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امللخص
هدف البحث الكشف عن تاثير برنامج للتدريس املصغر في اكتساب بعض مهارات التدريس لطلبة كلية التربية البدنية
وعلوم الرياضة بجامعة املوصل  ،استخدم الباحثون املنهج التجريبي بتصميم املجموعة الواحدة  ،اذ تكون مجتمع البحث من
طالب املرحلة الرابعة للعام الدراس ي ( )2018-2019بجامعة املوصل  ،أما عينة البحث فشملت طالب املطبقين املنسبين في
متوسطة فلسطين للبنين وعددهم ( )10طالبا ،تم تطبيق برنامج للتدريس املصغر الذي يدعى(التدريب املبكر) ،والذي يبدأ
الطالب  /املطبق في املرحلة الرابعة بممارسة درس التربية الرياضية في املدرسة بهدف اكتساب مهارات التدريس قبل تخرج الطالب
ً
من الكلية  ،وهذا النوع يتطلب من األستاذ املشرف اهتماما كبيرا بمتابعة املطبقين اثناء التدريب على مهارات التدريس للتأكد من
قدرة الطالب (املطبق) على التدريس .استغرق البرنامج ( )6اسابيع لكل طالب يمارس خاللها عملية التدريب الكتساب مهارات
التدريس وهي ( شرح وعرض مادة الدرس ،وتنويع املثيرات ،وادارة الصف)  ،اجري االختبار القبلي لعينة البحث من خالل تصوير
الجزء الرئيس ي لدرس التربية الرياضية وزمنه ( )25دقيقة للفترة ( )2018/10/8-10وملدة ثالثة ايام 0تم استخدام استمارة
مالحظة مقننة على البيئة العراقية لقياس مهارات التدريس قيد البحث 0تم تنفيذ البرنامج ومدته ( )6اسابيع للفترة (من 10/15
ولغاية  ،) 2018/11/21وبعد االنتهاء منه  ،اجري االختبار البعدي لعينة البحث ملدة ثالثة ايام ( ،)2018/11/26-28وبعد جمع
البيانات ومعالجتها احصائيا  ،توصل الباحثون الى :
برنااامج التاادريس املصااغر لااه تاااثير ايجااابا فااي اكتساااب الطااالب /املطبقااين للمهااارات التدريسااية (شاارح وعاارض مااادة الاادرس ،ومهااارةتنويع املثيرات ومهارة ادارة الصف)0
هةندي كارامةي
ناونيشاني تو َيذينةوةكة" -:كاريطةري بةرنامةي وانةوتنةوةى بضوككراوة لة بةدةسته َيناني
َ
وتنةوة لةاليةن قوتابيياني كؤليَذى ثةروةردةي جةستةيي و زانستة وةرزشيةكان"
م.د.احمد محمد علي
ث.د.حس َين سعدي ابراهيم
لةاليةن تو َيذةران ث.د.وليد وعدهللا علي
زانكؤي
زانكؤي سةالَحةدين
زانكؤي موسل
سةالحةدين
هةندي
ئامانجي تويَذينةوةكة -دؤزينةوةي كاريطةري بةرنامةي وانةوتنةوةي بضوككراو لة بةدةستهيَناني
َ
كارامةي وتنةوةي قوتابياني كؤليَذي ثةروةردةي جةستةي و زانستة وةرزشيةكان لة زانكؤي موسل .
تويَذةران بةرنامةي ئةزمونيان ثةيرةو كرد بة بةكارهيَناني يةك كؤمةلَة ،وة كؤمةلَطةي تويَذينةوةكة لة
قوتابياني قؤناغي ضوارةمي سالَي خويَندني ( )2018-2019لة زانكؤي موس َل ثيَكهاتبوو بةآلم هةلَبذاردةي
تويَذينةوةكة لة قوتابيياني ِراهيَنةر لة ناوةندي فةلَةستيني كوران كة ذمارةيان (ِ )10راهيَنةر بوو ثيَكهاتبوون،
ثرؤسةي وانةوتنةوةي ئةنجام دةدات بؤ
بةرنامةي تويَذينةوةكة()6هةفتةي خاياند كة قوتابي ِراهيَنةر ِ
بةدةسته َيناني كارامةي وانةوتنةوة لةوانة (باسكردن و نمايشكردني بابةتي وانةكة ،كارط َيري ثؤل ،
بةكارهيَناني جؤري وروذيَنةر) ،وة لة تاقيكردنةوةي كؤتايي بؤ ثيَ وانة كردني كارامةكاني وانة وتنةوة وة
باوةرث َيكراو بة ذينطةى عيراقى بةكاره َينرا كة سي ِرؤذي خاياند لةمةوة
فؤرمي تيَبيني
ِ
هةلَسةنطاندنيان ِ
طةيشتنة ضةند دةرئةنجاميَك لةوانة-:

