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ممخص البحث العربي:
يتسم عالمنا المعاصر اليوم بالتطورات السريعة في شتى مجاالت العموم المختمفة االمر الذي دعا
الميتمين بالمجاالت التربوية كي يسعو الى اعداد اجيال قادرة عمى مواجية ىذه التطورات وما يط أر عمييا في
المستقبل من احتماالت يصعب التنبؤ بيا والتربية الرياضية ىي احدى ىذه المجاالت الميمة التي تيتم

بالتطورات الحاصمة عمى االصعدة العممية والتي تحتاج الى استخدام اساليب حديثة ومتنوعة في عممية التعميم

والتدريب ,ويعتبر التدريس المصغر احد االتجاىات الحديثة والمعاصرة في اعداد الطالب وتدريبيم كأحد

االساليب المستخدمة لمتغمب عمى نقاط ضعف االساليب التقميدية في اعداد وتعميم الطالب وتعد لعبة كرة اليد
من االلعاب الفرقية التي تحتاج في ادائيا المياري الى اجادة جميع انواع المياراتوأنطالقاً من أىمية ىذا

الموضوع فقد ازداد اىتمام الباحثين والعاممين في مجال كرة اليد الى ايجاد طرق واساليب حديثة لتسييل عممية
تعمم تمك الميارات بسيولة وبدقة عالية في االداء من ىنا جاءت أىمية البحث في التعرف عمى تأثير اسموب

التدريس المصغر في تعميم وتطوير تمك الميارات .
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ABSTRACT
Is our modern day fast developments in various different areas of science,
which called for those interested in educational areas to Asau to prepare
generations able to cope with these developments and changes in the future
the prospects are difficult to predict and physical education is one of the
important areas of interest the developments on the fronts scientific and you
need to use a modern and diverse methods in education and training
process, The mini-education one modern and contemporary trends in the

number of students and training as one of the methods used to overcome
the weakness of the conventional methods points in the preparation of
teaching students and preparing for handball from the difference Games that
need in her performance skills proficiency in all kinds of skills Given the
importance of this issue the attention it has increased researchers and
practitioners in the field of handball to find modern methods and techniques
to facilitate the process of learning these skills easily and with high accuracy
in performance came from here the importance of research to identify the
impact of micro-education in the education and development of those skills.
 .1المقدمة أهمية البحث :ـ

 1.1مقدمة البحث :ـ

يتسم عالمنا المعاصر اليوم بالتطورات السريعة في شتى مجاالت العموم المختمفة االمر الذي دعا

الميتمين بالمجاالت التربوية كي يسعو الى اعداد اجيال قادرة عمى مواجية ىذه التطورات وما يط أر عمييا في
المستقبل من احتماالت يصعب التنبؤ بيا والتربية الرياضية ىي احدى ىذه المجاالت الميمة التي تيتم

بالتطورات الحاصمة عمى االصعدة العممية والتي تحتاج الى استخدام اساليب حديثة ومتنوعة في عممية التعميم
والتدريب ولكي تنجح تمك العمميات البد من العناية بتعميم الطالب مبك ارً ومساعدتيم في اظيار ما لدييم من

ميارات مخزونة حتى نستطيع صقميا وتطويرىا حتى ال نفقدىا بمرور الزمن فيحتاج الطالب الى معرفة الكثير

الكتشاف ما يحيط بو إلثبات قدراتو وليذا فأن االبداع في تنفيذ تعميم الميارات يعتمد اعتماداً كبي ارً عمى بداية

التعميم لما ليا من دور فعال وميم ألرتقاء الطالب نحو مستقبل اكثر ابداعاً فنحن اليوم بحاجة اكثر من قبل
الى طرائق تعميم واسعة ومتنوعة تدفع الطالب عمى تنمية مياراتو وىذا ال يأتي اال بوجود معمم او مدرب قادر
عمى ان يضع منياجاً تعميمياً يثير اىتمام االفراد ويحفزىم عمى استخدام قدراتيم االبداعية خالل الوحدة

