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  آيات أمحد إمساعيل إبراهيم/ أ (**)                ىـانى الدسوقى إبراىيم د/ أ. (*)  

أصبحت الرياضة ىى العنوان الكبير لرقى األمم وتقدميا، وىى المفتاح الحضارى التى 
مع الشعوب األخرى وأصبحت ممارسة الرياضة ىى الميدان الذى يتسابق فيو الكثير من  تتواصل بو

العمماء والمتخصصين لتطوير بحثيم والنيوض إلى مستوى عالمي يميق بمستوى دوليم. ولذلك فإن 
اليدف األساسي من ممارسة أي نشاط رياضي ىو تنمية الفرد من جميع النواحي الجسمية والنفسية 

 ماتو الوجدانية واالجتماعية.وتنمية س
م(" بأن العممية التعميمية بما يواجييا من 6102ىانى الدسوقى، عماد ابو القاسم" )ويذكر "      

تحديات العصر ومشكالتو محور األبحاث فى مجال التعميم فالبحث العممي ىو أداة المجتمع لحل مشاكمو 
واجية تمك المشكالت طبقا لمواقع التعميمي فى دول وقد اختمفت استراتيجيات األنظمة التعميمية فى م

العالم المختمفة وال يمكن ألى من ىذه االنظمة التعميمية أن تتغمب عمى مشكالتيا دون العمل عمى تجديد 
ذاتيا وايجاد نظام تعميم عصري جديد فى أىدافو ومحتواه وأساليبو ووسائمو بما يمكن من اخضاع كافة 

رة فى العممية التعميمية ومختمف القدرات الذاتية لممتعمم وكافة الوسائل المعينة عمى العوامل البيئية المؤث
 (. 01:01التعميم لصالح العممية التعميمية حتى يؤد التعميم ثماره المنشودة )

م(" الى انو يتمكن 6111" ).Mac Millan, C.J. & Garrison, Wويشير " ماك ، جيرسون"      
ممين الى التعمم فالبد لو من استخدام طرق واساليب تدريس مختمفة ومتعددة مما المعمم من دفع المتع

، وكيف تؤثر الطرق ة حدوث التعمم من جانب المتعممينيتطمب من المعمم ان يكون ممما الماما تاما بكيفي
توفير ، وكذلك ة التعمم وىو اتقان تثبيت االداءواألساليب المستخدمة فى سرعة تحقيق اليدف من عممي

 . (50:02الوسائل والطرق المختمفة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعممين)
تدعوا االتجاىات التربوية الحديثة إلى االىتمام بالفرد المتعمم ليصبح جزءا أساسيا فى         

العممية التعميمية ، كما تنادى ىذه الفمسفات التربوية بضرورة تطوير وتعديل دور المعمم ليصبح 
لمصمم لمبيئة التعميمية، بحيث تتناوب األدوار بين المعمم والمتعمم، والذى بدوره يكون األخير ا

                                                 

كمية التربية –استاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية ووكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث (*)
 جامعة جنوب الوادي قنا. –الرياضية 

 محافظة البحر االحمر  -ةمعممة تربية رياضية بإدارة سفاجا التعميمي(**)
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مشاركا إيجابيا فى عممية التعمم من خالل مشاركتو الفعالة فى إسناد بعض القرارات إليو مثل قرارات 
 التنفيذ والتقويم.

دريس التقميدية لم تعد تفى بالمتطمبات م(" أن أساليب الت0552ويذكر "أبو النجا عز الدين )        
التربوية التى زادت خالل ىذا القرن ناىيك عن المستقبل القريب والبعيد فالحاجة الى توسيع الخدمات 
التعميمية تضاعفت يوم بعد يوم وتسير بخطى يصعب عمى التربية بأساليبيا التقميدية أن تسايرىا االمر 

 (.033:6جديدة لمقابمة ىذه التحديات التى تقابل العممية التربوية )الذى يتطمب استخدام أساليب تدريس 
م(" أنو بالرغم من تعدد وتنوع أساليب التدريس فى التربية 6111ويذكر "أحمد موافى" )

الرياضية اال ان األسموب الغالب استخدامو )المتبع( فى تدريس التربية الرياضية ىو الشرح والنموذج 
امر حيث أنو ال يوجد ما يمزم المعمم من اتباع أسموب معين فعميو ان يختار المعروف بأسموب األو 

االسموب الذى يناسب المتغيرات التعميمية المختمفة مثل الميارة المراد تعمميا، المرحمة السنية، 
 اإلمكانات المتاحة، البيئة التعميمية، المستوى المعرفي لممتعمم وغيرىا من المتغيرات إلمكان التأثير
اإليجابي فى دافعية المتعممين وتعمميم بطريقة فعالة تكسبيم بصيرة وفيما أكبر نحو تحقيق اليدف 

 (.2:1المنشود )
( الذى 0()1()4()01()06()01ومن خالل المسح المرجعي واالطالع عمى الدراسات واالدبيات )      

ن التدريس المصغر لم يستخدم قام بو الباحثان فى مجال أساليب التدريس وميارات كرة السمة وجد أ
بشكل فعال فى ىذا المجال الرياضي وخاصة رياضة كرة السمة وكذلك المرحمة التعميمية التي تخص بيا 
بحثيا )المرحمة الثانوية( عمى الرغم من وجود العديد من المشكالت التى تواجو القائمين عمى تدريس 

ىداف التربوية والتعميمية لدرس التربية الرياضية منيج التربية الرياضية وتقف حائال أمام تحقيق األ
تتمثل بعض ىذه المشكالت في قمة عدد الحصص األسبوعية وزيادة الكثافة العددية لمتالميذ فى الفصول 

