقاني لتحقیق نتائج جیدة تصل الى حد االتقان للمھ�ارة اذا اس�تخدمت اكث�ر م�ن طریق�ة 
لتوزیع اوقات العم�ل والراح�ة ب�ین المجموع�ات وك�ذلك كث�رة التك�رارات والتص�حیح واس�تخدام التغذی�ة الراجع�ة 

الت�ي اك�دت م�ن مراح�ل االكتس�اب المھ�ارة االولی�ة یج�ب ) 12, 2002,اھرة عل�وانب�(وھذا یتفق ما توصلت الیھ 
 .إعطاء تغذیة راجعة بعد كل محاولة لالستمرار في التعزیز

كذلك اتفقت النتائج التي حصلت علیھا المجموع�ة التجریبی�ة الت�ي اس�تخدمت اس�لوب ال�تعلم االتق�اني نتف�ق م�ع م�ا 
رت تف�وق مجموع�ة االتق�ان م�ع المجموع�ة الض�ابطة وحقق�ت مس�تویات اذ اظھ) 2008,فرات جبار(توصل الیھ 

 .عالیة في االنجاز مع زیادة الحافز نحو التعلم 
كذلك اظھرت النتائج تفوق المجموعة الضابطة في االختبارات البعدیة استخدام المنھج المتبع في الكلیة الي حقق 

 .الید  نتائج ایجابیة في تعلم مھارتي الطبطبة والتصویب بكرة
 
 

  والضابطة    للمجموعتین التجریبیة   عرض وتحلیل ومناقشة نتائج اختبار الطبطبة والتصویب 3-3
 :لالختبارات البعدیة البعدیة 

 )5(جدول 

 المھارات
 Tقیمة  األسلوب االمري التعلم االتقاني

 داللة الفروق

 الجدولیة المحتسبة ع+ سَ  ع+ سَ 
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الطبطبة بشكل 
 م) 30( متعرج

13,91 2,97 
16.08 

2,30 2.23 
2,04 

 معنوي

من دقة التصویب 
 القفز عالیا

 معنوي 3,06 2,76 11,33 2,19 14,13

 
لقد اتضح من خ�الل المعالج�ات االحص�ائیة لھ�ذه النت�ائج ان�ھ توج�د ف�روق ذات دالل�ة احص�ائیة بمس�توى دالل�ة 

وھ�ي اكب�ر ) 2,04(الجدولی�ة ) t(مقارنتھ�ا بقیم�ة عن�د ) 3,06 – 2,23( المحتس�بة ) t(معنویة من خالل قیم�ة 
وھي لعالج افراد المجموعة التجریبیة مقارنة بافراد المجموعة الضابطة ومن خالل ) 28(وتحت درجة حریة 

 الج�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دولین رق�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م 
ف�روق معنوی�ة ذات دالل�ة إحص�ائیة ب�ین االختب�ار ) 5(فقد أظھرت ھ�ذه النت�ائج ف�ي ج�دول رق�م ) 4(ورقم ) 3(

مجموعتین ویق�ر الب�احثون ھ�ذه الف�روق ال�ى المتغی�ر المس�تقل ال�ذي اعتم�د الب�احثون عل�ى المجموع�ة البعدي لل
التجریبی��ة دون تع��رض المجموع��ة الض��ابطة وھ��و اس��لوب ال��تعلم االتق��اني ال��ذي یعتم��د عل��ى كث��رة التك��رارات 

ردی��ة ب��ین اف��راد والتص��حیح المس��تمر للمھ��ارة ع��ن طری��ق التغذی��ة الراجع��ة وك��ذلك االخ��ذ بمب��دأ الف��روق الف
المجموعة الواحدة من حیث توزیع العم�ل والراح�ة م�ن خ�الل تقس�یم المجموع�ة الواح�دة ال�ى مج�امیع ص�غیرة 
لتحدید االخطاء بین المتعلمین فقد ساعد ھذا االسلوب في التعلم م�ن حی�ث التش�ویق واالث�ارة عل�ى تعل�م واتق�ان 

وع�ة التجریبی�ة ك�ذلك یق�ر الب�احثون التحس�ن الطفی�ف مھارتي الطبطبة والتصویب بكرة الی�د عل�ى اف�راد المجم
لدى افراد المجموعة الواحدة افتقار المنھج التعلیمي الى مثل تل�ك االس�الیب التعلیمی�ة ومنھ�ا االس�لوب االتق�اني 

 .بالمھارة ) االلي ( الذي یصل بالمتعلم الى درجة االتقان 
 
 :الخاتمة  -4

والمعالجات االحصائیة التي قام بھا ال�ى مجموع�ة م�ن االس�تنتاجات لقد توصل الباحثون من خالل نتائج البحث 
ان المجتمع التعلیمي المستخدم بواسطة االسلوب االتقاني ل�ھ ت�أثیر ایج�ابي عل�ى تط�ویر . التي تمخضت البحث 

واثب��ت النت��ائج ان االس��لوب االتق��اني ل��ھ اھمی��ة اذ یص��لح ف��ي تعل��م . مھ��ارتي الطبطب��ة و التص��ویب بك��رة الی��د
ولقد اثب�ت نت�ائج البح�ث ان للتغذی�ة الراجع�ة م�ن خ�الل التك�رار تس�اعد الم�تعلم ال�ى .ھارات السھلة والصعبة الم

وب��ذلك یوص��ي الب��احثون م��ا یل��ي عل��ى التأكی��د عل��ى اس��تخدام . ف��ي االداء ) االل��ي(الوص��ول ال��ى درج��ة االتق��ان 
وك�ذلك تعم�یم نت�ائج البح�ث عل�ى . ك�رة الی�داالسلوب االتقاني في العملیة التعلیمة في تعل�م المھ�ارات االساس�یة ب

والتأكید على ضرورة استخدام أكثر من أسلوب في . مدرسي مادة كرة الید لغرض اعتماده في العملیة التعلیمیة
 .العملیة التعلیمیة واالبتعاد عن األسالیب التقلیدیة 

 
 :المصادر العربیة واالجنبیة     
 86ص )  2002بغداد ، مكتب الصخر للطباعة : ( مبدأ والتطبیق یعرب خیون ، التعلم الحركي بین ال-1
. 

