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 بناء مقياس لتقويم التدريب الميدانى فى ضوء  

 متطلبات معايير االعتماد وضمان الجودة

 
 أعداد 

 أ.م.د/ محمد عبدالسالم أبوريه 
 األستاذ المساعد بقسم علم النفس الرياضى  

 جامعة كفرالشيخ  –الرياضية  كلية التربية

 

 الملخص

يعد التدريب الميدانى أكثر الجوانب أهمية فى مجال التعليم وأقدرها على مساعدة الطالب على االنتقال من النظرية إلى التطبيق 

إليجابيـة نحـو مانـة فالتدريب الميدانى يتيح الفرصة الكتساب الكفايات األدائية للطالب ، كمـا يـتم مـن هاللاـا اكسـابام االتجاهـات ا

ومعرفة المشكالت والصعوبات التى قد تعترضام فى مجاالت العمل اإلدارى ، وبذلك فالتدريب الميدانى يعد موقفاً فريـداً تتـوافر فيـه 

 الفرصة لتقويم الطالب أنه االهتبار الحقيقى للكفاءة الكلية للطالب على المستوى اإلجرائى . 

لتقويم التدريب الميدانى فى ضوء متطلبات معـايير اإلعتمـاد وضـمان الجـودة لطـالب كليـة  يادف هذا البحث إلى بناء مقياس

 جامعة كفرالشيخ . –التربية الرياضية 

 هذا وقداستخدم الباحث المنهج الوصفى لمالئمته لتحقيق هدف البحث وطبيعته وإجراءاته .

ياضية والتدريب الرياضى والمناهج وطرق التدريس بكلية وقد تمثل مجتمع البحث فى أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة الر

جامعة كفرالشيخ وكذا السادة الموجاين والقائمين باإلشراف وعلى التدريب الميدانى )موجاة هارجى( وطـالب  –التربية الرياضية 

 الفرقة الرابعة بالكلية . 

 ( فرداً موزعة على النحو التالى :  175حيث بلغ حجم العينة ) 

 ( عضـو هيئة تدريس 15)   هئة التدريس  أعضاء 

 ( موجـه بالتربية والتعليم  30)   الســادة الموجاين  

 ( طالب من طالب الفرقة الرابعة بالكلية 130)   الطـالـب المـعلم  

فى ضوء هدف البحث وفى إطار المناج العلمى المستخدم وفى نطاق عينة البحث وكذلك التحليل اإلحصائى ، وعرض النتـائج 

  -وتفسيرها ، تمكن الباحث من التوصل إلى :

أن المقياس المقترح فى صورتيه )أ( ، )ب( يتمتع بمعامالت علمية تجعله يصلح لعملية التقـويم للتـدريب الميـدانى فـى ضـوء 

 جامعة كفرالشيخ . –متطلبات معايير اإلعتماد وضمان الجودة لطالب كلية التربية الرياضية 
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 المقدمة: 

ريب الميدانى أكثر الجوانب أهمية فى مجال يعد التد

التعليم وأقدرها على مســاعدة الطــالب علــى االنتقــال مــن 

النظريــة إلــى التطبيــق فالتــدريب الميــدانى يتــيح الفرصــة 

الكتساب الكفايات األدائية للطــالب ، كمــا يــتم مــن هاللاــا 

ــة  ــة ومعرفـ ــو مانـ ــة نحـ ــات اإليجابيـ ــابام االتجاهـ اكسـ

التــى قــد تعترضــام فــى مجــاالت المشــكالت والصــعوبات 

ــاً  ــد موقف ــدانى يع ــدريب المي ــذلك فالت ــل اإلدارى ، وب العم

فريــداً تتــوافر فيــه الفرصــة لتقــويم الطــالب أنــه االهتبــار 

 الحقيقى للكفاءة الكلية للطالب على المستوى اإلجرائى . 