التعميمية ويساعدىم عمى صياغة افكار جديدة كي تأخذ طريقيا لمتطبيق  ,يعتبر التدريس المصغر احد

االتجاىات الحديثة والمعاصرة في اعداد الطالب وتدريبيم كأحد االساليب المستخدمة لمتغمب عمى نقاط ضعف

االساليب التقميدية في اعداد وتدريب الطالب  ,ويقوم التدريس المصغر عمى تبسيط وتصغير موقف التدريب
ثم تحميل الميارات بيدف اكساب المتعممين مجموعة من الميارات لذا يعد التدريس المصغر احد االساليب

التدريسية التي تساىم في رفع كفايات المتعممين او الطالب وذلك من خالل رؤية المتعمم الدائو والتعرف عميو

ومن خالل مراجعة اداءه يصل الى مرحمة اتقان ىذه الميارات

وىذا ما اشارت اليو باربارسميز " ان ىذا

االسموب اذا ما احسن استخدامو يمكن توظيفة في العممية التعميمية من خالل ما يقدمو في مساعدة في توزيع
مصادر التعميم  ,وتوفير خبرات واقعية و حقيقية وتقرب الواقع الى اذىان المتعممين لتحسين مستوى ادائيم

باالضافة الى تشويقيم نحو االداء باالضافة الى ان ىذا االسموب يضيف السرور لتقبل المعمومات وتجدد من

نشاطيم لمتابعة التدريب والتوصل الى النتائج "

()1

وتعد لعبة كرة اليد من االلعاب الفرقية التي تحتاج في ادائيا

المياري الى اجادة جميع انواع المناوالت وذلك ألىميتيا في االنتقال من ممعب فريقيا الى ممعب الفريق

الخصم بأقصى سرعة وبأداء صحيح باالضافة الى انيا اساس تعمم الميارات االخرى وأنطالقاً من أىمية ىذا

الموضوع فقد ازداد اىتمام الباحثين والعاممين في مجال كرة اليد الى ايجاد طرق واساليب حديثة لتسييل عممية
تعمم تمك الميارات بسيولة وبدقة عالية في االداء من ىنا جاءت أىمية البحث في التعرف عمى تأثير التدريس

المصغر في تعميم وتطوير تمك الميارات .

 2-1مشكمة البحث :ـ

تتنوع االنشطة الرياضية فمنيا االنشطة الفردية ومنيا الجماعية وكرة اليد ىي احدى االنشطة الجماعية التي

تحتل مكانة بارزة بين الرياضات المختمفة وىي تشمل عمى العديد من الميارات التي تدرس في كميات التربية

البنية وعموم الرياضة من خالل الدروس المنيجية لذلك يستدعي خضوعيا الى االساليب التعميمية والتربوية

التي اقرىا عمماء التربية وقد الحظت الباحثة من خالل تدريسيا مادة كرة اليد لمطالبات في كمية التربية البدنية

وعموم الرياضة في جامعة ميسان ان التعميم يعتمد عمى الطرق التقميدية التي تعتمد عمى الشرح والنموذج حيث
يتم تجميع عدد من الطالبات ويتم تقديم الميارات والحركات عن طريق اداء النموذج ويقوم المعمم بتجزئة

المواقف التعميمية حتى الحصول عمى االداء السميم دون الرجوع الى التغذية الراجعة او االداء السابق لمطالبة
ودون معرفتيا باألخطاء السابقة او نقاط القوة او الضعف في ادائيا مما يبطئ او يعيق العممية التعميمية او

الوصول الى االلية في االداء وترى الباحثة ان اسموب التدريس المصغر سوف يتيح لمطالبة رؤية االداء

السابق ليا وتمقي التغذية الراجعة الالزمة من خالل مشاىدة االداء والوقوف عمى نقاط القوة او االداء الصحيح
وتثبيتو ومحاولة التخمص من الحركات الزائدة والخاطئة ومن ىذا المنطمق رأت الباحثة ان تستخدم اسموب

التدريس المصغر في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة اليد لموقوف عمى فاعمية ىذا االسموب في تطوير

وتقدم المستوى الميارى لمطالبات .

