أثراستراتيجية التدريس المصغرفي تعليم السباحة الحرة لألطفال لالعمار
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المدرس المساعد
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ملخص البحث
 –0مقدمة البحث وأهمية:
أن استخدام هذا األسلوب والتركيز على أهمية التعلم وإتقان المهارات األساسية
بأسلوب يحقق تعلم أدق وأسهل بأفضل السبل ،وتحديدا في تعلم بعض المهارات
األساسية في السباحة لحرة  ،وأن تعلمالطالب لهذه المهارات وإتقانها وإدراكها
بالوسائل السمعية والبصرية ،تعد من األساسيات لرفع مستوى أداء المتعلمين .
 2-0مشكلة البحث:
يعد التعليم في السباحة من اصعب المشكالت التي يالقيها المعلم او المدرس
لهذه الفعالية الرياضية  ،كون ان المتعلم يتعلم في بيئة مغايرة للمحيط الطبيعي
الذي ينتمي الية وخاصة االطفال ،أذيعد التعليم المؤثر والفاعل يزداد صعوبة كلما
زادت المشكالت التعليمية باستخدام أساليب التدريس ،نتيجة التطور العلمي
الحاصل .
 3-0هدفا البحث :
 .0إعدداد منهدات تعليمدي باسدتخدام أسدتراتيجية التعلديم المصدغر فدي تعلدم بعدض
المهارات األساسية بالسباحة الحرة .
 4-0فرض البحث:
 .0وجود فروق ذات داللة أحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين
التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية .
 5-0مجاالت البحث:
 .0المجال البشري :عينه من طالب مدرسة البطل االولمبي بالسباحة .
 .2المجال الزمني :للفترة من  2101/2/21ولغاية 2101/4/21
 .3المجال المكاني :مسبح الشعب االولمبي المغلق.
 0-5االستنتاجات :
 -0أن نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة أظهرت فروقا
ولصالح المجموعة التجريبية .
معنوية
 2-5التوصيات :

 أجراء دراسات مشابهة في أستراتيجية التعلديم المصدغر فدي تطدوير السدباحات-0
. ) األخرى (الصدر – الفراشة – الظهر
Abstract
The effect of using mini-education strategy in learning how
to swim free for children ages (6-10 years old)
1 - Introduction and the importance of Search:
That the use of this method and focus on the importance of
learning and mastery of basic skills in a manner to achieve
learning more accurate and easier at the best ways, specifically
to learn some basic skills in the swimming pool for free, and
Talmaltalab for these skills and mastery, the realization of the
means of audio and visual, is one of the essentials to raise the
performance of learners.
And here lies the importance of research into the possibility of
the effect of using this method Altdricioaltahlmy in the
promotion and increase in learning ability and cognitive skills of
learners through the compatibility between this method and
aspects of cognitive and skill of the game of volleyball, to reach
the desired goal to learn the skills.
1-2 Problem:
Education is in the swimming pool of the most difficult
problems encountered by the teacher or the teacher for this
sporting event, the fact that the learner learns in an environment
different from the natural habitat to which it belongs, especially
children, Ovead education effective and influential has become
increasingly difficult the more educational issues by using the
methods of teaching, as a result of scientific development has
occurred.
1-3 target of Search:
1. Preparation curriculum using a strategy of education in minilearn some basic skills to swim free.
2. Identify the impact of the curriculum using a mini-education
strategy in learning some basic skills to swim free.
1-4 imposition of Search:
1. There are differences of statistical significance in the post tests
for the two experimental and control groups for the
experimental group.

1-5 areas of research:
1. The human domain: a sample of school students swimming
Olympic champion.

الباب االول
 -0التعريف بالبحث-:
 0 –0مقدمة البحث وأهمية:
نظرا للتطور التكنولوجي والمعرفي الحاصل في دول العالم  ،تتسم طبيعة
عصرنا بأتساع المعلومات واالنفجار المعرفي الهائل السريع والتطور العلمي
والتكنولوجي وثورة االتصاالت في كافة المجاالت .فدول العالم تتسابق للنهوض
بمختلف الميادين في ظل هذه التحوالت السريعة والمستمرة لمسايرة التطور
الحاصل مما دعا ذلك إلى توجه إلى البحث والتقصي بصورة عامة ومجال التربية
الرياضية بصورة خاصة .فأصبحت عناصر العملية التعليمية األكثر تأثيرا في التعليم
بعد أن أولت بها هذه النظم الحديثة اهتماما بالغا.
يهدف التدريس المصغر إلى تعلم وإنماء المهارات التعليمية ونقد وتقويم األداء
من خالل جلسة المناقشة ورؤية المتعلمون أدائهم ،لكي يسهل على المتعلم فهم
المهارة الحركية وإدراكها بالوسائل التعليمية السمعية والبصرية التي تعينه على
هذا اإلدراك ،كما تساعد المتعلم على التصور واالستيعاب بالمشاهدة والمالحظة
للعالقات بين الحركات .
أن استخدام هذا األسلوب والتركيز على أهمية التعلم وإتقان المهارات األساسية
بأسلوب يحقق تعلم أدق وأسهل بأفضل السبل ،وتحديدا في تعلم بعض المهارات
األساسية في السباحة لحرة  ،وأن تعلمالطالب لهذه المهارات وإتقانها وإدراكها
بالوسائل السمعية والبصرية ،تعد من األساسيات لرفع مستوى أداء المتعلمين .
ومن هنا تكمن أهمية البحث في أمكانية تأثير استخدام هذا األسلوب التدريسي
والتعليمي في تعزيز وزيادة القابلية في التعلم المهاري والمعرفي لدى المتعلمين
من خالل التوافق بين هذا األسلوب والنواحي اإلدراكية والمهاريه لرياضة السباحة
 ،للوصول إلى الهدف المنشود بتعلم المهارات.
 2-0مشكلة البحث:
يعد التعليم في السباحة من اصعب المشكالت التي يالقيها المعلم او المدرس
لهذه الفعالية الرياضية  ،كون ان المتعلم يتعلم في بيئة مغايرة للمحيط الطبيعي
الذي ينتمي الية وخاصة االطفال ،أذيعد التعليم المؤثر والفاعل يزداد صعوبة كلما
زادت المشكالت التعليمية باستخدام أساليب التدريس ،نتيجة التطور العلمي
الحاصل  ،وبتحفيز عال للتعليم ،فمعلومات المدرس أو المعلم الجيدة من التجارب
السابقة تؤثر فيهم وتؤكد جهودهم وتدفعهم للتعلم،ومن خالل ممارسة وخبرة
الباحث الميدانية ،ومتابعة تدريس مادة السباحة في الوحدات التعليمية ،الحظ أن
معظم المتعلمين يجدون صعوبة في تعلــم المهارات األساسية .