ــدوى ا ) ــدين العــ ــال الــ ــد ا جمــ  م( 2005ويؤكــ

ــد المحــك ال ــدانى يع ــدريب المي ــى أن الت ــذى عل رئيســى ال

يختبر فيه نجــاح بــرامج اإلعــداد المانــى بكليــات التربيــة 

الرياضية ، فالتدريب الميــدانى يمثــل جــ ءاً ال يتجــ أ مــن 

برنامج إعدادمعلم التربية الرياضــية المــدرب الرياضــى ، 

ــى .  ــرويح الرياضــ ــائى التــ ــى ، أهصــ  اإلدارى الرياضــ

(8  :133) 

 م(2000ا ) Cart Goodكما يرى ا كــارت جــو 

أن التدريب الميدانى يمثل مواجاة الطالب المعلــم لتحــدى 

أساسى وهو أن يكتسب تحت توجيه المشــرف )المــدرب( 

فاماً عميقاً لعملية التعلــيم والــتعلم ، ومعرفتــه بمشــكالت 

ــى  ــات المتضــمنة ف ــاً للعملي ــة ، وإتقان الممارســة الحقيقي

توجيــه الممارســين علــى اهــتالف مســتوياتام وقــدراتام 

 (652:  14تام . )واستعداد

وهناك العديد من الدراســات والبحــوى لتــى تناولــت 

معوقــات ومشــكالت التــدريب الميــدانى مناــا علــى ســبيل 

المثال ال الحصر دراسة كــل مــن ا بايــة محمــود وهــدى 

م( ، ا إيمــان ســالم ، وإجــالل حــاف  ا 1995الخاجة ا )

م( حيث تناولت دراسة تحليليــة ألهــداف التــدريب 2007)

ى ومقراراته والصعوبات التى تعوق تنفيذه باــدف الميدان

تطويرهـــا وتحســـيناا ووضـــع بطاقـــة تقـــويم لمســـاعدة 

القــائمين باإلشــراف علــى التوجيــه لرفــع كفــاءة وفاعليــة 

 ( 77: 7التــدريب الميــدانى لشــعبتى التعلــيم والتــرويح . )

 (4 :172  ) 

هــذا وتاـــدف عمليـــة التقيــيم للمتـــدرب والعمليـــة 

ـ  ــى إرـش ــة عل ــرة التدريبي ــاء فت ــدربين أ ن ــالب المت اد الط

التدريب الميدانى ل يادة فعاليتام فى العمل والتحقيق مــن 

مــدى فعاليــة التــدريب وبالتــالى تحســين وتطــوير بــرامج 

التدريب بحيث تلبى سوق العمل والحاجــة ل يــادة اإلنتــا  

وهذه العملية تساعد الطالب والمشــرف علــى تدريبــه فــى 

 تجاوز نقاط الضعف . 

ذا الصدد يذكر ا كمــال عبدالحميــد ونهــرون وفى ه

م( بأن التقويم يعتبر من أهم المظــاهر المميــ ة 1994ا )

للتربية فى عالمنا المعاصر فالتقويم يعد من أهم الوســائل 

ــة  ــوير العملي ــى تط ــا ف ــا قيمتا ــاامات لا ــدم إس ــى تق الت

 (99:  11التعليمية فى دول العالم المختلفة . )

ــماعيل ،  ــاء إســ ــد ا باــ ــراهيم ا وأكــ ــد إبــ أحمــ

ــة 2006) ــايير إجرائيــ ــع معــ ــرورة وضــ ــى ضــ م( علــ

ــات  ــدانى بكليـ ــدريب الميـ ــرامج التـ ــاد بـ ــحة إلعتمـ واضـ

التربيــة الرياضــية فــى جامعــات مصــر بحيــث تواكــب 

ــة المعاصـــرة وفـــى نفـــس الوقـــت  اإلتجاهـــات العالميـ

 (158 – 155:  6تكون مالئمة للبيئة المصرية . )