 3-1هدف البحث  :ــ

 التعرف عمى تأثير اسموب التدريس المصغر في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة اليد لمطالبات
4-1فرض البحث  :ــ

 وجود فروق معنوية في استخدام اسموب التدريس المصغر ولصالح المجموعة التجريبية .

 5-1مجاالت البحث  :ـ

 المجال البشري :ـ طالبات المرحمة الثانية لفرعي العموم النظرية والتطبيقية في كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة  /جامعة ميسان .

 المجال الزماني :ـ لمفترة من  2016/10/24ولغاية . 2017/1/8
. 1باربارسيليز  :تكنلوجيا التعليم  ،تعريف ومكونات اجملال ،ترمجة بدر السفاك  ،مكتبة الشقري  ،الرياض  ، 1998 ،ص248

 المجال المكاني :ـ القاعة الرياضية المغمقة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة ميسان .
ثانياً  .الدراسات النظرية والدراسات المشابهة :ــ

 1.2الدراسات النظرية :ـ

 1.1.2التدريس المصغر -:
ىو احد اساليب تدريب المعممين واعدادىم الذي يتم تحت ظروف مضبوطة حيث يطبق عمى ميارة او ميمة
تعميمية محددة في موقف معين مصغر ومع عدد قميل ,ولوقت قصير مع اخضاع اداء المتدرب لمتقويم

المضبوط بأدوات تقييم معينة ثم يكرر االداء مرة اخرى مع التقويم ,ثم يكرر أيض االى ان يبمغ المتدرب
المستوى المقبول من اداء الميارة .

()1

()2

 2.1.2مراحل التدريس المصغر -:
 .1االرشاد والتوجيو .
 .2المشاىدة .

 .3التحضير لمتعميم .
 .4التعميم .

 .5الحوار والمناقشة .
 .6اعادة التعميم .
 .7التقويم .

2ـ1ـ3المهارات االساسية بكرة اليد :
ان الميارات األساسية ألية لعبة من األلعاب ىي الركيزة القوية التي تبنى عمييا المعبة  ,ويعتمد نجاح الالعب
او الفريق وتقدمو إلى حد كبير عمى إتقان ىذه الميارات ولديو القدرة الكافية عمى تنفيذىا تحت مختمف

الظروف التي يمكن مواجيتيا أثناء المنافسات دون تعب او ضغوط نفسية  ,فاإلتقان الصحيح ليذه الميارات

سوف تعمل عمى االرتقاء بالمستوى المطموب

وىذا ما أشار أليو( حسن  " ) 1977أن لعبة كرة اليد من

األلعاب الجماعية وكل عمل جماعي ىو نتيجة مجيودات فرديو ويتوقف نجاحو عمى التعاون المستمر بين

ىذه المجيودات والذي يعتمد عمى مدى فعاليتيا عمى اإلتقان الصحيح لعددمن الميارات التي يطمق عمييا
المبادئ األساسية لمعبة وىي تعتبربمثابة األساس لالعب والفريق لمظيور باألداء الجيد في المباريات "
2ـ1ـ3ـ1المناولة :

. 1ماجد الخطابية ،التربية العلمية  :االسس النظرية وتطبيقاتها ،دار الشر وقللنشر،عمان، 2002 ،ص 156
 2حمسن علي عطية  .االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال  ،ط ، 1دار الصفاء للنشر  ، 2008 ،ص. 174
 - 3حسن عبد اجلواد  :كرة اليد  ،دار العلم ادلاليني  ،ط ، 1بريوت  1977 :ص. 26

()3

تعتبر المناولة من الميارات األساسية الميمة وىي تعتبر بمثابة أداة العمل اليجومي والتي من خالليا يمكن
الوصول إلى مرمى فريق الخصم ويجب أن تمتاز بالسرعة والدقة عند االنتقال بيا إلى ساحة الفريق المنافس .
وىذا ما أكده ( الوليمي ) 1998