 التي ال تتفق مع زمن درس التربية الرياضية مما ينعكس ذلك مستوى األداء الميارى.
مة فى ىذا البحث لعدة أسباب أىميا انيا ضمن الميارات ولقد اختار الباحثان رياضة كرة الس      

التى تدرس لممرحمة الثانوية فى دليل المعمم كما انيا من الميارات اليامة جدا فى تحسين الكفاءة 
الصحية والبدنية لمتمميذ كذلك الىتمام مدرسين التربية الرياضية بتعميم ميارات كرة القدم باعتبارىا 

ليا شعبيتيا عمى حساب باقي الرياضات األخرى فى المنياج المطور، وىذا  رياضة جماعية منتشرة
يؤدى إلى قمة عدد الناشئين الذين ييتمون بممارسة الرياضات األخرى وعدم إلماميم بقوانينيا 

 ومياراتيا فينصب كل اىتماميم عمى كرة القدم فقط.
بات ليذه المعبة مما دفع الباحثة لمقيام بيذا كل ذلك أدى لمتطرق لمشكمة البحث وىى عدم اجادة الطال      

 البحث باستخدام التدريس المصغر فى تعمم بعض ميارات كرة السمة لطالبات المرحمة الثانوية .
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ييدف البحث إلى التعرف عمى " تأثير استخدام التدريس المصغر عمى تعمم بعض ميارات كرة         
 الثانوي من المرحمة الثانوية". السمة لطالبات الصف األول

توجد فروق دالو احصائيو بين متوسطات درجات القياسين القبمـي والبعـدى لممجموعـة التجريبيـة  -0
  .في تعمم بعض الميارات االساسية في كرة السمة لصالح القياس البعدى 

ي والبعـدى لممجموعـة الضـابطة توجد فروق دالو احصائيو بين متوسطات درجات القياسـين القبمـ -6
   .في تعمم بعض الميارات األساسية في كرة السمة  لصالح القياس البعدى 

توجد فروق دالو احصائيو بين متوسطات درجات القياسات البعديو لممجموعتين التجريبية  -1
 .والضابطة في تعمم بعض الميارات األساسية في كرة السمة ولصالح المجموعة التجريبية

-   (Teaching Style:) 
ىو مجموعة من إجراءات التدريس التى يخططيا القائم بالتدريس مسبقا، بحيث تعينو عمى تنفيذ  

التدريس فى ضوء اإلمكانات المتاحة لتحقيق األىداف التدريسية لمنظومة التدريس التى يبنييا 
 .(656:01عمية  ممكنة )وبأقصى فا

- (Micro Teaching :) ممارسة حقيقية لمتعميم في صورة مصغرة لعدد الطالب
ووقت الدرس ومحتواه الكتساب ميارات تعميمية جديدة من خالل تجزئة المواقف التعميمية المعقدة 

 (.101:00لموقف يسيل تعمميا والتدريب عمييا )
- (The Command Style :) ىو األسموب الذى يتميز فيو اتخاذ المدرس الحد

التقويم( ودور التمميذ ىنا قاصر عمى إتباع األمر فى  -التنفيذ  -األقصى من القرارات )التخطيط 
تباع النموذج ، وأن يؤدى ويطيع ىذا  أداء حركي ، وىذا األسموب يعمم التمميذ االستجابة المباشرة وا 

 . (3:0)األمر 
 

 بإحدى االستعانةالمنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة البحث، وقد تم  انأستخدم الباحث
 .ضابطة  واألخرى التصميمات التجريبية لمجموعتين إحداىما تجريبية 

 
مدرسة سفاجا من  ألول الثانوي الصف طالبات امن طالبة  (014يتكون مجتمع البحث من )

 الثانوية بنات بمدينة سفاجا بمحافظة البحر األحمر .
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، حيث تم تقسيميم الي طالبة( 31) عينة البحث بطريقة عمدية قواميا باختيار انقام الباحث  
 اتبع معيا ، المجموعة التجريبية طالبة ون ( خمسة عشر 61)مجموعتين متساويتين قوام كل منيما 

 –الضابطة اتبع معيا التدريس بالطريقة التقميدية )الشرح  واألخرى  التدريس المصغر استراتيجية
 لحساب المعامالت العممية .  طالبة 61بعينة قواميا  االستعانةالعرض( لتدريس نفس الميارات، وتم 

 األجيزة: -0
 ول بالسنتمتر.طال شريط قياس لقياس  -
 ميزان طبي مقنن لقياس الوزن بالكيموجرام.  -
 ساعة إيقاف لتحديد الزمن في بعض االختبارات.  -

 :األدوات -6
 1اقماع  -  ممعب كرة سمة.  -  .قوائم خشبية -  مقاعد سويدي.  -  .كرات سمة  - 
 :االستبيان  -1

لتحديد الصفات البدنيـة التـي تتناسـب مـع المرحمـة السـنية قيـد  استمارة استطالع رأى الخبراء -
 .كذلك أىم االختبارات التي تقيسياالبحث و 

اســتمارة اســتطالع رأى الخبــراء لترتيــب الميــارات األساســية لكــرة الســمة المقــررة عمــى تالميــذ  -
الصــــف األول الثــــانوي حســــب أىميتيــــا لممرحمــــة الســــنية والميــــارات الفرعيــــة ليــــا وانســــب 

 .االختبارات التي تقيسيا

 اختبار الذكاء المصور لقياس القدرات العقمية: -1
( سـؤال ، 21ويتكـون مـن ) (1ممحـق ) "ألحمد صالح"استخدم الباحثان اختبار الذكاء المصور 

عبارة عن مجموعة من الصور، كل مجموعة تتكـون مـن خمـس صـور أو خمسـة أشـكال أربعـة منيـا 
ثر وشكل واحد فقط ىو المختمف عن الباقيين، وييدف ىذا االختبـار إلـى متشابية فى أمر واحد أو أك

قياس القـدرة عمـى إدراك التشـابو واالخـتالف بـين الموضـوعات أو األشـياء وذلـك لتحقيـق التكـافؤ بـين 
 المجموعة التجريبية والضابطة فى درجة الذكاء.

