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 ممخص البحث

التدريس المصغر المبكر كأحد االساليب التدريسية والتي مف خبللو يتـ ايصاؿ المعمومة  ديع    
مفيومة في الدروس العممية والنظرية لتمكنيـ مف تطوير قدراتيـ الى الطالب بصورة سمسة و 

المعرفية ومستوى المعب واعطاء فرصة كافية لتحقيؽ االىداؼ التعميمية بشكؿ موضوعي واكثر 
،  سسالتدريعدـ ايبلء الكثير مف التدريسييف الستخداـ ىذا الطريقة في  الباحثافالحظ  اذ.كفاءة
كف ال يستطيعوف اف يوصموىا طبلب يمتمكوف معمومات معرفية  ولالى ذلؾ اف بعض ال ةً وأضاف

لممتمقي بصورة سمسة ومف ىنا تكمف مشكمة البحث وجاءت أىمية البحث في دراسة تأثير 
التدريس المصغر المبكر في تطوير مستوى المعب لطبلب  المرحمة الثالثة كمية التربية البدنية 

المصغر المبكر في  تأثير التدريستعرؼ  لبحث الىوىدؼ ا .جامعة ديالى /وعموـ الرياضة 
المنيج التجريبي  الباحثافاستخدـ  تطوير مستوى المعب بالكرة الطائرة لطبلب المرحمة الثالثة.

تمثؿ مجتمع البحث بطبلب المرحمة الثالثة / كمية التربية  ،بتصميـ المجموعتيف المتكافئتيف
عينة البحث فاشتممت عمى  اما ،(2015 – 2014)البدنية وعموـ الرياضة ، لمعاـ الدراسي 

  منتظمة الغير  ( طالبًا تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية 64ب ( والبالغ عددىـ )  –شعبتي ) أ 
 إجراءاتوشممت  ( طالًبا لشعبة ) ب (،30) أ ( و )( طالًبا لشعبة 34) القرعة ( وبمعدؿ )

بتنفيذ برنامج التدريس  الباحثافقاـ  ،ء لمكرة الطائرةالبحث الميدانية اعداد استمارة تقويـ االدا
(  2015/ 3/  3المصغر المبكر  ومستوى المعب بالكرة الطائرة اذ بدأ بتطبيؽ البرنامج بتاريخ )

( بواقع وحدة تعميمية واحدة في االسبوع ولمدة ثمانية اسابيع  2015/ 4/ 21وتـ االنتياء منو )
الدراسة الى اف استخداـ  واستنتجت تعميميةمج ثمانية وحدات اذ بمغ عدد الوحدات في البرنا

 عينة البحث . ألفراداسموب التدريس المصغر المكبر قد طور مف مستوى المعب 
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Early micro teaching is considered as a teaching style by which the 

student can understand the information smoothly whether in theoretical 

or applied lessons; a matter which leads students to develop their 

cognitive abilities,playing level and giving a sufficient opportunity to 

achieve aims of teaching objectively and adequetly. The researchers 

noticed that most teachers do not pay attention to use this style in 

teaching. Besides, some students have cognitive information but they can 

not deliver it to the receiver smoothly. 

The importance of the research stems from studying the effect of using 

early micro teaching in developing the level of playing volleyball by third 

grade students of the college of physical education and sport sciences/ 

university of Diyala.The researchers used the empirical approach on two 

equal groups of third grade students of the academic year 2014-2015. 

The pilot groups were 64 students chosen randomly from section A and B 

with the average of thirty four students from section A and thirty students 

from section B. 

Field procedures consisted of preparing an assessment questionaaire of 

volleyball. The researchers started applying the eraly micro teaching and 

the level of playing volleyball in eight educational units dated from  1/3  

/2015 to 1/5/2015 with one educational unit per week. This study 

concluded that using the style of early micro teaching had developed the 

level of the playing of the pilot group. 
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 المقدمة:-1
يتوقؼ نجاح العممية التعميمية عمى االستراتيجية والطريقة واألسموب التدريسي المتبع في     

ومدى استجابة الطالب  التعميـ، وأسموب عرض الخبرات التعميمية، وظروؼ الموقؼ التعميمي،
  .وقدراتو واستعداده ونشاطو في الحصوؿ عمى الخبرة التعميمية