قددد يرجددع السددبب إلددى األسددلوب المسددتخدم فددي تعلدديمهم ،إضددافة إلددى أن هنالددك
أسدداليب مناسددبة لددم تسددتخدم فددي التعلدديم تددؤدي إلددى تعلددم وإنمدداء وإتقددان المهددارات
الحركيددة لدددى المددتعلم والتركيددز علددى جهددده وتبعددث الرغبددة وتشددبع حاجاتدده وميولدده
النفسية والبدنية وتدفعه للمعرفة ،وزيادة المعلومات وتحقيق جملة من األهداف.
 3-0هدفا البحث :
 .0إعداد منهات تعليمي باستخدام أستراتيجية التدريس المصدغر فدي تعلدم بعدض
المهارات األساسية بالسباحة الحرة .
 .2التعرف على تأثير المنهات التعليمي باستخدام أستراتيجية التدريس المصغر
في تعلم بعض المهارات األساسية بالسباحة الحرة.
 4-0فرض البحث:
 .0وجود فروق ذات داللة أحصائية في االختبارات البعدية للمجموعتين
التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية .
 5-0مجاالت البحث:
 .0المجال البشري :عينه من طالب مدرسة البطل االولمبي بالسباحة .
 .2المجال الزمني :للفترة من  2101/2/21ولغاية 2101/4/21
 .3المجال المكاني :مسبح الشعب االولمبي المغلق.
 6-0تحديد المصطلحات:
.0التدريس المصغرMicro teaching :
هو موقف تدريسي حقيقي تبسط به التعقيدات داخل الوحدة التعليمية من حيث
محتوى الوحدة التعليمية وزمنها وعدد المتعلمين ،فالزمن يتراوح بين (21-4
دقيقة) ومجموعة صغيرة من المتعلمين من (01-3متعلم) وفيه يتم التدريب
والتركيز على مهارة تعليمية محددة واستعمال التسجيل المرئي لتوفير تغذية راجعة
ذاتية من المعلم(. )0
الباب الثاني
 -2الدراسات النظرية والمشابهة :
 0-2الدراسات النظرية :
 0-0-2اسلوب التدريس: Teaching Method :
البدددد أن تكدددون لكدددل معلدددم أو مدددددرس طريقدددة تددددريس يرغدددب فدددي اتباعهددددا
تسددددداعده علدددددى تنفيدددددذ المنهدددددات الدراسدددددي مدددددن معرفددددده ومعلومدددددات ومهدددددارات
وترجمتدددده بطريقدددده تكفددددل للطالددددب والمددددتعلم التفاعددددل مددددع المحتددددوى التعليمددددي
لتحقيق األهداف التعليمية بأبسط السبل.
وردت فدددي الدراسدددات واألبحدددال وفدددي مختلدددف االختصاصدددات التربويدددة عددددة
تعاريف لطريقة التدريس.

( )1شبكة المعلومات الدولية  ،التعليم المصغر كأداة أشرافية . 2002،

فدددددذكر (بسطويسدددددي والسدددددامرائي) علدددددى أن طريقدددددة التددددددريس هدددددي مددددداده
تربويدددده تتضددددمن موضددددوعاتها أهدددددافا وأغراضددددا مددددن طرائددددق ووسددددائل التربيددددة
()2
والتعليم في درس التربية الرياضية.
وذكدددر(السدددامرائي ،عبددداس وعبدددد الكدددريم) علدددى أنهدددا تهددددف إلدددى إظهدددار درجدددة
تنميدددة الصدددفات البدنيدددة واكتسددداب المهدددارات الحركيدددة وتطدددوير مدددادة الددددرس بمدددا
يناسددددب مسددددتوى التالميددددذ ،وهددددذا بدددددوره يددددنعكس علددددى اختيددددار خيددددر الطرائددددق
()3
لتنفيذ واجبات المدرس والوصول إلى أهدافه المرسومة.
أمددددا وسددددتن و كرانتددددون فقددددد وصددددفا طريقددددة التدددددريس باألسددددلوب أو وسدددديله أو
()4
أداة للتفاعل بين الطالب والمعلم.
أمدددا (دورزه) فتقدددول :إن طريقدددة التددددريس هدددي الدددنهج الدددذي يسدددلكه المعلدددم فدددي
توصدددديل مددددا جدددداء فدددددي الكتدددداب الدراسددددي أو المنهدددددات الدراسددددي مددددن مفدددددرده،
()0
ومعلومات ونشاطات ،للمتعلم بسهوله ويسر.
وأما ( التميمي والجبوري ) فيصفا الطريقة التدريسية بأنها النظام الذي يسير
عليه المعلم فيما يلقيه على التالميذ من دروس ،وما يبعثهم إلى تحصيله من
مهارة ،ونشاط حتى يكتسبوا الخبرة النافعة ،والمهارة الالزمة والمعلومات
المختلفة من غير إسراف في الوقت والجهد وبشكل يقربهم من األغراض السامية
()2
.
2-0-2األساليب التدريسية في التربية الرياضية:
تبايندددت ءراء العلمددداء والبددداحثين فدددي مجدددال طدددرق التددددريس فدددي اسدددتخدام
أي مدددن األسددداليب التدريسدددية فدددي تعلدددم المبتددددئين ،فكدددل مهدددتم بالعمليدددة التعليميدددة
يميددددل نحددددو نتددددائج تجربتدددده الخاصددددة ،ونحددددو اسددددتخدام أسددددلوبه األفضددددل حسددددب
اعتقاده.
ولكدددن مفهومددده طرائدددق التددددريس يدددرتبط بمفهدددوم التددددريس النددداتج مدددن تفاعدددل
المعلدددددم أو المددددددرس والطالدددددب او المدددددتعلم والمدددددادة الدراسدددددية او التعليميدددددة ،
ولنجددداح العالقدددات بدددين تلدددك العناصدددر ونددداتج التفاعدددل هدددذا يسدددتلزم وجدددود طريقدددة
مدددا للدددربط بدددين هدددذه الثالثيدددة ،وتنفيذهدددذا الدددربط والتفاعدددل هواسدددتخدام المددددرس
أسلوبا تدريسيا،يرتبط مباشرة بالمعلم أو المدرس .
هنددداك شددددروط وضدددوابط تقتضدددديها طبيعدددة أداء المهددددارة التدددي يددددتم تعلمهددددا،
فضالعن الزمن المخصص لها ،ومستوى كفاءة المتعلمين.