 البــدنية:  االختبارات -1
من خالل البحوث ، بدنية  المرتبطة بالميارات قيد البحثان بتحديد أىم الصفات القام الباحث

" أبوالنجا عز الدين( ومثل دراسة "1")أحمد الموافىوالدراسات المرجعية التي تناولت كرة السمة مثل "
 ( ثم قامت الباحثة بالعديد من االختبارات البدنية في استمارات رأى الخبراء كما ىو موضح .6)

  



 تأثير استخدان التدريس المصغر على تعلن  بعض مىارات كرة السلة لدى طالبات المرحلة الثاهوية

أ.د/ وـاهى الدسوقى إبراوين                 أ/ آيات أحمد إسماعيل إبراوين
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 (1جــدول )
 مئوية واألىمية النسبية لكل صــفة من الصفات البدنيةالنســبة ال

 (01)ن= آلراء الخبراء واىم االختبارات التي تقيســيا وفقا
 م الصفات البدنية أنســـــب االخـــتبارات النسبة المئوية %

 طويلاختبار ثنى الجذع أماما من الجموس ال %11 0 المرونـــــــة ثنى الجــــذع من الوقــــوف 011%
 اختــــبار بارو لمرشـــــــاقة 11%

 اختبار الجري الزجزاجي بين العالمات %011 6 الرشاقـــــــة
 01*1اخـــتبار الجري المكوكي  61%
 اختبار االنبطاح المائل من الوقوف 61%
 ـــــــميةاختــــبار الدوائر الرق %011 1 التوافـــــق وقوف بقدم طويمة عمى العارضة 11%
 انبطاح مائل ثنى الذراعين)لمذراعين( 11%

 1 لقـــــــــوةا
 دفع كرة طـــــبية )لمذراعين( 011%
 الوثب العريـــض )لمرجمين( 011%
 الوثب العمــــودى)لمرجمين( 11%

 البـدنية: اتاالختبار صـدق  -
وتم تطبيقو عمى عينة  االختبارداللة الفروق بين األرباع األعمى واألرباع األدنى إليجاد صدق 

 .م 04/6/6104الموافقاالحد من مجتمع البحث ومن خارج العينة األصمية وذلك يوم طالبة ( 61قواميا)
 (2) جــدول

 اختبارات جئى نتاف داللة الفـروق بين االرباع االدـنى واالربـاع االعمى
 (61)ن = البــدنية قيد البـــحث قدراتبعض ال 

وحــدة  راتـيـــالمتـــغ
 القيـــاس

الفرق بين  األرباعى األدنى األرباعى األعمى
 المتوسطين

قيمة 
 ع س ع س )ت(

رات
لقد
ا

 
نية
لبد
ا

 

 01.16 0.12 1.01 1.13 1.01 1.31 متر كجم باليدين1دفع كرة طبية زنة 
63.11- 1.13 024.11 1.04 010.11 متر ثب العريض من  الثباتالو   5.42 

 01.33 0.14 1.06 2.11 1.00 3.26 ثانية متر من بداية متحركة 61عدو 
 00.44 0.61 1.61 2.14 1.16 3.24 ثانية الجري الزجزاجى
1.11- 0.01 6.11 0.01 3.11 سم ثني الجذع لألمام  2.51 

 5.41 0.36 1.61 3.24 1.11 5.11 ثانية دوائر رقمية
 6.01( = 1.11معنوية ) داللة قيمة "ت" الجدولية عند مستوي      

 اختبارات( أن جميع قيم )ت( المحسوبة أكبر من )ت( الجدولية فى نتائج 2يتضح من جدول )
 قيد البحث، مما يشير إلى وجود فروق إحصائية دالة معنويا بين األرباع الحركيةبعض الميارات 

 .البدنية المستخدمة االختباراتاألعمى واإلرباع األدنى، ومما يدل عمى صدق 



 ن0000يهاير    -  الرابعدد العـ  -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  
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 –التمريرة الصدرية  فى كرة السمة ) الميارات بعض البالط إكساب"  إلي المقترح البرنامج ييدف
لطالب الصف األول الثانوى  (التصويب من الثبات فى كرة السمة –التمريرة المرتدة فى كرة السمة 

 بمدرسة الثانوية بنات بسفاجا بمحافظة البحر األحمر.

 من لمطالبة إكسابو نريد ما توضع فيي ، التدريس في لممعمم مرشد تعتبر التعميمية األىداف
 في سيتم التعمم أنواع أي تحدد التعميمية ألىداففا ، البرنامج منو يتكون  الذي المحتوى  وتعمم تدريس

 اختيار إلي يؤدي التعميمية لألىداف السميم فالتحديد( االنفعالي – الحركية - المعرفية) المجاالت
 (.10: 10)لألىداف المناسب المحتوى 

 "" أمل سيد:ةالتالي العممية الرجوع خالل من قياسيا المراد التعميمية األىداف بتحديد انالباحث قام
 .(م6111) "جعيصة حنان " كدراسة المرتبطة الدراسات وبعض (م6112)"جابر عبد الحميد "،م(0551)

 وىولمطالبة  والمتزن  الشامل النمو لتحقيق المنقاه واألنشطة الخبرات من مجموعة ىو" المحتوى 
   .(16:11)" المحتوى  عن األىداف فصل يمكن ال حيث،  ميةالتعمي األىداف لتحقيق والوسيمة األداة