"

أنو بواسطة المناولة يمكن الوصول إلى فريق المنافس والمناولة

الجيدة ال تقل أىميو عن عممية التصويب  ,والفريق الجيد الذي أفراده يجيدون المناولة واالنتقال إلى ىدف

الخصم مرات عديدة ويسجل األىداف عكس الفريق الذي ال يجيد أفراده المناولة فأن فرصة وصوليم إلى ىدف

الفريق المنافس تكون قميمة وىذا التأكيد لو تأثير عمى عدد األىداف المسجمة "

2ـ ـ1ـ ـ3ـ ـ2الطبطبة :

()1

.

تعتبر الطبطبة من الميارات اليجومية الميمة في كرة اليد كما انيا تمتاز بنوع من الصعوبة نظ اًر

لصغر الكرة وىذا ما أكد عميو ( عريبي )  " 1989تعد الطبطبة من المرتكزات في تيدئو المعب والبدء باألداء
الجماعي وكذلك تساعد الالعب في ميارة الخداع وتعالج الكثير من الحاالت عند األداء الصعب لبعض

العبي الخط الخمفي بشكل خاص وىي باختصار إعطاء فرصو أكبر لمتصرف الميداني وخاصة عندما يكون

مستوى الفريقين متقارب(. )2

 2ـ1ـ ـ 3ـ3التصويب :

يعد التصويب من أىم الميارات األساسية وىو المحصمة النيائية لمتحركات الخططية وعميو تعتمد نتيجة

المباراة كذلك عمى المدرب إعطاء الوقت الكافي في الوحدات التدريبية واختبار الوسيمة المناسبة لتطويرىا من

خالل خمق مواقف مشابية لممواقف التنافسية .

ويذكر( جرجيس  " ) 1985أن التصويب في كرة اليد يعشقو كل من الالعب والمدرب والمتفرج ويجذبيم

أكثر من الميارات األخرى باألضافو إلى ذلك فأن نجاح ىذه الميارة يتطمب إجادة استخدام رسخ اليد وسرعو
األداء في التصويب"

()3

 2ـ 2الدراسات المشابية:
التدريس)

()4

دراسة م.د محمد ياسر ميدي ( أثر استخدام برنامج التدريس المصغر في تنمية بعض مهارات
وقد توصل الباحث الى ما يأتي :

 التوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الطالب المدرسين افراد المجموعة الضابطة في
ميارات التنفيذ بين التطبيق القبمي والبعدي .

 توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط الدرجات في التطبيق القبمي والبعدي وذلك في ميارات التقويم
3ــ منهج البحث واجراءاته الميدانية :

 - 1حممد توفيق الوليلي  :كرة اليد  ،تعليم  ،تدريب  ،تكتيك  ،الكويت  :مطابع السالم  ،1989ص. 34
 - 2أمحد عرييب عودة  :كرة اليد وعناصر األساسية  ،ط ، 1منشورات جامعة الفاتح  ،1998 ،ص. 39

 - 3منري جرجيس  :كرة اليدين النظرية والتطبيق  ،القاهرة  :ط ، 1985 ، 2ص. 131
. 4حممد ياسر مهدي  ،اثر استخدام برنامج التدريس ادلصغر يف تنمية بعض مهارات التدريس  ،حبث منشور  ،كلية الرتبية الرياضية  ،جامعة الكوفة .

3ــ 1منهج البحث :
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي لمالئمتو وطبيعة البحث حيث " تعد البحوث التجريبية ادق انواع

البحوث العممية التي يمكن ان تؤثر في العالقة بين المتغيرات الخاصة بالتجربة "(. )1

3ـ 2عينة البحث :

تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من طالبات المرحمة الثانية في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة

ميسان ولفرعي العموم النظرية والتطبيقية والبالغ عددىن (  )29طالبة حيث تم استبعاد طالبة واحدة بسبب كثرة
الغيابات لتصبح العينة (  ) 28طالبة والتي تشكل نسبة (  )%98من مجتمع البحث االصمي ,وقد قسمت
العينة الى مجموعتين متساويتين ( )14طالبة لممجموعة التجريبية والتي تمثل طالبات فرع العموم النظرية

و( )14طالبة لممجموعة الضابطة والتي تمثل طالبات فرع العموم التطبيقية .