()2
()3

بسطويسي أحمدوعباس أحمد،طرق التدريس في مجال التربية الرياضية،مطبعة جامعة الموصل،جامعة الموصل،4891،،ص.98
عباس السامرائي  ،أحمد وعبد الكريم محمود ،كف ايات تدريسية في طرائق تدريس التربية الرياضية ،مطبعة الحكمة ،جامعة البصرة،

 ،4884،ص. 481
()1
()4
()2

صالح ،عباس أحمد ،طرق التدريس في التربية الرياضية ،ط ،2دار الكتب للطباعة ،جامعة الموصل.2888 ،
أفنان نظيردورزه  .النظرية في التدريس وترجمتها عمليا ،دار الشروق للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن.2888 ،ص242
التميمي ،عدنان وصبحي ناجي ،طرائق التدريس العامة ،كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصرية ،بغداد.4888 ،ص423

ويددددددرى (الصددددددفار) (( أن الطريقددددددة هددددددي مجموعددددددة أسدددددداليب ،واألسددددددلوب
مجموعدددة قواعدددد تدددؤدي إلدددى االتصدددال الجيدددد مدددع المتعلمدددين ،وإذا كاندددت الطريقدددة
هددددي السددددبيل األقددددوم الكتشدددداف الحقيقددددة ،فددددأن األسددددلوب هددددو الوسدددديلة العمليددددة
)) ()3
لتطبيق هذه الطريقة .
((
ويعدددددرف (عاقدددددل) األسددددداليب هدددددي المدددددنهج العدددددام والنظدددددامي فدددددي العمدددددل
)) ()4
ونجاحه في محاولة الوصول إلى الحقائق العملية .
وتعددددرف (عفدددداف) أسدددداليب التدددددريس بأنهددددا مجموعددددة عالقددددات تنشددددأ بددددين
المددددددرس والطالدددددب ،هدددددذه العالقدددددات تسددددداعد المدددددتعلم علدددددى النمدددددو واكتسددددداب
()5
المهارات في األنشطة الرياضية .
ويصدددف(األبحدددر)األسدددلوب بأنددده إجدددراء خددداو بدددالمعلم يكدددون تحدددت مظلدددة
اإلجدددددراءات العامدددددة ( . )0ولددددددى اختيدددددار المددددددرس أسدددددلوبا للتددددددريس عليددددده أن
يضدددع فدددي االعتبدددار انسدددجام هدددذا األسدددلوب مدددع محتدددوى مدددادة الدددتعلم (المهدددارة
التدددي يدددتم تعلمهددددا) ،ويتناسدددب مددددع قدراتددده ومواهبددده ،وأن يتدددديح هدددذا األسددددلوب
للمتعلمددددين بممارسددددة المهددددارات واألنشددددطة ألطددددول وقددددت ممكددددن خددددالل الوقددددت
المخصددددص للددددتعلم وأن يددددوفر بيئددددة تعليميددددة متميددددزة مددددن الناحيددددة االجتماعيددددة
يددددتعلم فيهددددا المتعلمددددون المنافسددددة والتعدددداون وأن يتناسددددب هددددذا األسددددلوب أيضددددا
مددددع هددددددف الموضددددوع مدددددن قبدددددل المعلددددم ،وسدددددن المتعلمددددين ومرحلدددددة نمدددددوهم
ومسددددتوى قابليدددداتهم وقدددددراتهم وعددددددهم مددددع اإلمكانيددددات المتاحددددة ،وأن يسددددمح
لهذا األسلوب للمتعلمين أن يقوموا أنفسهم بأنفسهم.
قدددام موسددددتين ( )Mosstonفددددي النصددددف الثددداني مددددن القددددرن العشددددرين فددددي
مؤلفددده تددددريس التربيدددة الرياضدددية ،بتصدددنيف أسددداليب التددددريس إلدددى أحدددد عشدددر
أسدددلوبا ت متسلسدددلة ،تبددددأ بأسدددلوب األمدددري ،وتنتهدددي بأسدددلوب التددددريس الدددذاتي ،
()2
إذ يرى موستين أن عملية التدريس عبارة عن سلسلة من صنع القرار .
إن مجموعددددة األسدددداليب التددددي جدددداء بهددددا موسددددتين ،أعطددددت المدرسددددين حريددددة
االنتقدددددال مدددددن أسدددددلوب لخدددددر ،واسدددددتعمال المناسدددددب حسدددددب الحاجدددددة ،وحسدددددب
الفدددروق الفرديدددة للطدددالب والجدددو المحددديط بالمدرسدددة وإمكانياتهدددا والغدددرض الدددذي
يدددراد تدريسددده  ،إن األسددداليب التدريسدددية التدددي جددداء بهدددا موسدددتين مسلسدددلة وفدددق
صدددنع القدددرارات للمددددرس والطالدددب ،خدددالل المراحدددل الدددثالل فدددي تخطددديط الددددرس،
وتنفيذه ،وتقويمـه .
 3-0-2تكنولوجيا التعليم في مجال التربية الرياضية:
()3

نشوان محمود الصفار  ،أثر األسلوبين التبادلي والتقليدي في وقت التعلم األكاديمي في مستوى األداء الفني واإلنجاز لفعالية قذف

الثقل ،رسالة ماجستير -كلية التربية الرياضية -جامعة الموصل،4883،ص. 14

()1
()1
()4

فاخر عاقل  ،معجم علم النفس ،ط ،4دار الرائد العربي ،بيروت.4899 ،
عفاف عبد الكريم ،التدريس للتعليم في التربية الرياضية والبدنية ،مطبعة منشأة المعارف ،اإلسكندرية .4888 ،ص98
محمد عاطف األبحر  ،التدريس واألنشطة الرياضية المدرسية ،كلية التربية الرياضية ،جامعة حلوان ،القاهرة .2884 ،ص421

()2

Musky Mosston, Sara Ashworth, The spectrum of teaching style Macmillan college publishing,
co,Inc,1994,P3.