 ( .االنفعالية – حركية النفس – المعرفية)  األىداف تحقيق عمى يعمل أن -0
 . لمتالميذ ومشوقا ممتعا يكون  أن -6
 . التالميذ بين الفردية الفروق  مراعاة -1
 . والحركة اإلبداع نحو وطاقاتيم التالميذ دوافع يثير بحيث متنوعا يكون  أن -1
 . الصعب إلى السيل من التدرج مراعاة -1
 . لميارات درس التربية الرياضية األساسية الحركية الميارات تعمم فى يساىم أن -2
 . البحث قيد األساسية الميارات تعميم فى يساعد أن -3
 . والسالمة األمن بعوامل االىتمام مع توفرةوالم المناسبة اإلمكانات  مراعاة -4
 (.622:01)                                     . واضحة تقويم أساليب لممحتوى  يكون  أن -5

 . المختمفة اإلدراكية القدرات تنمية  -0
 . االنشطة في والتنوع لمعموماتوا المفاىيم تقديم في التدرج  -6
 . الطالبات لدي االبتكاري  التفكير عمي القدرة لتنمية الفرصة إتاحة  -1
 . الحركة الكتشاف الكافية الفرصة إتاحة  -1
تاحة التالميذ بين الفردية الفروق  مراعاة  -1  . لمجميع الممارسة فرصة وا 



 تأثير استخدان التدريس المصغر على تعلن  بعض مىارات كرة السلة لدى طالبات المرحلة الثاهوية

أ.د/ وـاهى الدسوقى إبراوين                 أ/ آيات أحمد إسماعيل إبراوين
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شباع المرغوبة واالنفعالية االجتماعية الخصائص الطالب إكساب  -2  . النفسية حاجاتو وا 
 . والسالمة األمن عوامل مراعاة  -3
  .(061 ،005:  1)                             .االيجابية المشاركة عمي الطالب تشجيع -4

 تعميمية وحدات(  4) منالمصغر  التدريس استراتيجيات ستخدامبا التعميمي البرنامج يتكون  
منياج  من دور  ما عمي بناء دقيقة( 51) الوحدة وزمن شيرين لمدة تعميمية وحدة أسبوع كل تطبق

 وزارة التربية والتعميم بجميورية مصر العربية.

 (3) ـدولـج
 ق (51) ةالزمنى لدرس التربية الرياضي التوزيع

 الضابطة المجموعة التجريبية المجموعة الزمن الدرس زاءــأج
 أخذ الغياب  -تغير المالبس  - .الغيابأخذ  -تغير المالبس  - ق 1   إدارية أعمال

 ق 01 اإلحماء
بعض األلعاب البسيطة التي  -حر  إحماء -

الجسم لمقيام بتنفيذ الدرس  تعضال تييئ
 من خالل الحركات األساسية . توقد تم

 متبع في المدرسة.اإلحماء ال -

لمياقة  اسيةلتنمية المكونات األس تمرينات ق 01  البدني اإلعداد
 البدنية )إعداد بدني خاص بالنشاط(.

قيد البحث /  مياراتالوتطبيق  تعميم
 . مالمعم لدليلطبقا 

 التعميمي النشاط
شرح الميارة مع أداء نموذج من قبل  - ق 61 

 المعمم ، او طالبة متميزة
لميارة بين الطالبات مع أداء ا

 مالحظة المعممة

أداء الميارة تحت أشراف الباحثة مع  11 التطبيقي النشاط
 تصحيح االخطاء

تطبيق النشاط المتبع طبقا لدليل 
 المعمم

 لمجسم . العامةالتيدئة  - ق 1 الختامي الجزء
 ألعاب صغيرة. -

المتبع طبقا  ىتطبيق الجزء الختام -
 لدليل المعمم .

 ق51 الوحدة زمن اليإجم

قام الباحثان بإجراء الدراسة االستطالعية األولى لمتعرف عمـى النـواحي الفنيـة والتنظيميـة الخاصـة 
 بالبحث والتي تم تحديدىا فيما يمى :

 التأكد من سيولة تطبيق االختبارات . -
 لمناسبة إلجراء االختبارات .اختيار األماكن ا -



 ن0000يهاير    -  الرابعدد العـ  -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  
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 التأكد من صالحية األدوات . -
 1التعرف عمى أسموب استخدام أدوات وأجيزة القياس وبطاقات التسجيل وكفايتيا لمبيانات المطموبة -

( 61)يا لعينو قوامم 62/6/6104الموافق االثنين الثانية يوم  االستطالعيةتم إجراء الدراسة 
من مجتمع البحث وخارج العينة االساسية وذلك لحساب صدق اإلختبارات الميارية والبدنية،  طالبة

عادة تطبيقة بفارق زمنى  . أيام 3كما تم حساب الثبات عن طريق تطبيق اإلختبار وا 

 من يوم يبية والضابطة، وذلك في الفترةتم تنفيذ القياس القبمي عمي مجموعتي البحث التجر 
 . م 1/1/6104 األثنين الموافقاالحد 

بعد تحديد عينة البحث ومتغيراتو والتحقق من المعامالت العممية لالختبارات  انقام الباحث
 تراتيجيةاسومعايرة األجيزة المستخدمة، وتدريب المساعدين من خالل التجربة االستطالعية بتطبيق 

عمي المجموعة التجريبية واألسموب التقميدي المتبع مع المجموعة الضابطة بواقع التدريس المصغر 
الموافق األحد حتى م 2/1/6104الموافق الثالثاء وحدتين أسبوعيا لكل مجموعة، وذلك يوم 

قد تم وحدة( وحدتين أسبوعيا، و 6أسابيع( بواقع ) 4وقد استغرق التطبيق لمدة ) ،م2/1/6104
تعميم الجزء التمييدي والختامي وفقا لممنياج المقرر عمي المجموعتين التجريبية والضابطة، وقد قام 

بالتدريس لممجموعتين، وقد تم قياس مستوي األداء بالنسبة لمميارات قيد البحث عن طريق ان الباحث
 تقييم درجــات الحـــكام. استمارة

قيد البحث، وذلك يوم  كرة السمة عدي في االختبارات الميارية لميارات تم إجراء القياس الب
أن تتم القياسات البعدية تحت نفس الظروف التى  انم وقد راعت الباحث3/1/6104األثنين الموافق 

 تمت فييا القياسات القبمية .