3ـ 3الوسائل واالدوات واالجهزة المستخدمة في البحث :
 المصادر والمراجع العربية .
 ساعة توقيت .
 كرات يد .
 شواخص.

 مربع دقة التصويب ( . ) 40× 40
 كامي ار فديو لمتصوير عدد . 1
 جياز عرض .
 شريط الصق.

 طباشير ممون .

 جياز البتوب نوع .hp

3ـ 4االختبارات المستخدمة في البحث :
3ـ4ـ 1اختبار المناولة :

المناولة من فوق الرأس عمى شكل بيضوي مرسوم عمى الحائط لمدة (  30ثا ) ومن مسافة ( 3م ) (.)2

الغرض من االختبار :قياس ميارة المناولة .

االدوات المستخدمة  :ـ حائط مستوي مرسوم عمى شكل بيضوي .
ـ كرة يد نسائية عدد (. )1

ـ شريط قياس.

 . 1اخالص عبد احلفيظ  ،مصطفى حسن سباهي  ،طرق البحث العلمي والتحليل االحصائي يف اجملاالت الرتبوية والنفسية والرياضية  ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة  2000 ،م ،ص. 107
 . 2قاسم حسن حسني  ،ادلوسوعة الرياضية والبدنية الشاملة يف االلعاب والفعاليات والعلوم الرياضية  ،دار الفكر العريب للطباعة والنشر  ،عمان  ،1998،ص. 63

ـ ساعة توقيت.
ـ شريط الصق .

مواصفات االداء  :يقف الالعب امام خط مرسوم عمى االرض يبعد مسافة ( 3م) من الحائط ومع كممة (ابدأ)
يقوم الالعب بمناولة الكرة من مستوى الرأس عمى الشكل البيضوي المرسوم عمى الحائط والكثر عدد من

المرات خالل ( 30ثا) .

طريقة التسجيل :تحسب عدد المرات الصحيحة لمناولة الكرة وتسمميا فقط .

3ـ4ـ 1اختبار الطبطبة :

اختبار الطبطبة بين الشواخص لمسافة (15م) ذىاباً واياباً بكرة اليد

()1

اسم االختبار  :طبطبة الكرة عمى شكل متعرج .

اليدف من االختبار  :قياس مستوى اداء ميارة الطبطبة .
االدوات الالزمة  :ـ شواخص عدد ( . ) 5

ـ ساعة توقيت.
ـ كرة يد .

طريقة االداء :تثبت ال  5شواخص عمى االرض في خط مستقيم يبعد االول عن خط البداية ( 3م) والمسافة
بين شاخص وآخر ( 3م) ويقف الالعب خمف خط البداية عند االشارة باليد يقوم الطالب او المختبر بتنطيط

الكرة مع الجري عمى شكل متعرج بين الشواخص ذىاباً وعودة حتى خط النياية .

التسجيل  :يحسب الزمن المسجل ذىاباً واياباً من لحظة البدء حتى تخطي المختبر خط النياية .

3ـ4ـ 1اختبار التصويب :

أختبار التصويب من الثبات من مسافة (6م)

()2

اليدف من االختبار  :قياس دقة التصويب .

االدوات المستخدمة  :ـ عدد ( )6كرات يد قانونية .
ـ عدد  4مربع دقة التصويب (  ) 40×40سم يعمق مربع في كل من الزاويتين العمويتين والسفميتين من

المرمى .