إن التقدددددم العلمددددي والتطددددور التقنددددي ودخددددول تكنولوجيددددا التعلدددديم فددددي جميددددع
المجدددداالت عامددددة والتربيددددة الرياضددددية خاصددددة ،أدى ذلددددك إلددددى ظهددددور اتجاهددددات
ومسددددتحدثات فددددي أسدددداليب التدددددريس ،وجعددددل التربيددددة الرياضددددية تعتمددددد وتددددرتبط
ارتباطدددا وثيقدددا بدددالعلوم الطبيعية،ووضدددعنا أمدددام هددددف أساسدددي ،أال هدددو االعتمددداد
علدددددى األسدددددس العلميدددددة الموضدددددوعية ،لدددددذا أرتدددددبط الدددددتعلم باسدددددتخدام التقنيدددددات
الحديثددددة مددددن خددددالل درس التربيددددة الرياضددددية فددددي المدددددارس لتحقيددددق أهدافدددده
()3
البدنية والنفسية وغيرها.
((
يؤكددددد كددددل مددددن (إسددددماعيل وحسددددانين) يلددددزم اإليضدددداح اإلجمددددالي للمسددددار
الحركدددي للمهدددارات المتعلمدددة وتحقيدددق هدددذا يتطلدددب اسدددتخدام الطرائدددق الخاصدددة
بالبيددددددان التطبيقددددددي (األنمددددددوذت) بصددددددريا ،واسددددددتخدام اإليضدددددداح (تكنولوجيددددددا
التعلددديم) الخاصدددة بضدددبط اإليقددداع سدددمعيا ،واسدددتخدام طرائدددق وأسددداليب التددددريس
والتددددريب الكتسددداب التالميدددذ المعدددارف والمعلومدددات المرتبطدددة بالمدددادة المتعلمدددة
)) )0(.
عضليا
إذ أن مشددداهدة تلدددك الوسدددائل تقضدددي علدددى الملدددل الدددذي يشدددعر بددده المتعلمدددون
أثناء تعلم المهارات في دروس التربية الرياضية.
 4-0-2التدريس المصغر: Micro teaching :
يعد التدريس المصغر احدى استراتيجيات طرائق التدريس  ،كما ويعد أسلوب
من أساليب التعلم يمثل صورة مصغرة للدرس أو جزء من أجزائه لتقديم مهارة من
المهارات ،تحت ظروف مضبوطة ،ويقدم لعدد محدود من المتعلمين.
لقد قام هذا النموذت من التدريس المصغر على أساس من المفهوم السلوكي
للتعلم من خالل تعديل السلوك ،كما هو عند رائد التعليم المبرمج (ف .سكنر) ،الذي
يؤكد على أهمية التغذية الراجعة والتعزيز الفوري) في تعديل السلوك.
وبناء على ذلك فأن المتدرب يحتفظ بالسلوك الصحيح ،عند ما يلقى تعزيزا
إيجابيا من أستاذه ويبتعد عن السلوك الخاطئ بناء على التعزيز السلبي ،ويحسن
من أدائه تدريجيا حتى يصل إلى األداء المطلوب ،ولكي يضمن المتدرب االستفادة
من التغذية الراجعة والتعزيز لتحسين أدائه ،ينبغي أن تكون المهمة أو المهارة التي
()2
يتدرب عليها قصيرة قدر اإلمكان .
ويرى( براون) أنه(( موقف محكم مختصر ،مصمم لتطوير مهارات جديدة أو تنقيح
)) ()3
مهارات تمت تنميتها .

()3

نجالء أحمد ا لشطب  ،بناء اختبار تحصيلي للمفردات اللغوية للمرحلة المتوسطة وتقنينه ،أطروحة دكتوراه غير منشورة – كلية

التربية -جامعة بغداد ،4893 ،ص. 19

()1

عب د ددد الحمي د ددد وس د ددماعيل  ،ومحم د ددد ص د ددبحي حسانين،أس د ددس الت د دددريب الرياض د ددي لتنمي د ددة اللياق د ددة البدني د ددة بم د دددارس البن د ددين والبن د ددات،

دار الفكر العربي ،القاهرة،4881 ،ص. 1

()2

Training world http/www training world, co, uk, 2009.p267
()3

محسن رمضان علي أقتبس من،G.Brownالتدريس المصغرفي التربية الرياضية ،دار الفكر العربي ،القاهرة،4889 ،ص.48

أما (عز الدين) يصف التدريس المصغر بأنه((موقف تدريسي بسيط يتم في
وقت قصير (يتراوح من 4إلى 21دقيقة) وعلى عدد محدود من الطالب (يتراوح
)) ()4
عادة من  3إلى  01طالب .
((
وأما (أحمد والحيلة) فيصفاه أنه إستراتيجية تدريسية حقيقية تتكون من
التدريس والنقد وإعادة التدريس مع االستعانة بالفيديو أو بدونه لتعليم المهارات
)) ()5
الحركية ويتعامل مع مجموعات صغيرة العدد من المتعلمين .
فالتدريس المصغر يشكل عنصرا من برنامج اإلعداد التطبيقي ،وال يستطيع أن
يحل ،بشكل تام ،مكان التجربة المكتسبة في الدرس .ولكن يمكن استخدامه لتقصير
مدة اإلعداد ،ولتحقيق اقتصاد في الوقت والجهد في ءن واحد.
)0(:
مزاياالتدريس المصغر
 .0يعمل على إكساب المتدربين خصائص التدريس الحقيقي.
 .2يخفف من درجة تعقيد الموقف التدريسي الحقيقي.
 .3يراعى قدرات المتعلم وإمكاناته.
 .4يمكن المتعلم من إتقان المهارات التدريسية المختلفة.
 .5تقل فيه نسبة المخاطرة وتدارك الخطأ.
 . 6ال ينفذ المتعلم جهده فيه ويركز كل جهده على المهارات التدريسية المراد
تعلمها
 .7يتيح للمتدرب بعد تنفيذ الدرس يتعرف على مستواه وإيجابياته وسلبياته.
 .8يشعر المتدرب بقدر من الثقة لتمكنه من عناصر العملية التدريسية.
()2
مراحل التدريس المصغر:
 -0التسجيل بالفديو للدرس .
 -2مشاهدة شريط الفديو المسجل وتحليله .
 -3قيام المتدرب نفسه بالتعليق والنقد .
 -4مراجعة المتدرب لدرسه وتعديله وتالفي السلبيات .
 -5قيام المتدرب بأعادة تدريس الدرس مرة أخرى .
 6-0-2التحليل الفني للسباحة الحرة ( الزحف على البطن ) :
سباحة الزحف على البطن والتي يطلق عليها السباحة الحرة  ،ألن القانون
يسمح بأي سباحة تشبه الزحف على االرض أو تشبه حبو الطفل  ،وكانت تسبح
هذه الطريقة قبل الدورة االولمبية األولى على الجانب  .ويعد السباح (لوتن ) أول

()1

أبوالنجاأحمدعزالدين،االتجاهات الحديثة في طرق تدريس التربية الرياضية ،مكتبة شجرة الدر ،كلية التربية الرياضية -جامعة

المنصورة ،2881 ،ص. 449
()1

توفيق أحمد  ،محمد محمود الحيلة :المناهج التربوية مفاهيمها وعناصرها أسسها وعملياتها ،ط ،4دار المسرة للنشر والتوزيع