 ائية.لمعالجة الببانات االحص SPSSباستخدام برنامج : 
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 (4جــدول )
 ة في بعـضيداللة الفـروق بين القياسيين القبمى والبعدى لممجموعة التجريب

 (52)ن = والتــحصيل المعرفىاألساسية المــيارات 

وحدة  المـــــتغـــيرات
 القياس

الفرق بين  القياس البعدى القياس القبمى
 قيمة )ت( المتوسطين

 ع س/ ع س/

 
2.02- 1.32 5.12 0.24 1.61 الدرجة التمريرة الصدرية  02.31 
1.41- 1.50 5.11 0.11 1.61 الدرجة التصويب من الثبات  03.32 
2.16- 0.16 5.64 0.12 6.52 الدرجة التمريرة المرتدة  02.31 
61.21- 0.04 13.16 6.03 01.24 الدرجة التحصيل المعرفى  15.31 

 6.15( = 1.11( ومستوي معنوية )61قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 

بين متوسطي القياسين  1.11( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 4يتضح من الجدول )
حيث  لمطالباتبعض الميارات الحركيو والتحصيل المعرفى القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في 

بر من قيمة "ت" الجدولية، لصالح القياس البعدي لممجموعة جاءت قيمة "ت" المحسوبة اك
 التجريبية.

(5) جـــدول  

 ألساسية بية في بعض المــــيارات اينســــب التحســن بين القياسيين القبمى والبعدى لممجموعة التجـــر 
 (61)ن =       والتحـــصيل المـــــعرفى

وحدة  المــــــــــتغـــيرات
 القياس

الفرق بين  القياس البعدى القبمىالقياس 
 المتوسطين

نسب 
 ع س/ ع س/ التحسن

 
2.02- 1.32 5.12 0.24 1.61 الدرجة التمريرة الصدرية  056.11 
1.41- 1.50 5.11 0.11 1.61 الدرجة التصويب من الثبات  040.61 
2.16- 0.16 5.64 0.12 6.52 الدرجة التمريرة المرتدة  601.10 

61.21- 0.04 13.16 6.03 01.24 الدرجة معرفىالتحصيل ال  036.40 

( أنو جاءت نسبة التغير بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة 5يتضح من الجدول )
( مما يشير إلى وجود تحسن معنوى لدى العينة 036.40 -661.05التجريبية قد تراوحت )
 التجريبية قيد البحث.
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 (01جــدول )
 القياسيين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة في بعض الميارات الحركيةداللة الفروق بين 

 (61)ن = ات باللمط والتحصيل المعرفى 

 المتــــــــغـــــيرات
وحدة 
 القياس

الفرق بين  القـــــياس البعدى القـــياس القبمى
 المتوسطين

قيمة 
 ع س/ ع س/ )ت(

 
6.41- 0.11 2.11 0.14 1.12 الدرجة التمريرة الصدرية  2.16 
1.61- 0.11 2.06 0.15 6.44 الدرجة التصويب من الثبات  00.21 
1.11- 0.11 2.11 0.11 6.21 الدرجة التمريرة المرتدة  4.62 
06.52- 0.31 63.06 0.51 01.02 الدرجة التحصيل المعرفى  61.13 

 6.15( = 1.11( ومستوي معنوية )61قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
بين متوسطي القياسين  1.11( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 01يتضح من الجدول )

القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في بعض الميارات الحركيو والتحصيل المعرفى لمطالب حيث جاءت 
 قيمة "ت" المحسوبة اكبر من قيمة "ت" الجدولية، لصالح القياس البعدي لممجموعة الضابطة.

 (00دول )ـــج
 األساسية يارات ــموعة الضابطة في بعض المــعدى لممجــبمى والبــسن بين القياسيين القــب التحــنس

 (61)ن=معرفىــصيل الـــوالتح

 الـمتغــيرات
وحدة 
 القياس

الفرق بين  القياس البعدى القياس القبمى
 المتوسطين

نسب 
 ع س/ ع س/ التحسن

 
6.41- 0.11 2.11 0.14 1.12 ةالدرج التمريرة الصدرية  35.34 
1.61- 0.11 2.06 0.15 6.44 الدرجة التصويب من الثبات  006.11 
1.11- 0.11 2.11 0.11 6.21 الدرجة التمريرة المرتدة  016.10 
06.52- 0.31 63.06 0.51 01.02 الدرجة التحصيل المعرفى  50.11 
ر بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة ( أنو جاءت نسبة التغي00من الجدول رقم )يتضح 

( مما يشير الى وجود تحسن معنوى لدى العينة الضابطة قيد 35.34 -016.10الضابطة قد تراوحت )
 البحث.