طريقة االداء :يقف المختبر في المنطقة المواجية لممرمى مباشرة خمف خط ال (

 6امتار) ويوجو الكرات

الواحدة بعد االخرى الى داخل أي من المربعات العميا والسفمى بحيث يتم تصويب ثالث كرات الى أي من

الزاويتين العمويتين او كمتييما والثالث كرات االخريات الى الزاويتين السفميتين ويراعى ان تمرر الكرة داخل

المربعات بالتصويب غير المرفوع بالنسبة لممربعات العميا وغير مدحرجات عمى االرض بالنسبة لممربعات
 . 1فراس حممود علي اخلوخي  ،االنتقاء على وفق ادلستوى البدين واالجتاه النفسي وأثره يف تعلم بعض ادلهارات االساسية بكرةاليد ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية الرياضية  ،جامعة
ادلوصل  ،العراق  ، 2005 ،ص. 98
 . 2ضياء اخلياط  ،نوفل احليايل  ،كرة اليد  ،دار الكتب للطباعة والنشر  ،جامعة ادلوصل  ، 2001 ،ص. 507

السفمى ويتم التصويب من الثبات او الحركة عمى ان تصل الى خط ال (
لالرض لحظة خروج الكرة من اليد المصوبة .

 6امتار) بحيث يكون مالمساً

التسجيل  :تحسب عدد الرميات التي تمرر فييا الكرة من المربعات العميا والسفمى وىي مستوفية لكل الشروط
وتحول عدد الرميات التي تدخل المرمى الى درجات من واقع الجدول المعد لذلك
جدول ()1
عدد االهداف

الدرجة

1

5

2

10

3

14

4

17

5

20

6

22

الناجحة

3ـ 5اجراءات البحث الميدانية :
3ــ5ــ 1التجربة االستطالعية :

تعرف التجربة االستطالعية بأنيا " عبارة عن دراسة تجريبية اولية يقوم بيا الباحث عمى عينة صغيرة قبل
قيامو ببحثو بيدف اختبار اساليب البحث وأدواتو "

()1

وعميو قامت الباحثة بعد تحديد عينة البحث بأجراء

التجربة االستطالعية عمى مجموعة من طالبات المرحمة الثالثة وكان عددىن (  ) 5طالبات من خارج مجتمع
البحث بغية التأكد من االدوات والوقت المستغرق في تنفيذ االختبارات وتجنب المشاكل واالخطاء التي قد

تصادف الباحثة في التجربة الرئيسية واالختبارات .

3ـ5ـ 2االختبارات القبمية :

قامت الباحثة بأجراء االختبارات القبمية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية يوم االثنين المصادف
 2016/10/24في القاعة الرياضية المغمقة وبمساعدة طالبة الماجستير (ضحى محمد)
3ـ5ـ 3التجربة الرئيسية :
قامت الباحثة بالبدء بأجراء التجربة الرئيسية (استخدام اسموب التدريس المصغر ) في يوم االحد المصادف
 2016/10/30ولمدة (  8اسابيع) وبواقع وحدتين تعميميتين في االسبوع الواحد حيث تقوم العينة بمشاىدة
 . 1حممد صبحي حسانني ،محدي عبد ادلنعم  ،االسس العلمية لكرة الطائرة وطرق القياس  ،ط، 2مركز الكتاب للنشر  ،القاهرة  ،1997 ،ص. 204


ضحى حممد

طالبة دراسات عليا

نموذج ألداء الميارة عمى جياز العرض بأعتبارىا وسيمة من وسائل التدريس المصغر وبعد ذلك تقوم الطالبة
بالتدريب عمييا ويصور ادائيا بواسطة كامي ار الفيديو تمييداً إلعادة مشاىدتيا لتحديد أخطاءىا من قبل االستاذة

وزميالتيا وتكون مدة العرض (  10ـ  )15دقيقة وتشاىد فييا كل طالبة ادائيا ومن ثم تتم المناقشة واعطاء

التغذية الراجعة وقد تركت الباحثة المجموعة الثانية (لمجموعة الضابطة) تتمقى الدرس التقميدي او المنيج
المتبع في الكمية.