والطباعة ،عمان ، 2888 ،ص.89

()1
()2

أبوالنجاأحمدعزالدين.المصدر السابق ،ص. 423
أبوالنجاأحمدعزالدين.المصدر نفسه ص. 423

من استعمل هذه الطريقة ،وكذلك استخدمها االنجليز والمجريون ذراعين طاحونة
()3
ومن دون رجلين ثم حدل فيها تغيرات بعد ذلك .
يعد الشكل األدائـي للتقـدم فـي المـاء بـطريقــة الزحـف على البطــن أكـثر
طــرائق السباحه مالءمة لألنسان واستغالال لقوته في التحرك خالله  ،ولهذا فأنها
احتفظت بأسبقيتها لجميع طرق السباحة من حيث السرعة  ،بالرغم من التقدم
()0
المذهل والسريع لـبعـض الطـرائق األخـرى وفــي مقـدمـتها السبـاحة الـحـرة.
وفيما يأتي شرح تفصيلي حول كيفية حركة السباح المهارية والتي تعد األساس
في السباحة من األداء الحركي والتحليل الفني للسباحة الحرة معززا الباحث الشرح
مع الصور واألشكال الحركية لمهارة السباحة الحرة و حركات أعضاء الجسم في
السباحة الحرة طبقا لتسلسلها في عملية التعليم كما يأتي :
ــ وضع الجسم :
يكون وضع الجسم أفقيا فوق سطح المداء وباسدتقامة كدل مدن الجدذع والدرجلين
وممدودا بشكل جيد في كل مفاصدله  ،الدذراعان ممددودتان ومتوازيتدان أمدام الدرأس
()2
وأصابع الكف مضمومة إلى بعضها.
والوجدده بالكامددل بالمدداء إذ يكددون سددطح المدداء أعل دى الجبهددة ( عنددد منبددت الشددعر )
ويكدددون وضدددع الدددرجلين بشدددكل جيدددد فدددي مفاصدددله كافدددة  ،الدددذراعان ممددددودتان
ومتوازيتان أمدام الدرأس وأصدابع الكدف مضدمومة الدى بعضدها ،الدرجالن ممددودتان
الددى الخلددف تمامددا وبمفاصددلها كافددة ( الددورك – الركبددة – رسددا القدددم )  ،الددرأس
()3
باستقامة الظهر ويسمى وضع الجسم هذا بوضع االنسياب الثابت .
ـــ ضربات الرجلين :
تؤدى حركات الرجلين بشكل تبادلي ومستمر رأسيا ألعلى وأل سفل من مفصل
الفخذ مع أنثناء قليل لمفصل الركبة من دون تصلب أو توتر  ،أما الكعبان فيكونان
مسترخيين  ،بينما تكون القدمان في وضع امتداد طبيعي  ،عند ضرب الرجلين يجب
االحتفاظ بوضعهما بمجرى التيار ،وتكون باستقامة وتقاربهما من بعضهما من
)5(.
دون تصلب
ــ ضربات الذراعين  :تؤدى حركة الذراعين اثناء سباحة الزحف بمرحلتين أحداهما
خارت الماء واألخرى داخل الماء ( االنزالق ــ المسك ــ الشد ــ الدفع ) إذ تؤدى
ضر بات الذراعين بانتظام وتتابع من دون توقف في أي من مراحل األداء داخل و
خارت الماء.

()3
()4
()2

السعيد علي ندا  .الرياضات المائية  :دار الفكر العربي  ،القاهرة ، 4812 ،ص. 41
علي توفيق  ،وأخرون  :السباحة  :مطبعة دار المعارف بمصر  ،ط .4818 . 4ص. 11-
مواهب حميد نعمان  :التمرينات اال رضية البدنية والمشابهة واثرها في تعلم سباحة الصدر ( رسالة ماجستير ) كلية التربيه الرياضيه

للبنات  ،جامعة بغداد  ، 2888 ،ص. 21

()3
()1

علي البيك  ،وآخرون  :اتجاهات حديثة في تعليم السباحة  ،مصر  ،منشأة المعارف  ،4889 ،ص. 43
أسامة كامل راتب  .تعليم السباحة  .ط  ، 3القاهرة  :دار الفكر العربي  ، 4889،ص.481

واول ما في حركة الدذراعين هدو دخدول اليدد مبدا شدرة أمدام الكتدف إلدى المداء ،
وأثندداء دخددول اليددد يبدددأ مفصددل المرفددق بامتددداد ،ولكددن أثندداء السددحب يبدددأ باالنثندداء
والضغط إلى االسفل ،ويبدأ المرفق بزيادة االنثناء حتى يصل إلى (  ) %01وتكدون
هذه النقطة مباشــرة تحت الجسم وبعدها تبدأ الذراع بدفع الماء للخلف ثدم تددار اليدد
لتواجدده الفخددذ ،واليددد تسددتمر بالدددوران ويكددون االصددبع الصددغير ( الخنصددر ) إلددى
األعلددى ومددن ثددم ترفددع إلددى الخددارت  ،وأول مددا يخددرت مددن المدداء هددو المرفددق وتبدددأ
المرحلة الرجوعية ،وهنا نؤكدد أن يكدون المرفدق مسدترخيا فدي المرحلدة الرجوعيدة
وعندددما يكددون باالمكددان زيددادة الضددغط فددي الضربددـة االتيددة داخـددـل المـددـاء ،ويجددب
التركيز على أن تمس الذراعان فــي نهايــة حــــركة الذراع الماء .
ــ التنفس  :من أجل الوصول إلى التوقيت الجيد للتنفس يجب أن يكون هناك تناسق
بين حركة الرأس وسحب اليد ،ويؤخذ الشهيق عندما يكون الجسم في أعلى درجة
من الدوران إلى الجانب ،وهذه النقطة تحدل عندما تكون اليد على جانب التنفس
والمرفق منحني ومحمول عاليا  ،ويجب أن يؤدي التنفس بسهولة  ،ويفضل اثناء
التعلم التنفس على أحد الجانبين أما اثناء التدريب والسباقات أخذ التنفس على كال
()0
الجانبين بسهولة وفاعلية ولكي تعطي السباح فرصة رؤية منافسية.
ــ التوافق الحركي :يكون وضع الجسم بشكل أفقي فوق سطح الماء إذ تؤدى سباحة
الزحف على البطن باستقامة كل من الجذع والرجلين بالقرب من سطح الماء
،والكتفين أعلى من مستوى الحوض والوجه بالكامل بالماء  ،وتؤدى حركة
الذراعين اثناء سباحة الزحف بمرحلتين احداهما خارت الماء واألخرى داخل الماء
حيث تؤدى ضربات الذراعين بأنتظام وتتابع من دون توقف في أي من مراحل
األداء داخل أوخارت الماء  ،كما تؤدى ضربات الرجلين باستمرار وبالتناوب لألعلى
واألسفل من دون توقف  ،ويتم التنفس في نهاية دورة إحدى الذراعين اليمنى أو
اليسرى داخل الماء بلف الرأس للجانب جهة الذراع بما يسمح للفم بالوصول فوق
سطح الماء  ،بانتهاء أداء الشهيق يتم لف الرأس بســـرعة للداخــل من دون توتــر
()2
فـي الرقبــة مــع توجـيه النظر للكف لحظة دخول الذراع بالماء وأداء الزفير .
الباب الثالث :
 -3منهج البحث:
يعد المنهج التجريبي أدق أنواع المناهج وأكفئها في التوصل إلى نتائج دقيقة
يوثق بها( )3وأن البحول التجريبية أدق أنواع البحول العلمية التي يمكن أن تؤثر
()4
في العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع في التجربة .
لذا استخدم الباحث المنهج التجريبي نظرا لمالءمته طبيعة بحثه.
()4