  



 تأثير استخدان التدريس المصغر على تعلن  بعض مىارات كرة السلة لدى طالبات المرحلة الثاهوية

أ.د/ وـاهى الدسوقى إبراوين                 أ/ آيات أحمد إسماعيل إبراوين
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 (06دول )ــج
بية والمجموعو الضابطة في بعض الميارات يداللة الفروق بين القياس البعدى لممجموعة التجر 

 (61= 6= ن 0)نالحركية والتحصيل المعرفى  

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المتوسطين

قيمة 
 ع س/ ع س/ )ت(

 
 5.11 6.52 0.11 2.11 1.32 5.12 الدرجة التمريرة الصدرية
 01.11 6.44 0.11 2.06 1.50 5.11 الدرجة التصويب من الثبات
 4.11 6.44 0.11 2.11 0.16 5.64 الدرجة التمريرة المرتدة
 61.62 01.61 0.31 63.06 0.04 13.16 الدرجة التحصيل المعرفى

 6.16( = 1.11( ومستوي معنوية )14قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
بين متوسطي القياس  1.11( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 06يتضح من الجدول رقم )

حيث  لمطالباتبية والضابطة في في بعض الميارات الحركيو والتحصيل المعرفى  البعدي لممجموعتين التجري
 جاءت قيمة "ت" المحسوبة اكبر من قيمة "ت" الجدولية، لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية.

بين متوسطي القياسين  1.11دالة إحصائيا عند مستوى  وجود فروق  (4)من جدول  يتضح
حيث  لمطالبات المعرفيفي بعض الميارات الحركية والتحصيل القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في 

 .جاءت قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية، لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية
تعمل عمى  والتيالمتعمدة استراتيجية التدريس المصغر  استخدامإلى النتائج  ىذهوترجع الباحثة 

وتزيد من الدافعية لمتعمم باإلضافة إلى عامل التشويق فى العممية التعميمية التى تعمل  الطالباتزيادة فاعمية 
راسات كل توصمت إلية من د النتائج مع ما ىذهفى تفعيمة أثناء العممية التعميمية ،كما تتفق االستراتيجية 

أشارت دراستيم إلى أن استخدام  (05م ()6111صفوت يوسف" )، "(02م()6111"ذكية كامل" )من 
 تحسن  مستوى األداء . المعرفيفى مستوى التحصيل  إيجابيكان لة أثر استراتيجية التدريس المصغر 

االختبار ة أثناء قد ترجع إلى سيولة األسئم المعرفيكما ترى الباحثة أن داللة الفروق فى المستوى 
استراتيجية  واستخداملمميارة  التعميميوتدرجيا إلى سيولة األسئمة من السيل إلى الصعب طبقا لمتدرج 

وفيم وتطبيق المعمومات  استيعابأدى إلى سرعة  التجريبيةكأسموب تدريس المجموعة التدريس المصغر 
 فى  كأداة تدريسية حيث أنيا تسيمتراتيجية االس استخدامالمتصمة بالميارات المتعممة ويؤكد عمى أىمية 

 .ربط أجزاء الدرس مع بعضيا البعض 



 ن0000يهاير    -  الرابعدد العـ  -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  
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 وبيذا يتحقق الفرض األول والذي ينص عمى:
توجد فروق دالو احصائيو بين متوسطات درجات القياسين القبمي والبعدى  لممجموعة التجريبية  "

 س البعدى "في تعمم  بعض الميارات االساسية  في كرة السمة لصالح القيا

بين متوسطي  1011وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( 5)يتضح من الجدول رقم 
 لمتمميذات  المعرفيوالتحصيل  الحركيةفي بعض الميارات القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة 

جدولية، لصالح القياس البعدي لممجموعة حيث جاءت قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" ال
المتبع من المعمم والذى يعتمد عمى الشرح  ىالضابطة، ترجع الباحثة ىذه النتائج نتيجة األسموب التقميد

 ضافة إلى تصحيح األخطاء من قبل المعمم. إلوعمل نموذج با
مـن  الشـرح والنمـوذج(عمـى الطريقـة التقميديـة ) الطالبـاتوترى الباحثـة أن التحسـن يرجـع إلـى تعـود 

ــى  ــات إل ــى وأيضــا لوصــول المعموم ــيم خــالل دراســتيا مــن المراحــل األول ــاتالتعم ــى  الطالب ــاء األداء القبم أثن
لمميارة من خالل إلقاء المدرسة وكذلك قد يكون تكرار الميارة أكثر من مـرة وتصـحيح األخطـاء أثنـاء األداء 

ن ىنـاك دالالت إحصـائية أ (62)م(6111)م الشـربينىفـوزى عبـد السـال "لة وتتفق ىذة النتائج مـع دراسـة 
 بصفة عامة ومستويات التطبيق والتذكر والفيم والتحميل والتخيل 

الطريقة التقميدية فى تعمم كثير  ىذهعمى  الطالباتوترى الباحثة أن ىذا التحسن يرجع إلى تعود 
داء والتدريبات المختمفة مما جعميم من الميارات الحركية لألنشطة الرياضية المختمفة وأيضا تكرار األ

وترجع الباحثة تفوق المجموعة  بأفضل شكل ممكن، كرة السمةيؤدون الميارات الحركية لميارات 
ختبار المعرفى إلى أن األسئمة الموجية إلييم تتمتع بمزيد إلعمى المجموعة الضابطة فى نتائج ا التجريبية

 .من المعمومات عن الميارة وكيفية أدائيا 
أن النتائج أظيرت تحسن إيجابى فى تعمم بعض الميارات  (10م()6106دمحم خميل" ) " وتتفق

 األساسية لكرة السمة .
 وبــيذا يتــحقق الفرض الثانى والذي ينص عمى:

توجد فروق دالو احصائيو بين متوسطات درجات  القياسين القبمي والبعدى لممجموعة الضابطة  "
 ساسية في كرة السمة  لصالح القياس البعدى في تعمم بعض الميارات األ

بين متوسطي القياس  1011وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( 06)يتضح من الجدول رقم 
حيث جاءت قيمة  لمطالبات ساسية بعض الميارات األالبعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة في 

ية ،وترجع الباحثة يبكبر من قيمة "ت"الجدولية لصالح القياس البعدى لممجموعة التجر "ت"المحسوبة أ
تسيم التدريس المصغر سترتيجية إية عمى المجموعة الضابطة إلى أن يبالمجموعة التجر  طالبات تفوق 