عناصر المنيج  أحدوتعد عممية التدريس نظامًا فرعيًا ينتمي إلى نظاـ أوسع وأكثر شمواًل كونو  
ف يكوف مف خبلؿ أدريس مف اجؿ اكتساب مياراتو يجب التعميمي، ومف ثـ فدف التدريب عمى الت

 .يب عمى ميارات التدريس المتمثمة بالتخطيط والتنفيذ والتقويـالتدر 
، وىو لتي ظيرت في مجاؿ التدريس الحديثويعد التدريس المصغر احد أساليب التدريس ا    

ال يختمؼ  اً حقيقي اً ميارات التدريس، لكونو تدريس )المدرس، الطالب (أسموب يعمؿ عمى إكساب 
، عمى جميع عناصر التدريس المعروفة، إذ يحتوي الكامؿعف التدريب عمى التدريس  كثيراً 

كالمعمـ والطالب والمشرؼ والميارات التدريسية والوسائؿ المساعدة والتغذية الراجعة والتعزيز 
الفوري والنقد الذاتي، وأىمية التدريس المصغر ىي مساعدة المعمـ المتدرب أو الطالب في إتقاف 

، كما يساعد العممية التعميمية عمى أكمؿ وجو البلـز إلتماـ مينة التدريس عمى الوجية السميـ
، كما ومعرفة جوانب النقص والتفوؽ لديوالمعمـ عمى إصبلح القصور والخمؿ في أدائو  -الطالب

 .المعمـ قبؿ التحاقو بمينة التدريس الفعمي -إنو بمثابة اختبار عممي لمطالب
لتدريسية والتي مف خبللو يتـ ايصاؿ المعمومة الى والتدريس المصغر المبكر كأحد االساليب ا    

الطالب بصورة سمسة ومفيومة في الدروس العممية والنظرية لتمكنيـ مف تطوير قدراتيـ المعرفية 
 اذ.كفاءة وأكثرومستوى المعب واعطاء فرصة كافية لتحقيؽ االىداؼ التعميمية بشكؿ موضوعي 

فضبًل عف  ،سسالتدرييسييف الستخداـ ىذا الطريقة في عدـ ايبلء الكثير مف التدر  الباحثافالحظ 
ال يستطيعوف اف يوصموىا لممتمقي  كفمعرفية ولذلؾ اف بعض الطبلب يمتمكوف معمومات 
 بصورة سمسة ومف ىنا تكمف مشكمة البحث.

لطبلب وتكمف أىمية البحث في دراسة تأثير التدريس المصغر المبكر في تطوير مستوى المعب  
  .جامعة ديالى /ثالثة كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة ال المرحمة

المصغر المبكر في تطوير مستوى المعب بالكرة  تأثير التدريستعرؼ  وييدؼ البحث الى 
 الطائرة لطبلب المرحمة الثالثة.

 :اجراءات البحث-2
 )تصميـئتيف المنيج التجريبي بتصميـ المجموعتيف المتكاف الباحثافاستخدـ منيج البحث:  2-1

 .لممجموعتيف(تجريبي ذو ضبط محكـ لبلختباريف القبمي والبعدي 
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تمثؿ مجتمع البحث بطبلب المرحمة الثالثة / كمية التربية البدنية وعمـو عينة البحث:  2-2
 ىػ( –د  –ج  –ب  – )أشعب  ( موزعيف عمى خمس2015 – 2014سي )لمعاـ الدرا الرياضة،

 )العبووبعد استبعاد الطمبة الممارسيف لمعبة  فقط،ا مف الذكور طالبً  (148)والبالغ عددىـ 
عينة البحث فاشتممت عمى  اما ،والمعمميف(االندية الرياضية ومنتخب الكمية والجامعة والراسبيف 

منتظمة الغير ـ اختيارىا بالطريقة العشوائية طالبًا ت (64)والبالغ عددىـ  ب( – )أشعبتي 
 )ب(.( طالًبا لشعبة 30و ) )أ(لًبا لشعبة ( طا34وبمعدؿ ) )القرعة(

 بالبحث:وسائل جمع المعمومات واالجيزة واالدوات المستعممة  2-3
 الشخصية، االختباراتالمقاببلت ، عربية واالجنبية وشبكة االنترنيتالمراجع والمصادر ال    

.جياز  ( 8( عدد )  DVDاقراص )  ،(  2( عدد )  Sonyتصوير نوع )  كاميرا ،والقياس
( عدد  DELLجياز كومبيوتر نوع  )   ،(1( مع مكبر صوت عدد ) Data showعرض ) 

كرات طائرة عدد ،(.اقبلـ مختمفة ) ماجؾ ، رصاص ، جاؼ (4صبورة ماجؾ بورد عدد )،(1)
(3.) 