مواهب حميد نعمان  :تأثير التغذية الراجعة الدقيقة والعامة المتكررة في تعليم واحتفاظ السباحة الحرة  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة

بغداد كلية التربية الرياضية للبنات  ، 2881 ،ص. 11

()2
()3

()1

مقداد وحسن السيد جعفر  :السباحة األولمبية الحديثة  ،بغداد  ،مطبعة زاكب  ،2881،ص . 18-18
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 0-3مجتمع البحث وعينته:
تكون مجتمع البحث عينه من طالب مدرسة البطل االولمبي اختصاو السباحة
والبالا عددهم ( )00طالبا ال يجيدون السباحة  ،بعد ان تم استبعاد الطلبة
المتعلمين والذين لديهم خبرات سابقة .
أما عينة البحث فقد أختيرت بالطريقة العمدية  ،وقد تم توزيعهم بطريقة
عشوائية عن طريق القرعة الى مجموعتين تجريبية وضابطة والبالا عددهم ()8
طالبا ،وبنسبة ( )%72،72من أصل مجتمع البحث.
وبلا عدد أفراد كل مجموعة ( )4طالب ،فكانت المجموعة األولى هي الضابطة
طبق عليها األسلوب المتبع؛ أما المجموعة الثانية فهي التجريبية طبق عليها
أسلوب التدريس المصغر باستخدام التسجيل المرئي (الفيديو) .
 2-3تجانس عينة البحث:
لغدددرض تجندددب العوامدددل التدددي قدددد تدددؤثر فدددي نتدددائج التجربدددة ،ومدددن أجدددل تحقدددق
التجانس بين المجموعتين ،قام الباحدث بأخدذ القياسدـات الخاصدـة بمتغيدـرات (العمدر
والطول والوزن) ألفراد العينة ،الستخرات التجدانس بدين المجمدوعتين ،كمدا موضدح
في الجدول (.)0
i
جدول()0
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء في المتغيرات
االنثرومترية
معامل االلتواء

المتغيرات

س

ع

الطول  /سم

000،751

6،880

الوزن  /كغم

27،625

2،073

1،181

العمر  /شهر

85،511

00،802

1،302

1،754

تكافؤ العينة:
عمد الباحث الى تكافؤ افراد عينة البحث في االختبارات القبلية وذلك بعد أعطداء
وحدتين تعليمية لكل منهما قام الباحث باسدتخرات التكدافؤ بدين المجمدوعتين لالبتعداد
عددن االنحيازألحدددى المجمددوعتين فددي االختبددارات القبليددة للمهددارات األساسددية وكمددا
موضح من الجدول(.)2
 4 -3األختبارات المستخدمة :
من أجل معرفة تأثير المتغير التجريبي على أفراد عينة البحث قام الباحث بأجراء
القياسات واالختبارات االتية .

جدول ()2
اختبار التكافؤ لمجموعتي البحث
المجموعة التجريبية
االختبارات
كتم النفس
/01ثا
الطفو على
البطن  /م
االنزالق
االمامي /م
التنفس المنتضم
/01ثا

المجموعة الضابطة

T
المحسوبة

الداللة
غير دال

س

ع

س

ع

3،251

1،057

0،511

0،200

1،078

87،511

47،870

62،511

32،274

1،866

غير دال

0،200

3،511

2،645

1،670

غير دال

2،207

8،11

0،825

1،074

غير دال

2،511
8،251

* قيمة ( )Tعند مستوى داللة ( )1،15ودرجة حرية ( )0-8هي = 0،80
االختبارات المهارية للسباحة الحرة :
()0