 بةرنامةي وانةوتنةوةي بضوككراو كاريطةري ئةر َيني هةبوو لةسةر بةدةسته َيناني كارامةكاني وانةوتنةوة بةكارهيَناني جؤري، كارطيَري ثؤل،لةاليةن قوتابيياني ِراهيَنةر وةكو(باسكردن ونمايشكردني بابةتي وانةكة
)وروذيَنةر
ِراسثاردةكان
) بةكارهيَناني وانةوتنةوةي بضوككراو لة بةرنامةي مةشقي ساالَنةي قوتابيياني ِراهيَنةر(قؤناغي ضوارةم. لةبةر كاريطةري ئةريَني لة باشكردني كارامةكاني وانةوتنةوة
. ) ئةنجامداني تويَذينةوةي هاوشيَوة لةاليةن قوتابيياني ِراهيَنةري ( كضان"The impact of a micro-teaching program in acquiring some teaching skills for
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Abstract
The purpose of the research is to identify the effect of a micro-teaching
program in acquiring some teaching skills for the students of the Faculty of Physical
Education and Mathematical Sciences at Mosul University. The researchers used the
experimental approach in designing one group. The research community is from the
fourth phase of the academic year (2018-2019) The study included the students of the
applied students in the middle of Palestine for 10 students. A small teaching program
called "Early Training" has been implemented. The student begins the fourth stage of
the physical education lesson in the school in order to acquire teaching skills before
graduation. College, this type requires great attention to the supervising professor
during the follow-up training applied to teaching skills to make sure the student's
ability (applied) to teaching. The program took 6 weeks for each student to undertake
the training process to acquire teaching skills (explaining and presenting the lesson
material, diversifying the stimuli, and managing the grade). The pre-test of the study
sample was done by photographing the main part of the physical education lesson and
its duration (25) 10/10/2018) for a period of three days. A standardized form of
observation was used on the Iraqi environment to measure the skills of the teaching in
question 0 The program was implemented and duration (6) weeks for the period
(15/10 to 21/11/2018), and after completion, Post-test of the three-day research
sample (26-28 / 11/2018). After collecting and processing the data statistically, They
urged:
- The mini-teaching program has a positive effect on student acquisition / application
of teaching skills (explanation and presentation of the lesson material, the skill of
diversifying stimuli and the skill of classroom management).
: التعريف بالبحث-1
: املقدمة وأهمية البحث

1-1

ان التربيةةة الرياضةةية ميةةدان مهةةم مةةن ميةةادين التربيةةة والتعلةةيم كوبدةةا وعةةد الوةةرد ًعةةداد بةةدنيا ومهاريةةا ونوسةةيا و قةةا
 لذا اتجهت دول عديدة ًلى تطويرنظمها التربوية وإعادة النظربين الحين واآلخةربمناجههةا الدراسةية وسةبل،مليوله وانوعاالته

تطبيقهةا مةةن خةالل قرالةةر التةةدريس فةي ضةةوء الةةنظم التربويةة املتبعةةة لتحقيةر التةةدريس ال ة