 تأثير استخدان التدريس المصغر على تعلن  بعض مىارات كرة السلة لدى طالبات المرحلة الثاهوية

أ.د/ وـاهى الدسوقى إبراوين                 أ/ آيات أحمد إسماعيل إبراوين
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الى نتيجة لتسمسميا من البسيط   الطالباتفى زيادة كم المعمومات والمعارف التى تم تحصيميا من قبل 
ستيعاب الميارات ا  المركب ثم التدرج بالميارة والمعمومات البسيطة مما يساعد عمى التحصيل المعرفى و 

 الدراسات االخرى الموجودة بالمقرركما تتفق ىذة النتائج مع 
استراتيجية التدريس المصغر ستخدام إ (0)م(0551أبو النجا أحمد عز الدين ) كما تتفق مع        

ساعد عمى تنمية ميارات البحث  أنوكما  الدراسيالمقرر  استيعابنسب تحسن فى ساعد الى ظيور 
 الذى ساعدىم عمى مواجية مشكالت الحياة . العممي

نصت نتائجيا عمى أن  وتعزى الباحثة ذلك الى أثر استخدام االستراتيجية التدريس المصغر
وأدى الى  المعرفي والميارى التحصيل كان لة أثر بالغ فى تحسن استراتيجية التدريس المصغر  استخدام

 اتقان االداء الميارى لميارات كرة السمة قيد البحث.عمى  الطالباتتحسن قدرة 
ــيذا يتــحقق الفرض الثــالث الذى ينــص عــمى : " توجد فروق دالو احصائيو بين متوسطات درجات  وب

عض الميارات األساسية في كرة السمة  القياسات البعديو لممجموعتين التجريبية والضابطة في تعمم ب
 ولصالح المجموعة التجريبية".

وفى ضوء  اإلحصائيمن خالل ما تحقق من فروض البحث ووفقا لما توصمت اليو نتائج التحميل 
 ن:ألى إالتوصل  انكنت الباحثتم المستخدمةدوات ألعرض ومناقشة النتائج وفى حدود عينو البحث وا

قيد  لكرة السمة ألساسية لو تأثيرًا واضحًا عمى تعمم الميارات ايجية التدريس المصغر استرات -
 .المعرفي لمطالباتالبحث والتحصيل 

 لمطالبات. المعرفيقيد البحث والتحصيل  ألساسية لكرة السمةيؤثر عمى تعمم الميارات ا التقميدي األسموب -
عمى تعمم الميارات  التقميديو  من األسموب كثر فاعميأ تأثيرلو استراتيجية التدريس المصغر  -

 مما يدل عمى مدى فاعميتيا. المعرفيقيد البحث والتحصيل  ألساسية لكرة السمةا

من خــالل إجراء ىذا البــحث توصــى  انإستـنادًا إلى النتائج التى توصمت إلييا الباحــث
 البـاحثة باألتـــى:

فى ألساسية فى كرة السمة ميارات اال بعض فى تعميمس المصغر استراتيجية التدري استخدام -
 جميع المراحل السنية.

المواد  ضمن مقررات طرق تدريس األلعاب الرياضية ومختمفاستراتيجية التدريس المصغر إدراج  -
 فى المدارس.  الدراسية

فة بصفة عامة مختمالسنية المراحل الأساليب جديدة مبتكرة مع  باستخدامإجراء دراسات مماثمة  -
 . بصفة خاصة الثانويةالمرحمة  ولطالبات
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بإقامة الندوات والمحاضرات فى اإلدارات التعميمية بشكل خاص والمؤسسات المنوطة  االىتمام -
داء الميارى ألعمى ااستراتيجيات التدريس المختمفة  استخدامعن الرياضة لزيادة التوعية بأىمية 

 والتحصيل المعرفى .

أثر اسـتخدام التـدريس المصـغر المصـاحب بالتسـجيل المرئـى " م( :6111) إبراىيم البرعى قابيـل -0
فى تنمية بعض ميارات تنفيذ درس التربية الحركية لدى طالبات شـعبة الطفولـة بكميـات 

 ية ، جامعة طنطا .، كمية الترب 16، العدد  مجمة كمية التربيةالتربية " ، 

تأثير استخدام التدريس المصغر عمى تنمية ميارات " :  م(0551أبو النجا أحمد عز الدين ) -6
تنفيذ الدرس لدى طمبة كمية التربية الرياضية" ، المؤتمر" الرياضة من أجل مستقبل 

 مارس. جامعة المنيا. 64أفضل" ، المجمد األول ، 

مقارنة فاعمية أسموبين من أساليب التدريس عمى "  :م( 0552أبو النجا أحمد عز الدين ) -1
المستوى المعرفى والبدنى والميارى بدرس التربية الرياضية بالمرحمة اإلعدادية ، 
مجمة عموم الرياضة ، المجمد الثامن ، العدد الحادى عشر / كمية التربية الرياضية 

 جامعة المنيا. 

أثير استخدام بعض أساليب التدريس عمى مستوى التحصيل ت"  :م( 6111أحمد السيد الموافى ) -1
، رسالة دكتوراه ، " الميارى والمعرفى فى الكرة الطائرة لطالب كمية التربية الرياضية

 كمية التربية الرياضية ، جامعة المنصورة .