3ـ5ـ 4االختبارات البعدية :
بعد االنتياء من تطبيق المنيج التعميمي قامت الباحثة بأجراء االختبارات البعدية لعينة البحث في يوم االحد
المصادف  2017/1/8ولممجموعتين التجريبية والضابطة مع مراعاة الظروف التي جرت فييا االختبارات
القبمية .

3ـ 6الوسائل االحصائية :
استخدمت الباحثة نظام الحقيبة االحصائية الجاىزة ال (  ) spssفي استخراج نتائج بحثيا .

4ـعرض النتائج وتحميمها وماقشتها :

جدول ( ) 2

يبين نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة ومستوى الداللة لالختبارات القبمية
والبعدية لمتغيرات البحث الثالث لممجموعة التجريبية

ت

القياس

وحدة

االختبارات

القياس

البعدي

القبمي

قيمة t

س-

ع

س-

ع

المحسوبة

مستوى الداللة

الداللة
االحصائية

1

المناولة

9.142

2.597

14.714

2.163

14.352

0.000

معنوي

2

الطبطبة

22.053

1.717

18.492

1.461

10.119

0.000

معنوي

3

التصويب

8.785

3.238

17.642

2.097

14.970

0.000

معنوي

عمماً ان  tالجدولية عند درجة حرية ( )13ومستوى داللة ( 2.160 =)0.05

جدول ( ) 3

يبين نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة ومستوى الداللة لالختبارات القبمية
والبعدية لمتغيرات البحث الثالث لممجموعة الضابطة

ت

القياس

وحدة

القبمي

البعدي

قيمة t

مستوى

الداللة

س-

ع

س-

ع

المحسوبة

الداللة

االحصائية

االختبارات

القياس

1

المناولة

8.071

2.81

10.64

2.530

12.728

0.000

معنوي

2

الطبطبة

22.67

1.57

20.14

.968

6.867

0.000

معنوي

3

التصويب

8.714

3.66

14.50

2.377

8.818

0.000

معنوي

عمماً ان  tالجدولية عند درجة حرية (  )13ومستوى داللة ( 2.160 =)0.05

جدول ()4

يبين نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  tالمحسوبة لالختبارات البعدية لمتغيرات البحث
الثالث لممجموعتين التجريبية والضابطة

ت

القياس

وحدة

المراحل

القياس

الضابطة

التجريبية

قيمة t

س-

ع

س-

ع

المحسوبة

مستوى الداللة

الداللة
االحصائية

1

المناولة

14.71

2.16

10.64

2.530

4.576

0.00

غير معنوي

2

الطبطبة

18.49

1.46

20.14

.968

3.524

0.002

غير معنوي

3

التصويب

17.64

2.09

14.50

2.377

3.709

0.001

غير معنوي

عمماً ان ) )tالجدولية عند درجة حرية ( )26ومستوى داللة ( 2.056 =)0.05

من خالل االطالع عمى االرقام واالحصائيات الموجودة في الجدول (  )2يتبين لنا وجود فروق معنوية بين

االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية لممجموعة التجريبية وتعزو الباحثة سبب ىذه الفروق الى

ان االسموب المستخدم ( التدريس المصغر )تمكن من أثارة اىتمام الطالبات وحفزىن عمى بذل الجيد وعدم

الشعور بالممل من خالل عرض المادة التعميمية وتصميم وتجزئة الميارات من خالل خطوات صغيرة وبطريقة
منتظمة ومتتابعة ساعدت عمى تفيم طبيعة الميارات والتي ادت الى اتقانيا من خالل قدرة ىذا االسموب في

توصيل تفاصيل تمك الميارات وبالتالي قدرة الطالبة عمى االستجابة الصحيحة من خالل االداء ويؤكد Dugan

 Lairdعمى انو " يمكن حل العديد من مشكالت ايصال المعمومات في الوقت الحاضر باالستعمال االوسع

لمتقنيات السمعية والبصرية أذ اننا نتذكر  % 15مما نقرأه و  %20مما نسمعو و  %50مما نراه ونسمعو و
()1

 % 90مما نقولو ونفعمو في آن واحد "