وان مةدر التربيةةة الرياضةةية

يعةةد عنصةةرا اساسةةيا فةةي العمليةةة التربويةةة فةةي ملتلةةف مراحةةل التعلةةيم  ،وعلةةا الن عملةةه عو قبيعةةة عاليةةة مةةن التعقيةةد  ،وتحتةةل
الخبةةرة يةةه مجةةاال واسةةعا لةةذلا ةةان نقطةةة االرتملةةاعلالهتمةةام بتةةدري املةةدر علةةى املهةةارات التدريسةةية الالعمةةة لةةه ت ة داد علةةى
قبيعة عمله وتدريبه  ،ضال عن أن هنةا عوامةل كريةرة تةفثرفةي العمليةة التعليميةة مرةل خصةالو املةتعلم وخبراتةه واالسةلوب
املتبةةف فةةي التعلةةيم  ،وعةةرل الخبةةرات التعليميةةة ومةةروي املوملةةف التعليمةةا وقبيعةةة املةةادة التعليميةةة املطلةةوب وعلمهةةا  ،كةةذلا
يتوملف عليه نجاح التربية في بلوغ غاياتدا وتحقير دورها وأهدا ها  ،من خالل دوره القيادي فةي العمليةة التربويةة ويعةد عنصةرا
أساس ةةيا ف ةةي العملي ةةة التربوي ةةة فة ةي ملتل ةةف مراح ةةل التعل ةةيم ،وان اس ةةلوب الت ةةدريس املص ةةغرتمم ةةن ف ةةي وعل ةةم مه ةةارات الت ةةدريس
وتطبيقه ةةا بص ةةورة منوص ةةلة  ،حي ةةث ال يمم ةةن التومل ةةف م ةةن أي م ةةدر ان يحق ةةر مس ةةتوا عالي ةةا ف ةةي املهن ةةة م ةةا ل ةةم ي ةةتقن امله ةةارات
االساس ةةية لعملي ةةة الت ةةدريس ً0ن وعل ةةم امله ةةارات التدريس ةةية والت ةةدري علمد ةةا تحت ةةاف ًل ةةى ممارس ةةة كبي ةةرة وت ةةو ير ةةر تدري ي ةةة
متمررة والى ًرشةاد وتوجيةه مةن ملبةل امل ةر ين التربةويين ،مةن هنةا تبةرع اهميةة البحةث فةي محاولةة جديةدة فةي اسةتلدام برنةامج
للتدريس املصغرفي اكتساب بعض مهارات التدريس لطلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة املوصل0
 2-1م مللة البحث:
وعلى الرغم من ان العملية التربوية عملية معقدة يتوملف نجاحها علةى العديةد مةن العوامةل مرةل املنةاج الدراسةية
 ،واالمملاني ةةات  ،والوس ةةالل املادي ةةة  ،والظ ةةروي االجتماعي ةةة ا حيط ةةة ب ةةالطالب ًال ان امل ةةدر يع ةةد عنص ةةرا مهم ةةا له ةةذه العملي ةةة
وا حةر االسةةا لهةا وبةةالرغم مةن التجديةةدات املسةتمرة فةةي البةرامج التعليميةةة ووجةود االدوات والوسةةالل التعليميةة ًال ان هةةذا
كلةه لةةن يحقةةر االهةةداي مةةا لةةم يتةةو راملةةدر القةةادرعلةةى توميةف كةةل هةةذه العوامةةل مةةن اجةةل تنظةةيم الخبةةرات التعليميةةة داخةةل
الصةةف الدراية ا  ،بغةةرل خلةةر البليةةة التعليميةةة التةةا تةةفدي ًلةةى تحقيةةر اهةةداي التعلةةيم واخراجهةةا ًلةةى حية الوجةةود  ،وان وعلةةم
امله ةةارات التدريس ةةية والت ةةدري علمد ةةا باس ةةلوب الت ةةدريس امل ص ةةغرلط ةةالب كلي ةةة التربي ةةة البدني ةةة وعل ةةوم الرياض ةةة  ،يحت ةةاف ًلة ةةى
املمارسة وتو ير ر تدري ية متمررة والى ارشاد وتوجيه الكتسابدا  ،مما سبر تتجلى م مللة البحث فةي اججابةة علةى التسةا ل
اآلوي :ما تاثيربرنامج للتدريس املصغرفي اكتساب بعض مهارات التدريس لطلبةة كليةة التربيةة البدنيةة وعلةوم الرياضةة بجامعةة
املوصل ؟
3-1هدي البحث  :يددي البحث الى الم ف عن :
 ت ةةاثيربرن ةةامج للت ةةدريس املص ةةغرف ةةي اكتس ةةاب بع ةةض مه ةةارات الت ةةدريس لطة ةالب كلي ةةة التربي ةةة البدني ةةة وعل ةةوم الرياض ةةة بجامع ةةةاملوصل 0
 4-1رل البحث:
 وجود روق عات داللة احصالية بين متوس درجةات الطةالب فةي االختبةارالقبلةي والبعةدي وملصةعحة البعةدي فةي مهةارات شةرحاملهارة وعرضها -تنويف املريرات -ادارة الصف ) لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة املوصل 0
 5-1مجاالت البحث :
 1-5-1ا هال ال ري :قالب السنة الدراسية الرابعة في كلية التربية البدنيةة وعلةوم الرياضةة فةي جامعةة املوصةل لسةنة -2018
2019
 2-5-1ا هال اململاني  :ساحة متوسطة لسطين للبنين  /الساحل األيسر/املوصل0