 اجراءت البحث الميدانية:2-4
 (:303:1999تقيم مستوى المعب )طو:2-4-1

،  Match Analysisااللعاب التي تستخدـ اسموب تحميؿ المباراة كرة الطائرة مف اكثر ال دتع    
ذلؾ في  ونظاـ تحميؿ المباراة عبارة عف طريقة لتقويـ اداء االعبيف وكذلؾ الفرؽ سواء كاف

، ونقصد ىنا بتقويـ اداء البلعبيف تتبع اداء كؿ العب عمى حدة خبلؿ المنافسات او في التدريب
اـ ؿ اداء الميارات االساسية لمعبة او مف خبلؿ تنفيذه لمميالمباراة سواء كاف ذلؾ مف خبل

، وىذا يتوقؼ عمى االسموب او الطريقة المتبعة في عممية التقويـ ، اما الخططية المكمؼ بيا
تقويـ اداء الفريؽ فيعني تتبع اداء الفريؽ كمو خبلؿ المباراة ، وىنا ال تكوف المتابعة قاص عمى 

ضاء الفريؽ في وقت واحد وذلؾ عبر تغير وانتقاؿ احداث المباراة ، العب واحد ولكف لجميع اع
  وىي احداث تكوف عادة سريعة وخاطفة

 طرق تحميل مباريات كرة الطائرة ونذكر منيا عمى سبيل المثال :
  المبلحظة والتقويـ االعتياديFree Observation and Subiective Evaluation . 
  ) طريقة التدقيؽ ) رسـ بيانيGraphic Observation . 
  الفمـ السينمائي والفيديوFilm and video Records   . 
  ) التحميؿ االحصائي ) الكمبيوترComputer Analysis . 

وأيا كانت الطريقة المستخدمة في تحميل المباراة فأن اختيار الطريقة يتوقف عمى اعتبارات 
 : منيا
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 . اليدؼ مف التحميؿ 
 يا .الحاالت المراد مراقبت 
 . عدد المبلحظيف وكفاءتيـ 
  ياونوع عميياحجـ المعمومات المراد الحصوؿ. 
  التحميؿ.االمكانات واالدوات المستخدمة في 

وىذه  ،ـ مستوى المعب في كرة الطائرةيلقد تـ اختيار المبلحظة والتقويـ االعتيادي لتقي
بتصوير  الباحثافقاـ  اذ يتـ توزيعيا عمى الخبراء اذ، الطريقة تتطمب اعداد استمارات خاصة

ـ مستوى المعب وذلؾ عمى استمارة يمجموعتي البحث وتـ تقديـ التصوير الى السادة الخبراء لتقي
خاصة لتقيـ مستوى المعب ، وتقويـ كؿ ميارة مف الميارات االساسية الستة ) االرساؿ ، استقباؿ 

الممعب ( تخضع الى موازيف ) االرساؿ ، االعداد ، الضرب الساحؽ ، حائط الصد ، الدفاع عف 
مستويات ( تقدير ، وتوضع ىذه المستويات طبًقا لدقة الحصوؿ عمى التحميؿ المطموب فقد تكوف 

 ىذه المستويات عمى سبيؿ المثاؿ :
االستفادة مف عدد  تتم اذ(  4،  3،  2،  1،  0( )  3،  2،  1،  0( )  3،  2،  1) 

  مستوى مف الميارة. التكرارات التي يؤدييا الطبلب في كؿ
 التجربة االستطالعية: 2-4-2

ـ يلتقي اً ( طالب12)تجربة استطبلعية ثانية عمى عينة البحث المكونة مف  الباحثافاجرى     
وذلؾ لغرض الوقوؼ عمى المعوقات التي تعيؽ  2015/ 2/ 21مستوى المعب وذلؾ بتاريخ    