ــة الرياضــي ة أن تكــون هــذا وتحــري كليــات التربي

متميــ ة ، لــذا شــاركت بعــى مناــا فــى مشــرو  الجــودة 

الشامل بوزارة التعلــيم العــالى بجماوريــة مصــر العربيــة 

ــى  ــع المحل ــى تطــوير المجتم ــن أهــدافاا المســاهمة ف وم

والبيئة المحيطة باا ، وذلك مــن هــالل التفاعــل المســتمر 

مع مختلف قطاعاته وتــوفير الكفــاءات المتخصصــة التــى 

تمع بشكل عام من هالل مراك  الخدمة وتنميــة تخدم المج

المجتمــع ، حيــث تقــوم الجامعــات بدراســة وتحليــل نظــام 

( وذلـــك باـــدف تقـــويم مـــدى إمكانيـــة TQMالجـــودة )

ومناسبة توظيفه كنظام يعمل بــه لتفعيــل وتطــوير أنظمــة 

 ومخرجات العملية التربوية . 



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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م( ، 1993ويتفق ا مأمون الدراوكــة ونهــرون ا )

ــودة 2002لســـلمى ا )وا علـــى ا م( علـــى أن إدارة الجـ

الشاملة هى المدهل الــذى يتبنــى تطبيــق أســاليب الجــودة 

ورصد اإلستادافات والنجاحــات طويلــة األجــل ومشــاركة 

ــق رضــاء  ــو تحقي ــأة بالســعى نح ــام المنش وحــدات وأقس

العميــل والوفــاء بالمنــافع التــى تنتظرهــا قطاعــات العمــل 

 (146:  10( )77:  13والمجتمع . )

 & ,.David, Bويرى ا دافيد بــى ، هارولــد تــى 

Harold, T., ( ــى 2000ا ــدف إلـ ــودة تاـ م( أن الجـ

اإلرتقاء بمستوى الممارسات المانية بما يضــمن تحقيــق 

اســتفادة مــن المــوارد والمصــادر وصــوالً إلــى مخرجــات 

عالية الجودة ، وهى تشــمل جميــع األنشــطة التــى ينب ــى 

اء معــين أو الحفــاظ القيــام باــا للوصــول إلــى مســتوى أد

عليــه أو تطــويره مــن هــالل االلتــ ام بمعــايير وإجــراءات 

تؤدى إلى مخرجات وهدمات تحقق متطلبــات األداء وبمــا 

يع ز  قة المعنيــين بالمؤسســات التعليميــة ومخرجاتاــا . 

(15  :211 ) 

م( أن ضــب  2001كما يرى ا هضير بن سعود ا )

تحقيق المي ة الجودة فى المؤسسات التعليمية يحتا  إلى 

التنافسية علــى المســتوى المحلــى والــدولى ، وأن يســعى 

إلى إرضاء الطالب والمجتمع والدولة ، فالطالب يرغبون 

فى الحصول على التأهيل المالئم للحصول علــى الوظيفــة 

المالئمــة ســواءاً داهليــاً أو هارجيــاً فــى ظــل زيــادة عــدد 

ب الخــريجين وقلــة فــري العمــل ، وأوليــاء أمــور الطــال

يتطلعون إلى أفضل تأهيــل ألبنــائام ، أمــا الدولــة فتســعى 

إلى تقديم مخرجــات تعليميــة متميــ ة تمكناــا مــن تحقيــق 

 (14،  13:  9أهداف هططاا التنموية . )

وتؤكد الدراسة التى نشــرتاا ا هيلبــرون ، جــونس 

Heilbronn. & Jones ( ضــمن فعاليــات 9997ا )م

الشاملة ا على أن ا دراسات المعلم الجديد فى المدراس 

الت يرات الحديثة فى أســلوب تــدريب المعلمــين تســتوجب 

إعادة النظر فى محتوى وإدارة برامج تدريب المعلم علــى 

أن يكون التدريب فــى المــدارس هــو حجــر ال اويــة ، مــع 

التقليــل مــن االعتمــاد علــى المعاهــد والجامعــات فــى هــذا 

مــا يجــب المجال ، وال يعنى ذلك إل اء هذه المؤسسات وإن

أن يكون التركي  على ما يتم فــى المــدارس ولــيس مجــرد 

المعرفة النظرية فى كليات ومعاهــد المعلمــين ، وال يعنــى 

ذلك أيضاً أن يكون التركي على برامج التربية العملية فى 

ــون  ــن يك ــى ل ــا ينب  ــدى وإنم ــا التقلي ــدارس بمفاوما الم

 التفريـــى فـــى المـــدارس جـــ ءاً مـــن بـــرامج التـــدريب . 