 3-5-1ا هال ال ماني  :للمدة من (من  10/15ولغاية ) 2018/11/21
 6-1تحديد املصطعحات :
 1-6-1التة ةةدريس املصة ةةغر :انة ةةه قريقة ةةة فة ةةي تة ةةدري املعلمة ةةين حية ةةث يحصة ةةل املتة ةةدرب علة ةةى خبة ةةرات وعليمية ةةة م ة ةةابدة للمو املة ةةف
التعليميةة الصةوية مةن خةةالل اداءه امةام عةدد محةدود مةةن الطةالب وباسةتلدام الت ةهيالت املرليةةة واملسةموعة لالسةتوادة مندةةا
في تقويم اداء املتدرب

()UNESCO, 1994, p. 138

 2-6-1املهةةارات التدريسةةية  :لةةي تلةةا االسةةتراتيجيات التةةا يسةةتلدمها املعلمةةون لهعةةل الطةةالب ملةةادرين علةةى الةةتعلم وتتمرةةل فةةي
التلطي والتنويذ والتقويم" (جابر)21 1996،
 2-5-1مهةةارة ش ةةرح وع ةةرل ال ةةدر " :أبدةةا تق ةةديم الحرك ةةة أو امله ةةارة عةةن قري ةةر النم ةةوعف ال خص ة ا وال ةةرح اللوظ ةةي م ةةن ملب ةةل
املدر "(0صادق والهاشما)41 ،1988،
 3-5-1مهةةارة تنويةةف املريةةرات  :بابدةةا التنويةةف فةةي االن ةةطة وتقةةديم االسةةتراتيجيات الهديةةدة فةةي التةةدريس و ةةر مةةا يتطل ة املوملةةف
لالحتواظ بانتباه الطالب قوال مدة الدر

(محمد  ،مجيد )186 ، 1991

 4-5-1مه ةةارة ًدارة الص ةةف  :وع ةةري عل ةةى " أبد ةةا اجدارة الوعال ةةة للص ةةف ع ةةن قري ةةر ا ح ةةاورة وتحم ةةل املس ةةفولية وخل ةةر أج ةةواء
و هيعية داخل الصف لغرل تحقير هدي التعلم "0
()Everstone, H. M. and Harris, 1992.p.74.
 -2الدراسات السابقة :
 1-2دراسة عكية ابراهم كامل (: )1988
"التدريس املصغروأثره في تطويربعض املهارات التدريسية لطالب كلية التربية الرياضية"
هد ت الدراسة ًلى التعري على اثر التدريس املصغر في تطوير بعض املهارات التدريسية واملتمرلة في مهارة تقديم
الدر وعرضه بج ء ال اط التعليما لطالب الصف الراني بمللية التربية الرياضية للبنين في اجسمندرية أما عينة البحث
تمونت من ( )30قالبا ملسموا على مجموعتين تجري ية وضابطة وملد ملامت الباحرة بتصميم استمارة مالحظة لتقييم أداء
أ راد العينة وملد استغرملت التجربة ( )5أسابيف بو املف در واحد في األسبوع  ،وكان ابرع النتالج اعلية التدريس املصغر في
ًتقان مهارة تقديم الدر وعرضه
 2-2دراسة أبو النجا أحمد ع الدين (" :)1992تأثير أسلوب التعاوني على تنمية املهارات التدريسية لدى معلما التربية
الرياضية ملبل الخدمة"
يددي البحث ًلى التعري على تأثير أسلوب التدريس التعاوني على تنمية املهارات التدريسية لدى معلما التربية
الرياضية ملبل الخدمة 0تمونت عينة البحث من ( )30قالبا من بين قلبة الورملة الرانية البالغ عددهم ( )150قالبا  ،وملد تم
تقسيم عينة البحث الى مجموعتين متملا يتين ًحداهما تجري ية واألخرى ضابطة بو املف ( )15قالبا لملل مجموعة0واست تج
الباحث ًن األسلوب التدريس ا التعاوني يعمل على تحسين املهارات التدريسية 0
 -3منه البحث وإجراءاته:

 1-3منه البحث:
استلدم الباحرون املنه التجريبا ملالءمته قبيعة م مللة البحث وبتصميم ا هموعة الواحدة 0
 2-3مجتمف البحث وعي ته:
تمون مجتمف البحث من قالب السنة الدراسية الرابعة في كلية التربية الرياضية للعام الدراي ا 2019-2018
والبالغ عددهم ( )156قالبا وقالبة ،أما عينة البحث