 الكاميرات.تطبيؽ التجربة وكذلؾ تحديد مكاف وضع 
 القبمية:االختبارات  2-4-3

بأجراء االختبارات القبمية عمى عينة البحث التجريبية والضابطة وذلؾ في تاريخ    الباحثافقاـ     
24  /2    /2015. 
اثناء المعب وتـ توزيع في تـ اجراء التصوير الفيديو لممجموعة التجريبية والضابطة  اذ    

 خبراء.الـ لمسادة يالتصوير مع استمارة تقي
 المبكر:تطبيق اسموب التدريس المصغر  2-4-4

بعد االطبلع عمى المصادر العربية واالجنبية واستطبلع رأي الخبراء المختصيف بكرة 
الطائرة وطرائؽ التدريس واالطبلع عمى عدد مف االدبيات الخاصة بأسموب التدريس المصغر 

 س المصغر المبكر. المبكر وفي ضوئيا تـ تحديد خطوات تنفيذ اسموب التدري
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  بمساعدة مدرسي المادة والسيد المشرؼ بأجراء درس نموذجي عممي بأسموب  الباحثافقاـ
تـ توضيح كيفية تطبيؽ اسموب التدريس المصغر وحوؿ كيفية  اذالتدريس المصغر المبكر 

 الطمبة.توزيع الواجبات عمى 
  اشارت ( طبلب، وقد 7_6)اربعة مجاميع صغيرة يتراوح عددىا مف  عمىتـ تقسيـ الطبلب

(  5_10اف عدد الطبلب في المجموعة الواحدة يتراوح مف ) الى (122:2009)الديواف: 
 طالب .

  يتـ تطبيؽ أسموب التدريس المصغر المبكر عمى الطبلب بعد اف يتـ شرح المادة او الميارة
ة مصحوبة المراد تعمميا مف قبؿ مدرس المادة أذ يتعرؼ الطبلب عمى المادة أو الميار 

 بالنواحي الفنية والخطوات التعميمية.
  المعب بالكرة الطائرة اذ بدأ  المبكر ومستوىبتنفيذ برنامج التدريس المصغر  الباحثافقاـ

( بواقع  2015/ 4/   21وتـ االنتياء منو ) (2015/    3/  3)بتطبيؽ البرنامج بتاريخ 
يع اذ بمغ عدد الوحدات في البرنامج ثمانية وحدة تعميمية واحدة في االسبوع ولمدة ثمانية اساب

 وحدات تعميمية .
 االختبارات البعدية:2-4-5
بارات البعدية بعد االنتياء مف تنفيذ برنامج التدريس المصغر المبكر بأجراء االخت الباحثافقاـ    

كاف اليدؼ منو تقويـ مستوى  (2015/  5/    5)الثبلثاء  في يوـلؾ عمى عينة البحث وذ
                   القبمي.في االختبار  يانفستـ اعتماد االجراءات المتبعة اذ معب ال
 الوسائل االحصائية: 2-4-6

 ( الستخراج البيانات.spssالحقيبة االحصائية )  الباحثافاستخدـ 
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 : تياومناقش ياوتحميم نتائج اختبار مستوى المعب عرض-3
واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( الختبارات القبمية والبعدية يبين االوساط الحسابة  (1جدول)

 لممجموعة الضابطة والتجريبية   

 المتغيرات

س
لقيا

ة ا
وحد

 

وعة
جم

الم
 

 االختبار البعدي االختبار    القبمي
 ع ف فس  

 الخطأ
 المعياري

T 
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

 ع± س   ع± س   

 االرسال
 

 درجة

 000. 15.460 0.109 0.564 1.678 0.630 3.676 0.394 1.998 ت
 000. 6.400 0.156 0.812 1.001 0.640 3.208 0.495 2.207 ض

 االستقبال
 000. 14.165 0.110 0.571 1.555 0.647 3.858 0.265 2.303 ت

 000. 11.813 0.100 0.522 1.187 0.482 3.471 0.307 2.285 ض

 االعداد
 000. 14.764 0.103 0.536 1.522 0.559 3.815 0.493 2.293 ت

 000. 6.272 0.170 0.881 1.064 0.524 3.503 0.559 2.440 ض

الضرب 
 الساحق

 000. 16.804 0.093 0.484 1.566 0.656 3.885 0.508 2.319 ت
 000. 8.884 0.135 0.704 1.203 0.598 3.526 0.319 2.322 ض