(16  :145 – 149) 

ونظـــراًلم لمـــا ســـبق يـــرى الباحـــث أن كـــان مـــن 

الضرورى توجيه اإلنتباه إلى أن يتم بناء مقيــاس لتقــويم 

جامعــة  –التدريب الميدانى لطالب كلية التربية الرياضــية 

كفرالشـــيخ بأســـلوب موضـــوعى وفـــق معـــايير الجـــودة 

المحــددة بتوصــيف مقــرر التــدريب الميــدانى للوقــوف 

لضــعف فــى هــذا المحتــوى األمــر الــذى علىنقــاط القــوة وا

يسام إيجابياً فى استشارة الطالب المعلــم لبــذل م يــد مــن 

 الجاد للشعور بالنجاح.

وفى ضوء ذلك يتضح أهمية الدراسة الحالية والتى 

تعد اســتجابة لالتجاهــات المعاصــرة فــى التربيــة الحديثــة 

ــاء  ــن هــالل بن ــدانى م ــدريب المي ــد للت ــوى جي ــاء محت لبن

يم البرنامج التعليمى الحالى للتدريب الميدانى مقياس لتقو

 وفق معيار ضمان اإلعتمادوالجودة . 

 أهدف البحث :

 يهدف هذا البحث إلى:

بنــاء مقيــاس لتقــويم التــدريب الميــدانى فــى ضــوء 

متطلبــات معــايير اإلعتمــاد وضــمان الجــودة لطــالب كليــة 

 جامعة كفرالشيخ . –التربية الرياضية

 فرض البحث :

المقتــرح مالئــم لعمليــة التقــويم للتــدريب  المقيــاس

الميــدانى فــى ضــوء متطلبــات معــايير اإلعتمــاد وضــمان 

جامعـــة  –تربيـــة الرياضـــية الجـــودة لطـــالب كليـــة ال

 .كفرالشيخ

 المصطلحات والمفاهيم العلمية المستخدمة : 

 Field Trainingالتدريب الميدانى 

هى فترة التدريب العملى أو التطبيقى باــدف إعــداد 

ــام ،  ــيم العـ ــل التعلـ ــى مراحـ ــة فـ ــاة العمليـ  الطـــالب للحيـ

ــاهيم والمعارفالمعلومــات  ــادف والمف ــق المب ــك بتطبي وذل



قويم التدريب الميدانى فى بناء مقياس لت 

 ضوء ...................
د/ محمد عبد السالم أبو  

 ريه 
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 عملياً ونظريــاً فــى إطــار مــن التوجيــه الفنــى والتربــوى . 

(3  :83) 

 

 :  Qualityالجودة 

هى تكامل المالمح والخصائص لمنتج أو هدمــة مــا 

محــددة أو  بصورة تمكن مــن تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات

ــائص  ــن الخصـ ــة مـ ــى مجموعـ ــمناً ، أو هـ ــة ضـ معروفـ

ــق  ــى تحقي ــدرتاا عل ــن ق ــر ع ــا تعب ــان م ــ ات لكي والممي

 المتطلبــات المحــددة أو المتوقعــة مــن قبــل المســتفيد . 