 -0اختبار مهارة كتم النفس لمدة /01ثا :
◄ الغرض من االختبار  :معرفة قدرة المتعلم على كتم النفس
◄ شروط االختبار( :الوقوف داخل حوض السباحة) يأخذ الطالب شهيقـا عميقا ثم
يكتم النفس  ،ويكون الرأس بالكامل في الماء .
◄األدوات المستخدمة :حوض سباحة  ،ساعة توقيت  ،صافرة،اسدتمارات تسدجيل
اقالم
◄ تسددجيل االختتبددار :يبدددأ قيدداس االختبددار عندسددماع الطالددب صددافرة البدددء وأخددذ
وضددع القرفصدداء  ،يحسددب الددـوقت إلددـى حددين نددزول قدددم الطالددب إلددى قدداع الحددوض
ويقاس الوقت بالثانية وأجزائها .
 -2اختبار الطفو األفقي على البطن:
◄ الغددرض مددن االختبددار  :قيدداس قدددرة المددتعلم علددـى الطفددو األفقددي (التحددـكم فددـي
ضبط الجسم) .
◄ شروط االختبار  :يبدأ المتعلم من وضع (الوقوف) في الماء عمل الطفدو األفقدي
بمدديالن الجسددم إلددى األمددام ومدد الددذراعين أمامددا ورفددع الددرجلين خلفددا والطفددو علددى
البطن بحيث يصبح الجسم على استقامة .
◄ األدوات المستخدمة:حوض سباحة،ساعة توقيت،استمارات تسجيل  ،اقالم.
◄ تسجيل االختبار :قياس االختبارعند سماع المتعلم  ،صافرة البدء اتخداذ المدتعلم
الوضع األفقي األمامي حتى يصبح وضع الجسم مدائال يحسدب زمدن الطفدو بالدقيقدة
واجزائها .
 -3اختبار االنسياب ( االنزالق األمامي ).
()4
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◄ الغدددرض مدددن االختبدددار :قيددداس المسدددافة التدددي يقطعهدددا المدددتعلم عندددد أداء هدددذه
المهارة.
◄ شروط االختبار(:نصف الوقوف) اسدناد القددم علدى جددارالحوض  ،عندد سدماع
صافرة البدء دفع الجدار بالقدم ومد الجسم إلى األمام واالنسياب ثم االنزالق .
◄ األدوات المستخدمة  :حوض سباحة  ،صافرة  ،شريط قياس .
◄ تسجيل االختبار  :يبدأ القياس بحساب المسافة من جدار الحوض وحتى وقدوف
المتعلم  ،تحسب المسافة بالمتر واجزائه .
 -4اختبارالتنفس المنتضم /01ثا:
◄هدددف االختبددار :قيدداس مسددتوى التوافددق بددالتنفس والقدددرعلى التددنفس بشددكل
منتضم للمتعلم في السباحة الحرة .
◄ وصف االختبار  :يقف المختبر داخل الحوض في الماء  ،ممسكا الحائط باليدين
عند االشارة يبدأ المتعلم بأداءالتنفس المنتضم لمدة /01ثا بحيث يغمر الرأس كامال
في الماء وطح الزفير داخل الماء ثم خروت الراس وأخد الشهيق .
◄ وصف االختبار  :يقف المختبر داخل الحوض في الماء  ،ممسكا الحائط بإحددى
اليدددين بينمددا تبقددى القدددمان علددى األرض وبعيدددا عددن الحددائط  ،عنددد االشددارة يبدددأ
الطالب بأداء االختبار من دون توقف حتى االشارة الى انتهاء الوقت .
◄ تسجيل االختبار  :يكون التسجيل عن طريدق الفريدق المسداعد مدن لحضدة بددء
المتعلم بأداء االختبار ويسجل الوقت بالثانية .
()0
 -5اختبار األداء الفني للسباحة الحرة .
◄ االختبار  :اختبار السباحة الحرة لمسافة 25م .
◄ هدف االختبار  :قياس مستوى األداء الفني للمتعلم في السباحة الحدرة والقددرة
على أداء ضربات الرجلين وحركات الذراعين والتنفس .
◄ وصف االختبار  :يقف المختبر داخل الحوض في الماء  ،ممسكا الحائط بإحددى
اليدددين بينمددا تبقددى القدددمان علددى األرض وبعيدددا عددن الحددائط  ،عنددد االشددارة يبدددأ
الطالب السباحة من دون توقف حتى قطع مسافة االختبار .
◄ تسددجيل االختبددار  :يكددون التقيدديم عددن طريددق الخبددراء ( الحكددام ) وذلددك اعتمددادا
على البطاقة المقدمة * لهم بحسب التفاصيل المثبتة فيها .
 7 -3المنهج التجريبي :
عمد الباحث على تطبيق التمرينات الخاصدة بتعلديم السدباحة الحدرة معتمددا بدذلك
علدى تجربتدده وخبرتدده الميدانيدة والتدريبيددة بعددد االسددتعانة بدبراء الخبددراء فددي مجددال
التدريب والتعليم فدي مجدال السدباحة والمصدادر العلميدة  ،وقدد تدم تطبيدق تمريندات
الطفددو واالنسددياب ووحركددة الددذراعين والددرجلين والتددنفس والتوافددق الحركددي  ،وتددم
تطبيق مفردات المنهج على أفراد عينة البحث  ،في حين كانت المجموعة التجريبيدة
تأخذ توضيح أضدافي مدن قبدل المددرب مدن خدالل عدرض لهدم بدرامج توضديحية عدن
طريق شاشة العرض الداته شو او جهاز الحاسوب وتوضيح لهم االخطاء التي كدانو
()4
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يرتكبونها خالل ادائهم للحركة ويتم هذا التوضيح خالل الوحددة التعليميدة ثدم العدودة
للحددوض واكمددال الوحدددة التعليميددة  ،أذ بدددء تطبيددق المددنهج التعليمددي يددوم األحددد
المصددادف  2101/2/20فقددد كانددت مدددة المددنهج ( )8أسددابيع وبواقددع ( )5وحدددات
أسبوعيا وبهذا يكون مجموع الوحدات ( )41وحده تعليمية ،كما عمد الباحدث علدى
التدرت في أداء التمرين ومن ثم االنتقال إلى التمرين األخر.
 8 – 3االختبارات البعدية :
لقد تم إجراء االختبارات ألبعديه على افرد عينة البحث وبمساعدة فريق العمل
المساعد  ،وقد اجريت االختبارات البعدية يوم الخميس والمصادف 2101/4/22
في الساعة الثانية والنصف ظهرا .
 0 – 3الوسائل اإلحصائية :
استخدم الباحث الحقيبة االحصائية ) . (s p s s
الباب الرابع
 -4عرض وتحليل ومناقشة النتائج :
سيتم في هذا الباب عرض وتحليل ومناقشة النتائج كما هو في الجدول (. )3
 0-4عرض النتائج :
جدول ()3
االختبارات البعدية للمجموعتين الظابطة والتجريبية
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

T
المحسوبة

الداللة
غير دال

االختبارات

س

ع

س

ع

وضع الجسم

4،400

1،604

3،833

1،431

0،632

ضربات الرجلين

4،006

1،400

3،006

1،560

2،820

دال

ضربات ا لذراعين

6،406

0،130

5،066

1،431

2،237

دال

التنفس

4،230

1،560

3،740

1،560

0،242

غير دال

التوافق الحركي

0،740

1،560

0،511

1،577

1،606

غير دال

*قيمة ( )Tالجدولية عند مستوى داللة ( ) 1،15ودرجة حرية ( ) 8 -2هي
()0،04
مددن خددالل النتددائج المعروضددة فددي الجدددول ( )3يبددين لنددا قيمددة الوسددط الحسددابي
واالنحراف المعياري في اختبار وضع الجسم ()4،400و( ، )1،604وللمجموعدة
الظابطددة ()3،833و( )1،431أمددا قيمددة ( )Tالمحسددوبة فكانددت ( )0،632وهددي