ملت قالب املرحلة الرابعة ( )10قالب موععين على ثالثة ايام

(االثنين  3قالب) ويوم (الرالثاء  3قالب) ويوم االربعاء (4قالب) من كل اسبوع  ،ويقف على عاتر كل مطبر ( )2در
اسبوعيا وملدة ستة اسابيف في مدرسة متوسطة لسطين للبنين وباشراي االستاع الدكتور وليد وعدهللا على اململلف من ملبل
المللية باالشراي على متوسطة لسطين0
 3-3أداة البحث:
 1-3-3استمارات املالحظة:
بعد االقالع على العديد من املصادر والدراسات والبحوث ،تم التوصل ًلى استمارة مالحظة تم ًعدادها من ملبل
(ال بيدي ، )38 ،2001،تمرل استمارة مالحظة (مهارة شرح وعرل الدر وتنويف املريرات وادارة الصف) في در التربية
الرياضية ،ولي مقننه على البلية العر املية تقلس الغرل املرجو تتمرل بتقدير خماي ا باملستويات (ضعيف ،مقبول،
متوس  ،جيد ،جيد جدا) وحددت الدرجات ( ) 5 ، 4 ،3 ،2 ، 1للمستويات الخمس على التوالي وي ير (محمد  )1991أن
استمارة املالحظة لي بمرابة الدليل للمالحظ لت هيل تقديراته لألداء و ر مستويات التقديرا حددة في االستمارات(محمد
)1991،113،
 4-3تجربة البحث امليدانية :
تةم تطبيةر برنةةامج للتةدريس املصةةغرالةذي يد ى(التةةدري املبمةر) ،والةةذي يبةدأ الطالة  /املطبةر فةةي املرحلةة الرابعةةة
بممارسةةة در التربي ةةة الرياض ةةية فةةي املدرس ةةة بد ةةدي اكتسةةاب مه ةةارات الت ةةدريس ملبةةل تل ةةرف الطال ة مةةن المللي ةةة  ،وه ةةذا الن ةةوع
يتطل ة مةةن األسةةتاع امل ةةري اهتمامةةا كبيةةرا بمتابعةةة املطبقةةين اثنةةاء التةةدري علةةى مهةةارات التةةدريس للتأكةةد مةةن ملةةدرة الطال ة
(املطبةةر) عل ةةى الت ةةدريس اسةةتغرق البرن ةةامج ( )6اس ةابيف لمل ةةل قال ة يم ةةار خالله ةةا عملي ةةة التةةدري الكتس ةةاب بع ةةض مه ةةارات
التدريس ولي ( شرح وعرل مادة الدر وتنويف املريةرات ،وادارة الصةف) ولملةل مهةارة اسةبوعان  ،اجةري االختبةارالقبلةي لعينةة
البحث من خالل تصويرالهة ء الرللسة ا لةدر التربيةة الرياضةية وعمنةه ( )25دمليقةة للوتةرة ( )2018/10/8-10وملةدة ثالثةة ايةام
اسةتلدام اسةةتمارة مالحظةة مقننةةة علةى البليةةة العر امليةة لقيةةا مهةارات التةةدريس مليةد البحةةث 0تةم تنويةةذ البرنةامج ومدتةةه ()6
اسةةابيف بمعةةدل درسةةين لملةةل قال ة اسةةبوعيا وللوت ةةرة (مةةن  10/15ولغايةةة  ،) 2018/11/21وبعةةد االنءدةةاء منةةه  ،اجةةري االختب ةةار
البعدي لعينة البحث ملدة ثالثة ايام (0)2018/11/26-28
 5-3الوسالل اجحصالية:
استلدم البرنامج اجحصائي ( )spssملعالهة البيانات 0
-4عرل النتالج ومنامل ءدا :
 1-4عرل النتالج ومنامل ءدا:
وملد نصت هذه الورضية " وجود روق عات داللة احصالية بين متوس درجات الطالب في االختبار القبلي
والبعدي وملصعحة البعدي في مهارات شرح املهارة وعرضها -تنويف املريرات  -ادارة الصف ) لطالب كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة بجامعة املوصل " والهدول ( )1يبين علا0
الهدول ()1
يبين األوساط الحسابية واالنحر ا ات املعيارية ومليمة (ت) ا حسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجري ية
في اكتساب في اكتساب بعض مهارات التدريس لطلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