(13  :3 ) 

 الدراسات السابقة : 

(بدراسة عنواناا 5م( )2008قام ا باهر محمد ا )

ى فى التربيــة ا معوقات إعداد الطالب فى التدريب الميدان

الرياضيةا واستادفت هذه الدراسة التعرف على محــاور 

إعـــداد الطالـــب المعلـــم داهـــل كليـــة التربيـــة الرياضـــية 

وهارجاــا بالميــدان ، فضــالً عــن إلقــاء الضــوء علــى 

المعوقات التى تتخلــل إعــداد الطالــب المعلــم دراهــل كليــة 

التربية الرياضية وهارجاا ، واشتملت عينة البحث علــى 

( من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيــة الرياضــية 42)

( مــن العــاملين بالتوجيــه والتعلــيم 84للبنين بالقــاهرة ، )

بــادارات التعلـــيم بالقـــاهرة واســتخدام الباحـــث المـــناج 

الوصــفى ، واعتمــد الباحــث علــى اســتمارة االســتبيان 

كوسيلة لجمع البيانات الخاصة بتلك الدراسة ، وكان مــن 

وجود معوقــات تتخــل محــاور إعــداد الطالــب أهم نتائجاا 

المعلم يجب تالفياا ألناا تتاسبب فى تدنى مستواه ويجب 

وضعاا فــى االعتبــار ، وجــود قصــور فــى إعــداد الطالــب 

المعلــم القــادر علــى التربيــة والتعلــيم واإلدارة والتــدريب 

 بسبب نظام التشعيب والتخصصات الحالية . 

فاديــة أحمــد ا قام ا أحمــد محمــد ، محمــد كمــال ، 

( بدراســـة عنواناـــا ا متطلبـــات التـــدريب 1م( )2007)

جامعة المنصــورة فــى  –الميدانى بكلية التربية الرياضية 

ضوء احتياجات سوق العمل ا واســتادفت تلــك الدراســة 

ــرامج  ــدانى فــى الب ــدريب المي ــات الت ــى متطلب التعــرف عل

ــة المنصــورة  ــة الرياضــية بجامع ــة التربي ــية لكلي الرئيس

ف على مدى امتالك هريجى تلك البــرامج للمعــارف للوقو

والماارات التى يحتا  إلياا سوق العمــل ، وبل ــت عينــة 

ــدريب 123الدراســة ) ( مــن المســتفيدين مــن هــدمات الت

الميــدانى ومــن العــاملين فــى مجــال التــدريس والتــدريب 

( 500واإلدارة وعينة من طالب الفرقة الثالثة وقواماــا )

( طالــب ، تــم اهتيــارهم بالطريقــة 400والفرقــة الرابعــة )

ــا  ــاحثون المــناج الوصــفى ، كم العشــوائية واســتخدم الب

 اعتمد الباحثون  

ــيف ا ) ــين نصـ ــام ا أفلـ ــة 2م( )1998قـ ( بدراسـ

عنواناــا ا تقــويم واقــع التربيــة العمليــة مــن هــالل نراء 

ــتادفت تلـــك  ــا ا واسـ ــية بالمنيـ ــة الرياضـ طـــالب التربيـ

ية العملية من هالل نراء الدراسة التعرف على واقع الترب

طالب التربية الرياضية بالمنيا والوقوف علــى المشــكالت 

ــى  ــدريب العمل ــامام بالت ــاء قي ــات أ ن التــى واجاــت الطالب

( طالبــة ، وتــم اهتيــار العينــة 100وبل ت عينة الدراسة )

بالطريقة العشوائية واستخدمت الباحثة المناج الوصــفى 

ستبيان كوســيلة لجمــع واعتمدت الباحثة على استمارة اال

البيانات الخاصة بتلك الدراسة وكان من أهم نتائجاا قيام 

أطراف العملية التعليميــة بمســئولياتام المتوقعــة بالشــكل 

المطلـــوب ، عـــدم قيـــام كليـــة التربيـــة باتاحـــة الفرصـــة 

ــة  ــة العملي ــل التربي ــة مث ــات بممارســة دروس فعلي للطالب

ــام واقتصــار الــدروس علــى الجانــب النظــرى ، وـعـ  دم قي

المشرفين بعقد اجتماعات المناقشة واإلرشــاد إلــى جانــب 

عـــدم وضـــوح محـــاور العمـــل ، عـــدم اهتمـــام مـــديرات 

 المدارس بالطالبات المعلمات أ ناء فترة التدريب . 