ه الذي يبيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة اعبلفي يبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ     
(  Tاالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروؽ وقيـ )  (1)اذ يبيف لنا الجدوؿ  ،التجريبية

اذف اف النتائج اعبله تبيف اف نسبة الخطأ (  26( ودرجة حرية )  0،05المحتسبة تحت داللة ) 
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية لصالح 26( وبدرجة حرية )0.05اقؿ مف مستوى الداللة )

مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف االختبارات القبمية والبعدية ولصالح  ،االختبارات البعدية
 الباحثافاالختبارات البعدية كذلؾ توجد فروؽ معنوية بيف المجموعة الضابطة والتجريبية  ويعزو 

خداـ اسموب التدريس المصغر المبكر، اذ اف اسموب التدريس سبب وجود الفروؽ الى است
لتطوير ميارات تعميمية حركية جديدة  اً مصممالمصغر المبكر يعد تعميًما حقيقًيا ألبعاد مصغرة 

وىذا ما يتميز بو اسموب التدريس المصغر ويرى  ،(30:1998وتنقيح ميارات قديمة )عمي:
الح االختبارات البعدية الى اسموب التدريس المصغر سبب حدوث الفروؽ المعنوية لص الباحثاف

المبكر الذي تـ اعداده وتنفيذه وتطبيقو عمى االسس العممية الخاصة بو ، ولذا فأف ىذا االسموب 
قد يتميز باستخداـ وسائؿ مستحدثة لتحقيؽ اىداؼ محددة ومتماسكة التكويف ونظاـ عامؿ 

اليدؼ المراد الوصوؿ اليو ، وفي ىذا االسموب يرى  وشامؿ لبلرتقاء بالحممة التعميمية عف طريؽ
المتمقي لمميارة المراد تعمميا مسجمو مرئًيا مما يكوف لديو صوره لؤلداء الجيد ومف ثـ يمكنو 

 التطبيؽ الجيد لمميارة .
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اف استخداـ التدريس المصغر المبكر عمى طبلب المجموعة التجريبية مف خبلؿ ادائيـ و     
ثـ عرض التسجيؿ وتقديـ التغذية الراجعة بأنواعيا واطبلع الطبلب عمى ادائيـ لمتدريس المصغر 

مما عزز االداء الصحيح مف خبلؿ التحديد الدقيؽ لؤلخطاء التي وقع فييا الطالب وتصحيح 
 (. 147:2013: عمي)حدثت حاالت الخمؿ التي 

الضابطة كاف بنسبة اقؿ اذ تبيف لنا النتائج اف التطور الحاصؿ لمستوى المعب لممجموعة     
الى سبب حدوث ىذه الفروؽ بيف المجموعة التجريبية  الباحثافمف المجموعة التجريبية ، ويعزو 

والضابطة الى اف المجموعة الضابطة استخدمت االسموب التدريسي التقميدي التي كانت تدرسو 
لتدريسية التي خبلؿ المحاضرات والمنيج المعتمد مف قبؿ الكمية ، عمى عكس المجموعة ا

ة استخدمت التدريس المصغر المبكر الذي اثبت فاعميتو مف خبلؿ التطور الحادث لممجموع
اف استخداـ المجموعة التجريبية االسموب التدريسي المصغر و ، التجريبية في مستوى اداء المعب

ا وذلؾ مرغوب بيالغير مف االزمات الكبلمية والحركية  المبكر قد عالجت لدى الطبلب الكثير
 (.  170:2007بعد اف يرى المعمـ اثر ذلؾ بنفسو)حسف واخروف:

 . الخاتمة:4
الى اف استخداـ  الباحثافاستنتج  تياومناقش ياوتحميمعرض النتائج  ما تقدـ مففي ضوء   

اسموب التدريس المصغر المبكر ادى الى حدوث تطور واضح في مستوى المعب لممجموعة 
موب التدريس المصغر لممجموعة التجريبية كاف لو الدور الميـ في اف استخداـ اسو التجريبية 

 تطوير الجوانب المختمفة لمعبة.
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