مهارة التدريس

وحدة
القيا

شرح وعرل الدر

درجة

االختبارالقبلي

االختبارالبعدي
ع±

4،123

مليمة (ت)
ا حتسبة

ع±

0،498

7،621

1،564

*3،109

تنويف املريرات

درجة

3،983

0،523

6،098

0،365

*4،021

ادارة الصف

درجة

4،892

0،567

7،980

1،876

*3،009

*معنوي عند نسبة خطاء ≤ (  ) 0 05وأمام درجة حرية ( )9علما أن مليمة (ت) الهدولية = ( )
أمهرت النتالج املعروضة في الهدول ( )1أن هنا روق عات داللة معنوية بين متوسطات درجات االختبارين القبلي
والبعدي للمجموعة التجري ية وملصعحة االختبار البعدي  ,حيث أن مليمة (ت) ا حسوبة كانت ملهارة شرح وعرل الدر
كانت( )3،109درجة 0
ومن الهدول نوسه أمهرت النتالج املعروضة في الهدول ( )1أن هنا روق عات داللة معنوية بين متوسطات
درجات االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجري ية وملصعحة االختبار البعدي  ,حيث أن مليمة (ت) ا حسوبة كانت
ملهارة تنويف املريرات بلغت ( )4،021درجة 0
ومن الهدول نوسه أمهرت النتالج املعروضة في الهدول ( )1أن هنا روق عات داللة معنوية بين متوسطات
درجات االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجري ية وملصعحة االختبار البعدي  ,حيث أن مليمة (ت) ا حسوبة كانت
ملهارة ادارة الصف بلغت ( )3،009درجة0
ويع و الباحث حدوث علا ًلى اعلية التدريس املصغر  ،حيث ابدا تو ر رصة التدري العملي املرك ولملل قال
وب ملل مستقل من خالل التدريس لل مالء اوال واعطاله وغذية راجعة حول اداله للدر  ،ومن خالل م اهدة و هيل
الدر على شري الويديو وتو ر التغذية الراجعة الذاتية (داخلية) من الطال نوسه  ،والتغذية الراجعة الخارجية من
خالل مالحظات ومدر املادة ضال عن الطالب ال مالء  ،وبالتالي الطال سوي يتعري على نقاط الضعف والقوة في
اداله والقصور الواضح والدملير لالداء من خالل التغذية الراجعة بنوعمدا في جلسة املنامل ة ،بحضور امل ري التربوي على
التدري امليداني0
يذكر (جوهر وغ ال  )1992 ،ان استلدام تقنية التدريس املصغر اهمية كبيرة في اكساب الطالب املعدين الن
يمونوا مدرسين ملهارات التدريس "(جوهر وغ ال  )341 ، 1992 ،وتتور النتيجة مف ما عكره ( )Simpo ، 1988على اعتبار
أن التدريس املصغريعد اسلوبا يساعد في تنمية الطالب املدرسين واكسابدم املهارات التدريسية
()Simpo , 1988 , P 195
ويضيف (الحيلة  )1999 ،ان من م ايةا التةدريس املصةغرهةو انةه يتةيد التحديةد الةدملير لالهةداي السةلوكية و ةر
االتقان ا حمم للمهارات املسءدد ة (الحيلة ، 1999 ،

)367

"أن تقيةةيم ال ة مالء مويةةد وخاصةةة فةةي ا هموعةةات الصةةغيرة العةةدد حيةةث يةةفدي اةةخو واحةةد وهةةو الطال ة  /املطبةةر
وير املبه و ي اركه االداء عمالله االخرين"
)(Macleod,1987.p 5
 -5االست تاجات والتوصيات :
 1-5االست تاجات:

في ضوء نتالج البحث است تج الباحرون ما يأوي
-برنامج التدريس املصغرله تاثيرايجابي في اكتساب الطالب /املطبقين للمهارات التدريسية االتية:أ -شرح وعرل مادة الدر 0
ب-مهارة تنويف املريرات0
ف-مهارة ادارة الصف0
 2-5التوصيات :
في ضوء نتالج البحث يوص ا الباحرون ما يأوي :
اسةةتلدام التةةدريس املصةةغرفةةي برنةةامج التةةدري السةةنوي لطةةالب املرحلةةة الرابعةةة ملةةا لةةه مةةن تةةاثيرايجةةابي فةةي تحسةةين مهةةاراتدمالتدريسية
و هيف املطبقين على استغال كا ة االدوات والتجهي ات في در التربية الرياضية 0-اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على املطبقات (االناث)