اقل من القيمة الجد ولية ( )0،04بدرجة حريدة ( )6وتحدت مسدتوى داللدة ()1،15
مما يدل على عدم وجود فروق معنوية لصالح اختبار وضع الجسم .
فددي حددين أن نتددائج الوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري فددي اختبددار ضددربات
الدددددددددددددددرجلين كاندددددددددددددددت ()4،006و( ، )1،400وللمجموعدددددددددددددددة الظابطدددددددددددددددة
()3،006و( )1،560أمددا قيمددة ( )Tالمحسددوبة فكانددت ( )2،820وهددي أكبددر مددن
القيمددة الجددد وليددة البالغددة ( )0،04ممددا يدددل علددى وجددود فددروق معنويددة لصددالح
المجموعة التجريبية .
أمددا قيمددة الوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري فددي اختبددار ضددربات الددذراعين
()6،406و( ، )0،130وللمجموعدددة الظابطدددة ()5،066و( )1،431أمدددا قيمدددة
( )Tالمحسوبة فكانت ( )2،237وهي أكبر من القيمدة الجدد وليدة البالغدة )0،04(،
تحددت مسددتوى داللددة ( )1،15ممددا يدددل علددى وجددود فددروق معنويددة لصددالح االختبددار
المجموعة التجريبيه وذلك من خالل مالحظة االوساط الحسابية .
كما كانت نتائج الوسط الحسدابي واالنحدراف المعيداري فدي اختبدار التدنفس كاندت
()4،230و( ، )1،560وللمجموعة الظابطة ()3،740و( )1،560أما قيمدة ()T
المحسوبة فكانت ( )0،242وهي اقل من القيمة الجدد وليدة ( )0،04ممدا يددل علدى
عدم وجود فروق غير معنويدة بدين المجمدوعتين والكدن هنالدك فدروق بدين االوسداط
الحسابية لصالح المجموعة التجريبية .
كما كانت نتائج الوسط الحسابي واالنحدراف المعيداري فدي اختبدار التوافدق كاندت
()0،740و( ، )1،560وللمجموعة الظابطة ()0،511و( )1،577أما قيمدة ()T
المحسوبة فكانت ( )1،606وهي اقل من القيمة الجدد وليدة ( )0،04ممدا يددل علدى
عدم وجود فروق غير معنويدة بدين المجمدوعتين والكدن هنالدك فدروق بدين االوسداط
الحسابية لصالح المجموعة التجريبية .
 2-4تحليل ومناقشة النتائج :
من خالل مالحظة الجدول ( )3نجد ان جميدع قديم االوسداط الحسدابية للمجموعدة
التجريبية هي اعلى من قيم االوساط لحسابية الخاصة بالمجموعة الظابطة ممدا يددل
على فاعلية استراتيجية التعليم المصغر في تعليم السباحة الحرة .
 0-2-4تحليل ومناقشة نتائج اختبار مهارة وضع الجسم .
يتبددين لنددا مددن نتددائج االختبددارات البعديددة للمجمددوعتين الظابطددة والتجريبيددة ان
هنالددك فروقددا فددي المتوسددطات الحسددابية ولصددالح المجموعددة التجريبيددة  ،ويعددزو
الباحدث سدبب هددذا التفدوق الدى تددأثير المتغيدر التجريبددي الدذي تدم اسددتخدامه مدن قبددل
الباحددث (اسددتراتيجية التعلدديم المصددغر ) وهددذا الفددرق سدداعد علددى رفددع مسددتوى اداء
هددذه المهددارة التددي تتطلددب وضددعا معينددا للجسددم فالعامددل التجريبددي اعطددى المددتعلم
احساسا عاليا لشكل وضدع الجسدم ممدا سداعد علدى نقدل هدذه المعلومدات اثنداء تأديدة
المهارة داخل حوض السباحة .

 2-2-4مناقشة وتحليل نتائج اختبار مهارة ضربات الرجلين .
لقدددد اظهدددرت نتدددائج االختبدددار لهدددذه المهدددارة ان هنالدددك فرقدددا معنويدددا بدددين نتدددائج
المجمدددوعتين التجريبيدددة والظابطدددة ولصدددالح المجموعدددة التجريبيدددة ( اسدددتراتيجية
التعلديم المصددغر )  ،لهدا اثددر الكبيدر فددي رفدع مسددتوى اداء المتعلمدين والتركيددز علددى
الهدف من هذه الحركة جعل التعلم يكون بصورة ادق نتيجة عدرض المهدارة بالفدديو
وشرح المعلم لها بشكل وافي مما ادى الى تفوق المجموعة التجريبية .
 3-2-4مناقشة وتحليل نتائج اختبار مهارة ضربات الذراعين .
قدددد أظهدددرت نتدددائج االختبدددار فدددي هدددذه المهدددارة فرقدددا معنويدددا بدددين المجمدددوعتين
التجريبية والظابطة ولصالح المجموعة التجريبية ( استراتيجية التعلديم المصدغر ) ،
لها اثر الكبير في رفع مستوى اداء المتعلمين والتركيز على الهدف من هذه الحركدة
جعل التعلم يكون بصورة ادق نتيجة عرض المهارة بالفديو وشرح المعلم لها بشدكل
وافي مما ادى الى تفوق المجموعة التجريبية .
 4-2-4مناقشة نتائج اختبار مهارة التنفس .
من خالل مالحظة النتائج نالحدظ ان نتدائج االختبدار غيدر دالدة  ،والكدن مدن خدالل
النظددر الددى االوسدداط الحسددابية نالحددظ تفددوق المجموعددة التجريبيددة علددى المجموعددة
الظابطة مما يددل علدى تدأثير المتغيدر التجريبدي ( اسدتراتيجية التعلديم المصدغر ) فدي
تعليم مهارة التنفس .
 5-2 -4مناقشة نتات اختبار التوافق الحركي .
االداء الفني للسباحة الحرة يشمل مهارات ( وضع الجسم  ،ومهارة ضربات
الرجلين  ،وضربات الذراعين  ،ومهارة التنفس ) من خالل مالحظة النتائج نالحظ
ان نتائج االختبار غير دالة  ،ويعزو الباحث ذلك الى ان الفئة المتعلمه هم صغار
السن وعدم مقدرتم خالل هذه الفترة الزمنية الى وصول الى مرحلة التوافق
الحركي العالي  ،والكن من خالل النظر الى االوساط الحسابية نالحظ تفوق
المجموعة التجريبية على المجموعة الظابطة مما يدل على تأثير المتغير التجريبي
( استراتيجية التعليم المصغر ) في تعليم مهارة التوافق الحركي .
ويرى (محمد حسن عالوي ) ان االلعاب الصغيرة من الوسائل المهمة التي
تضفي على درس التربية الرياضية صفة المرح واالسترخاء ولها أهداف تربوية
وتعليمية فضال عن أسهامها بقدر وافر من االرتقاء بالقدرة الوظيفية والثراء
الواضح لنواحي التعلم الحركي وأكتساب الفرد المهارات الحركية المركبة كالرمي
()0
واالستالم والركض والوثب.

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات :
 0-5االستنتاجات :
()4
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 - 0أن نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة أظهرت فروقا
معنوية ولصالح المجموعة التجريبية .
 - 2أن اسددتخدام أسددتراتيجية التعلدديم المصددغر لهددا االثددر االيجددابي فددي تعلدديم السددباحة
الحدددرة عدددن طريدددق ظهدددور الفدددروق المعنويدددة ذات الداللدددة اإلحصدددائية لصدددالح المتغيدددر
التجريبي .
 - 3أن التعليم باستخدام أستراتيجية التعليم المصغر كان له األثر االيجابي في تطوير
مستوى االداء الحركي للسباحة الحرة .
 2-5التوصيات :
 -0أجراء دراسات مشابهة في أستراتيجية التعليم المصغر في تطوير السباحات األخدرى
(الصدر – الفراشة – الظهر ) .
 -2أجراء دراسات مشابهة في اطارتطبيق أستراتيجية التعليم المصغر على اإلنال .
 -3دراسات مشابهة في اطارتطبيق أستراتيجية التعليم المصغر علدى عيندات ذات أعمدار
مختلفة ( شباب – متقدمين ناشئين ) .
 -4أمكانية تطبيق أستراتيجية التعليم المصغر فدي رياضدات أخدرى (السداحة والميددان –
التجديف ) ورياضيات أخرى .

المصادر
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