 التربيةبناء إختبار معرفى فى كرة السمة لطالب الفرقة الثالثة بكمية "  م(:0551أمل سيد أحمد )-1
، جامعة  كمية التربية الرياضية لمبنات القاىرة ،رسالة ماجستير، "الرياضية بنات

 .حموان

لمنيوض بالتربية الرياضية فى المرحمة  استراتيجيةوضع ": م(6116إيمان أحمد ماىر)-2
 جامعة حموان . كمية التربية الرياضية ، رسالة ماجستير ، ،" اإلعدادية

 ، "تجاىات وتجارب معاصرة فى تقويم أداء التمميذ والمدرسإ" : (م6112ابر)جابر عبد الحميد ج-3
 القاىرة . ربى ،عالفكر ال دار

عالم  ،"التعميم والتدريس من منظور البنائية"م( : 6111)كمال عبد الحميد ، حسن حسين زيتون -4
 القاىرة . الكتاب،
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 "مصغر من منظور النظرية البنائيةالتعميم والتدريس ال" (:م6111حسن زيتون ،كمال زيتون )-5
 . ، القاىرة ،عالم الكتاب

 األداء مستوى  عمى التدريس أساليب بعض استخدام اثر ( :"م6111) جعيصة احمد دمحم حنان-01
 أسيوط جامعة الرياضية التربية كمية لطالبات اليد كرة في األساسية الميارات لبعض

 . أسيوط جامعة  ،ةالرياضي التربية كمية،  دكتوراة رسالة ،"

 الذاتي والتطبيق األقران بتوجيو التطبيق أسموبي استخدام ثرآ " ( :م6110) خضير نبيل خالد-00
 كمية،  دكتوراه رسالة " ،اليد كرة في لممبتدئين والميارية البنية المكونات بعض عمى

 .السويس قناة جامعة ، ببورسعيد الرياضية التربية

فعاليــة اســتخدام التــدريس المصــغر فــى تنميــة ميــارة م( : " 0555محــروس ) محــروس محمــود -06
المـؤتمر درس التربيـة الرياضـية لـدى طــالب شـعبة التعمـيم االبتـدائى بكميـات التربيــة " ، 

م ، 0555( إبريـل64-63، المنعقد بكمية التربيــة بطنطـا فـى الفتـرة مـن ) العممى الرابع
 كمية التربية ، جامعة طنطا.

: أثــــر اســـتخدام التدريــــس المصـــغر  م(6113انى الدســـوقى ابـــراىيم ، ابـــراىيم البرعـــى قابيـــل)ىـــ-01
المصاحب بالتسجيل المرئي في تنمية بعض الميـــارات التدريسـية الخاصــة بتنفيـذ درس 

المـؤتمر التربيـة الرياضيـة لـدى طـالب قسـم التربيــة البدنيــة بكميـة المعممـين بمصراتــة ، 
 بقنـا الدولي األول " جودة كميات التربيـة واإلصـالح المدرسـي" كميـة التربيـةالعممي الرابع 

 .جامعة جنوب الوادي –

االتجاىـــات الحديثـــة فـــى طـــرق : " م(6102ىـــانى الدســـوقى ابـــراىيم ، عمـــاد ابـــو القاســـم دمحم) -01
   القاىرة –دار المنار لمنشر  ، وأساليب تدريس التربية الرياضية

15-  Cooper, J. M. et al., :"Classroom Teaching Skills", 3
rd

 ed.), 

Lexington, Masschusetts D.C. Healt and Company, 2009. 

16- Mac Millan, C.J. & Garrison, W.: "An Eroteic Concept of Teaching 

Educational Theory", Vol. 33,2005. 

17- Unesco. Learning : "The Theacher Within, Report to  UNESCO Of 

the International Commision Of Education For The Twenty – 

Frist Century", PARIS, 1999. 
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 / ىـانى الدسوقى ابراىيمأ.د
 الباحثة / آيات أحمد إسماعيل إبراىيم

ييدف البحث إلى التعرف عمى " تأثير استخدام التدريس المصغر  ييدف البحث الحالي إلى         
استخدم عمى تعمم بعض ميارات كرة السمة لطالبات الصف األول الثانوي من المرحمة الثانوية". 

( طالبة تم تقسيميم إلى مجموعتين 11ريبي ، واشتممت عينة البحث عمى )الباحثان المنيـج التج
متساويتين ومتكافئتين تم اختيـارىم بطريقة عشـوائية من بين طالبات مدرسة الثانوية بنات بسفاجا 

م، وكانت أىم أدوات استمارة استطالع رأى الخبراء لتحديد الصفات 6104/6105بالبحر األحمر 
اسب مع المرحمة السنية قيد البحث وكذلك أىم االختبارات التي تقيسيا . البدنية التي تتن

لو تأثيرًا واضحًا عمى تعمم استراتيجية التدريس المصغر :   
 .المعرفي لمطالباتقيد البحث والتحصيل  لكرة السمة ألساسية الميارات ا

ضمن مقررات طرق تدريس األلعاب استراتيجية التدريس المصغر إدراج  : 
 فى المدارس. المواد الدراسية الرياضية ومختمف
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Abstract 

The effect of the use of micro-teaching on learning some 

skills Basketball for high school students 

Prof.Dr. Hany El-Desuoky Ibrahim 

Researcher / Ayat Ahmed Ismail Ibrahim 

     The current research aims to the research aims to identify "the 

impact of the use of micro-teaching on learning some basketball 

skills for first-year high school students from the secondary level." 

The researchers used the experimental approach, and the research 

sample included (50) students who were divided into two equal and 

equal groups chosen randomly from among high school girls girls in 

Safaga in the Red Sea 2018/2019, and the most important tools of the 

expert opinion survey form to determine the physical characteristics 

that are appropriate to the stage Sunni is under investigation, as well 

as the most important tests you measure . 

      The most important research findings that the researchers 

reached are: the strategy of mini teaching has a clear impact on 

learning the basic skills of basketball under investigation and the 

achievement of students' knowledge. 

And I was the most important recommendations: the inclusion of a 

strategy of mini-teaching among the decisions of the methods of 

teaching sports and various subjects in schools. 

 

 

 