املصادرالعربية واألجن ية:
 الحيلة  ،محمد محمود ( ، )1999التصميم التعليما  ،نظرية وممارسةة  ،ط ، 1داراملسةيرة لل ةروالتوعيةف والطباعةة  ،عمةان ،االردن
جابر ،عبد الحميد (:)1996التعليم وتمنلوجيا التعليم ،دار الندضة العربية ،ط،1القاهرة جوهر  ،احمد وملص ا تو ير غ ال ( ، )1992اعلية التدريس املصغرفي اكتساب مهةارة جةذب انتبةاه الطلبةة وا حا ظةة عليةهلدى قالب كلية التربية  -جامعة املوصل  ،مجلة التربية والعلم  ،العدد  13لسنة  ، 1992كلية التربية  ،جامعة املوصل
ال بيدي  ،أياد محمد شلت( :)2001التدريس املصغروأثره في تطويربعض املهارات التدريسية قالب كلية التربية الرياضية ،املوصل  ،أقروحة دكتوراه غيرم ورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة املوصل ،العراق0
السورقي ،ي يد بن علس ى( :) 1997امل مالت التا تواجه املعلمين العرب وحلولها  ،ا هلة العربية للتربية  ،ا هلد ، 17العدد  ، 2املنظمة العربية للتربية والرقا ة والعلوم ،تونس0
صادق ،غسان محمد والهاشما ،اقمة ( :)1988االتجاهات الحديرة في قرق تدريس التربية الرياضية ،املوصل ،دارالمتللطباعة وال ر  ،جامعة املوصل  ،العراق0
كام ةةل  ،عكي ةةة اب ةةراهيم ( :)1988الت ةةدريس املص ةةغرواث ةةره ف ةةي تط ةةويربع ةةض امله ةةارات التدريس ةةية ق ةةالب كلي ةةة التربي ةةة الرياض ةةية ،املفتمرالدولي للتاريخ وتطور علوم الرياضة  ،ا هلد الرالث  ،جامعة املنيا  ،مصر
 محمد ،داود ماهرومجيد مهدي محمد(:)1991اساسيات في قرالر التدريس العامة  ،بغداد  ،دارالحممة للطباعة وال ر،العراق0
-Everstone, H. M. and Harris, A.N.(1992): What we know about managing classroom Educational
leadership. Vol. 7.p.74.
-Macleod, G. (1987). Microteaching end of a research era ? International Journal of Educational
Research, vol. 11, No. 5

-Simpo, F.K. (1989). The effect of microteaching on students teachers performance in the actual
teaching practice classroom, Educational Research, vol. 31, No. 3
-UNESCO (1994). Experts committee on teacher education for primary and secondary school, Final
Report, Paris.

املعحر()1
استمارة املالحظة (مهارة شرح املهارة وعرضها)
اسم الطال /املطبر :

اسم املقيم :

التاريخ :

تومليعه :

ت
1

ممونات املهارة التا يقوم بدا الطال /املطبر
تنظةةيم وملةةوي الط ةةالب بحيةةث يسةةمف لهمي ةةف الطةةالب بم ةةاهدة
املدر وسماعه

2

تديية االداة املستلدمة في شرح املهارة وعرضها

3

تحديد اسم املهارة

4

تحديد الهدي عن اعطاء املهارة

5

يعرل املهارة مف ال رح وحس وسلسل ادائدا

6

يستلدم مصطعحات بسيطة ومعرو ة عند شرح املهارة

7

يمرر عرل نموعف الحركة

8

يفدي احد الطالب املهارة امام الطالب

9

يحدد االخطاء التا تحدث

10

يصحح االخطاء للطالب

11

يرك على تمراراالداء الصحيد

12

يعط ة ة ة ة ة ة ةةي الورص ة ة ة ة ة ة ةةة ألك ة ة ة ة ة ة ةةرم ة ة ة ة ة ة ةةن قالة ة ة ة ة ة ة ة ف ة ة ة ة ة ة ةةي تطبي ة ة ة ة ة ة ةةر
املهارة

التقدير
ضعيف

مقبول

متوس

جيد

جيد جدا

تابف معحر ()1
استمارة املالحظة (مهارة تنويف املريرات)
اسم الطال /املطبر :
التاريخ :

ت

اسم املقيم :
تومليعه :

ممونات املهارة التا يقوم بدا الطال /املطبر

-

التنويف الحركي

1

يغيراملدر وضعه داخل الساحة
يبالغ كريرا في تحركاته

3

يتقيد بمملان محدد في الساحة

-

التركي

4

يستلدم االسالي اللوظية في توجيه االنتباه للطالب
مرال  :انظرًلى اداء الطال عيد مرال

5

يستلدم االسالي غير اللوظية في توجيه االنتباه للطالب
مرال  :ه الرا  -االبتسامة  -تحريا اليدين