وتشير الباحثة الى ان التطور الذي حصل في اداء الطالبات نتيجة تبادل االراء والحوارات اليادفة من خالل

اسموب التدريس المصغر فعممية االداء تقدم بصورة نموذجية من خالل ممارسة تعميمية تكون متميزة ويمكن

اعادتيا وتكرارىا عدة مرات بحيث ادت الى رفع المستوى المياري لمطالبات ويعضد ذلك محمد محمود الحيمة "

Duganlaird , Aproaches to traing and Devlopment , Addison – Wesley polishing company , massuensets 1982,p,150 1

ان تشجيع المتعمم عمى المشاركة والتفاعل مع المواقف المختمفة تجعل من الخبرات التعميمية اكثر فاعمية واقل
()1

احتمال لمنسيان من خالل تكرار المعمومات واالفكار عند الحاجة ويكون ىذا مفيد في تسيير عممية التعمم "

وبصورة عامة اظير االسموبان المستخدمان في التعميم والمقصد ىنا اسموب التدريس المصغر واالسموب

التقميدي المتبع في تدريس المجموعة الضابطة تأثير ايجابي عمى الطالبات في اداء الميارات والمبين في

الفروقات الموجودة في الجداول اال ان االسموب التقميدي في التعميم كان اقل تأثي ارً نظ ارً الن الطالبة تعتمد
عمى تمقي التوجييات والتقويم من قبل المدرس فقط عمى عكس اسموب التدريس المصغر فأنو يسمح لمطالبة

برؤية اداءىا باالعادة من خالل التصوير وىذا لو اىمية كبيرة في تشويق الطالبة واستثارة دافعيتيا نحو التعمم

والحرص عمى عدم تكرار االداء الخاطئ وىذا ما اكده فخر الدين القال " بأن التدريس المصغر يتيح لالعب

معرفة جوانب النقص لديو في النواحي الفنية من خالل ما يتمقاه من التغذية الراجعة وتعزيز من قبل المدرب
والالعبين اثناء المنافسة والنقد مما يتيح لو فرصة تعديل االداء المياري وتطويرىا قبل دخولو المباراة الحقيقية

حيث النقد وال تغذية راجعة وال تعزيز كما انو يساعده عمى التقويم الذاتي من خالل مشاىدة الالعب اداءه
بنفسو عمى شاشة العرض "

5ــ االستنتاجات والتوصيات

( )2

.

5ــ 1االستنتاجات :

في ضوء النتائج التي اسفر عنيا البحث فقد استنتجت الباحثة ما يأتي :

 .1ان اسموب التدريس المصغر اثر ايجابيا في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة اليد لدى عينة البحث .
 .2ان استخدام اسموب التدريس المصغر قد ساىم بصورة كبيرة في التقميل من الجيد المبذول في عممية
تصحيح االخطاء وتقديم التغذية الراجعة لنوع الخطأ .

5ــ 2التوصيات :

 .1يجب استخدام البرنامج خالل الدروس العممية لما لو من تأثير في تعميم وتطوير االداء المياريممطالبات
وخاصة في المراحل االولى من التعمم .

 .2ضرورة توفير مستمزمات التدريس المصغر من ادوات ( شاشة عرض او كاميرات لمتصوير والعرض )
الستخداميا خالل الدروس سواء كان اسموب التدريس المصغر او التقميدي .

 .3يجب عقد حمقات نقاشية ( سمنارات ) تتيح لممدرسين التعرف عمى التقنيات العممية الحديثة وكيفية
توضيفيا داخل الدرس .

 .4ضرورة اجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تستخدم االساليب التعميمية الحديثة لغرض تعميم وتطوير
مستوى االداء المياري لمطالبات .

 1حممد حممود احليلة  ،الرتبية ادلهنية واساليب تدريسها  ،دار ادلسرية  ،االردن  ،عمان  ،1998 ،ص. 88
 2فخر الدين القال ،ناصر يونس  ،اصول التدريس  ،مطبعة دمشق  ،دمشق . 1999 ،
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