 .  13ص )  2001الموصل دار الكتب للطباعة والنشر ، ( ضیاء الخیاط ونوفل دمحم الحیالي ، كرة الید -2
: باھرة علوان ، تأثیر التعلم االتقاني في االكتساب واالحتفاظ لبعض المھارات االساسیة بكرة الطائرة -3
 .  12ص )  2002روحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة اط( 
بحث ) تأثیر استخدام التعلیم االتقاني في اكتساب المھارات الحركیة االساسیة بكرة القدم (فرات جبار ،-4

 .2008جامعة دیالى ،/منشور، مجلة العلوم الریاضیة ، كلیة التربیة الریاضیة 
1-Poul D. Leedy .practical Pesearch New York Manillon publishing , Co ,1980 
,P167.   
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 نموذج من الوحدة التعلیمیة
 

 )نموذج من الوحدات التعلیمیة ( 
 

 الثانیة                                :المرحلة الدراسیة
 األھداف التعلیمیة                                       األھداف التربویةالتعلم االتقاني                   :نوع األسلوب 

 مھارة التصویب بكرة الید . 1الشعور بالمسؤولیة واالعتماد على النفس      -1                                  
 تعوید الطالب على االنضباط وااللتزام  -2دقیقة            ) 90:( الوقت   
 

األدوات  التنظیم     لمھارات والفعالیات الحركیةا الوقت نوع النشاط 
المستخد

 مة

 المالحظات

     د15 الجزء اإلعدادي
تھیئة االدوات ، وقوف االطالب ، تسجیل   د2  المقدمةالمقدمة      

 الحضور ، أداء التحیة الریاضیة
 ×  ×  ×  ×  × 
 

 التأكید على اداء التحیة   - 
 بصوت عالي   

  
 اإلحماء  

 
 د3

 –ھرول�ة ال�ى الج�انبین  –ھرول�ة  –سیر 
ھرول��ة م��ع  –ھرول��ة م��ع رف��ع ال��ركبتین 

 –س���یر  –قف���ز ال���ى االعل���ى  –الص���افرة 
 وقوف

         × 
    ×          × 
   ×            × 
   ×           × 

                × 

  
 التأكید على النظام أثناء  -

 اإلحماء   

 
 التمرینات  
 البدنیة   

 
 د10

م����ع ثن����ي ال����ركبتین رف����ع ) الوق����وف ( 
 ) عدات4" .. (وخفض الذراعین اماما

قتل الج�ذع " ) البروك ، ذراعان جانبیا( 
للج����انبین بالتعاق����ب م����ع رف����ع وخ����ض 

 ) عدات4.. (الذراعین 
م����د وثن����ي ) انثن����اء عرض����ي ,الب����روك( 

 ) عدات4.. (الذراعین للجانبین بالتعاقب 

 ×   ×  ×  × 
 ×   ×  ×  × 
 ×   ×  ×  × 

  
 
التاكید على حركة  -

 الذراعین 

 الجزء الرئیسي 
     د70

 د10 النشاط التعلیمي
 شرح وعرض مھارة المناولة  بكرة الید

     ×  ×  ×  × 
   
  ×   ×  ×  × 

 التاكید على انتباه    - 
 واصغاء الطالب  

 
 النشاط التطبیقي 

 
 د60

قبل كل طالب اداء مھارة التصویب من .1
ف����ي المجموع����ھ وبوج����ود القائ����د عل����ى 

 .الحائط 
اداء مھ����ارة التص����ویب ب����ین ط����البین .2

وبتك��رار ف��ي المجموع��ھ وبوج��ود القائ��د 
 .ایضا 

      × *× 
      × *× 
  ×       × 

 كرة
 الید

التاكی��������د عل��������ى م��������د  -
 الذراعین 

بص���ورة كامل���ة وحرك���ة   
 الرجلین



 

 

 

 

 مجلة الریاضة المعاصرة
 

 2017عام  2العدد    16المجلد 

 
 الجزء الختامي  

نقل الكرة من اعلى الراس ( لعبة صغیرة  د5
 ثم إعادتھا بالمرور من بین الساقین ) 

االرش��اد الترب��وي ، التش��جیع ، الوق��وف 
 اداء التحیة الریاضیة

 ×  × ×  × 
 ×  × ×  × 
 ×  × ×  × 

 التاكید على النظام اثناء  - 
 اللعبة    
 التاكید على اداء التحیة    -
 من قبل جمیع الطالب  

 :ینفذ البرنامج التعل�مي ولكل الوحدات التعل�م�ة وكما �اتي : مالحظة 
 ).التعلم االتقاني (�أسلوب ) قائد مجموعة ( �عین لكل مجموعة. 1
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