6

يستلدم كال النوعين السابقين من خالل م جهما

-

تحويل التواعل

7

ي يد من تواعل الطالب معه بالمالم

8

ي يد من تواعل الطالب معه بامل اركة في االداء

9
10

يجعل من املنا سة عنصرا ضروريا في الدر
ينوع في الحركات املواجية في الدر

-

الصمت

11

يعطي الورصة للطالب باداء املهارة وم اهدتدم

12

يعطي الورصة للطالب بتمراراالداء والك رمن مرة

-

التنويف في استلدام الحوا

13

ي ر اك ر من حاسة عند االداء
مرال  :السمف – اللمس – البصر

14

يغيرمن ايقاع عرل الدر

2

التقدير
ضعيف

مقبول

تابف معحر ()1
استمارة املالحظة (مهارة ادارة الصف)
اسم الطال /املطبر :

اسم املقيم :

متوس

جيد

جيد جدا

التاريخ :

ت

تومليعه :

ممونات املهارة التا يقوم بدا الطال /املطبر

1

تنظيم مملان الدر

2

تديية االدوات والمرات ومستل مات الدر

3

االهتمام بال ي الرياض ا

4

االيعاعات

5

حركة املدر في أثناء الدر

6

استلدام الت ميالت

7

اعطاء اشارة بدء العمل والتوملف لالداء

8

استلدام الصا رة

9

امل اركة في االداء وتقديم النموعف

10

تصحيد االخطاء

11

اعطاء الحركات املواجية

12

و هيف األداء الهيد للطالب

13

تنظيم وملت الدر

14

االبداع واالبتملار

التقدير
ضعيف

مقبول

متوس

نموعح وحدة وعليمية باسلوب التدريس املصغر
الهدي  :وعليم مهارة االخماد بمرة القدم
األدوات  4 :كرات ملدم  ،ساحة املدرسة
عدد الطالب 20 :قال
الهداي السلوكي ملهارة شرح املهارة وعرضها

جيد

جيد جدا

ان يمون الطال  /املطبر ملادرا على القيام بة :
 1تنظيم وملوي الطالب بحيث يسمد لهم بم اهدته وسماعه
 2ييهئ األداة املستلدمة في شرح املهارة وعرضها
 3تحديد اسم املهارة
 4تحديد الهدي من اعطاء املهارة
 5يعرل املهارة مف ال رح وحس وسلسل أدائدا
 6يستلدم مصطعحات بسيطة ومعرو ة عند شرح املهارة
 7يمرر عرل نموعف الحركة
 8يفدي أحد الطالب املهارة أمام الطالب
 9يحدد االخطاء التا تحدث
 10يصحح األخطاء للطالب
 11يرك تمراراألداء الصحيد
 12يعطي الورصة ألك رمن قال في تطبير املهارة

×م

خطة در التربية الرياضية للمرحلة املتوسطة
أملسام الخطة

محتوى ال اط

ال من

الهان التنظيما

أوال اجعدادي
املقدمة

2د

االحماء

5د

التمارين

8د

ن ول الطالب ًلى الساحة والوملوي على شملل نسر وترديد
ال عار

×م

السير +السيرعلى االم اط  +السيرعلى المعبين  +هرولة +
هرولة مف تدويرالذراع اليمنى+هرولة مف تدويرعراع اللسار+

×م

هرولة مف تدويرالذراعين+هرولة جان ية+هرولة مف ملس
األرل
البدنية

(الوملوي – تحا – تلصرا) تل الهذع لعهنبين (  4ع)
(الوملوي – تحا – تلصرا) بالتبادل مد وثنا الذراعين
جانبا(4ع)
(الهلو الطويل) بالتعامل ر ف وخوض الذراعين عاليا (4

×م

ع)
(الوملوي – تحا) ثنا ومد الهذع أماما ( 2ع)
ثانيا القسم
الرللس
أ التعليما

8د

شرح مهارة االخماد بانواعه بصورة موصلة وتقديم نموعف
لملل نوع من ملبل املدر والطالب

ه× م

*

×م

م

املالحظات

ب التطبيقي

 12د

ثالرا القسم

5د

يقسم الطالب ًلى أربعة مجاميف
ا هموعة األولى  +الراني (تطبر االخماد بداخل القدم )

| |

ا هموعة الرالرة  +الرابعة (تطبر مهارة االخماد بالولذ )
يتم تبادل ا هاميف بعد مرورنصف الوملت

الختامي
(لعبة صغيرة)

لعبة (عمس اجشارة)
ينت رالطالب داخل الساحة وعند أعطاء االشارة ينطلر
الطالب نحو االتجاه املعاكس ووستمراللعبة حتى يبقى
الطال واحد يعتبر ال

االنصراي

التجمف واقالق شعاراالنصراي

**************