ــونج  ــام ا ي ( بدراســة 17م( )2001ا ) Yeungق

ــم أ نــاء فتــرة التطبيــق  عنواناــا ا كفايــات الطالــب المعل

لمتعاونة ا واستادفت تلك الدراسة العملى فى المدارس ا

التعرف على كفايــات الطالــب المعلــم أ نــاء فتــرة التطبيــق 

العملى فى المدارس المتعاونة واســتخدم الباحــث المــناج 

الوصفى لمالئمته لطبيعة البحــث ، زتمثلــت عينــة البحــث 

( طالباً معلمــاً ، واعتمــد الباحــث علــى اســتخدام 120فى )

لبيانات وكــان مــن أهــم نتائجاــا االستبيان كوسيلة لجمع ا

عدم كفاية الخلفية النظرية والمعرفية علــى الموضــوعات 

التى يدرسوناا فى مدرسة التدريب وافتقارهم إلى القــدرة 
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على تنظيم الوقت وضب  السلوك داهل الصف ، ضــرورة 

زيــادة الوقــت المخصــص للتطبيــق العملــى وتســجيل أداء 

 ء التقويم . الطلبة المعلمين من قبل المشرف أ نا

 إجراءات البحث :

 أوالً : منهج البحث 

استخدم الباحث المناج الوصــفى لمالئمتــه لتحقيــق 

 هدف البحث وطبيعته وإجراءاته .

 ثانياً : مجتمع البحث 

تمثل مجتمع البحث فى أعضاء هيئة التدريس بقسم 

اإلدارة الرياضــية والتــدريب الرياضــى والمنــاهج وطــرق 

ــة الترب ــة الرياضــية التــدريس بكلي جامعــة كفرالشــيخ  –ي

وكــذا الســادة المــوجاين والقــائمين باإلشــراف وعلــى 

التــدريب الميــدانى )موجاــة هــارجى( وطــالب الفرقــة 

 الرابعة بالكلية . 

 ثالثاً : عينة البحث 

( فــرداً ممثلــة ألعضــاء هيئــة 175بلى حجم العينة )

( 1التدريس والموجاين والطالب المعلم ويوضح جــدول )

 توزيع العينة على النحو التالى : حجم و

 (1جدول )

 حجم وتوزيع عينة البحث

 التوصيف  العدد النوع

 عضـو هيئة تدريس 15 أعضاء هئة التدريس

 موجـه بالتربية والتعليم 30 الســادة الموجاين

 طالب من طالب الفرقة الرابعة بالكلية 130 الطـالـب المـعلم

 فــــرد 175 المجمو  الكلي

 رابعاً :أدوات جمع البيانات :

اعتمــد الباحــث علــى بنــاء مقيــاس لتقــويم التــدريب 

الميدانى إعــداد الباحــث فــى صــورتين حيــث الصــورة )أ( 

هاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والسادة الموجاين 

 (  1، والصورة )ب( هاصة بالطالب المعلم . مرفق رقم )

 خامساً : خطوات بناء المقياس :

 الشخصية :   المقابلة -1

وقد تمثلت تلك المقابالت الشخصية مع أعضاء 

هيئة التدريس الــذين لاــم دور فعــال فــى عمليــة التــدريب 

الميــدانى وكــذا بعــى الســادة المــوجاين وبعــى طــالب 

 الفرقة الرابعة . 

 تحليل المحتوى والوثائق :   -2

حيث تم دراسة تحليل المراجع والكتــب العلميــة 

ــدريب والدراســات الســابقة المر ــذا الت ــالتقويم وك ــة ب تبط

الميدانى بكليات التربية الرياضية وكــذا توصــيف المقــرر 

 وفق الايئة العامة لالعتماد وضمان الجودة . )   (

وضع األبعاد والعبارات المقترحة الخاصة بها لبناااء  -3

 المقياس :  

تم اقتراح األبعاد الخاصــة بالمقيــاس فــى ضــوء 

اد وضـــمان الجـــودة متطلبـــات الايئـــة القوميـــة ل عتـمــ 

ــم  ــى ضــوء الفا ــد ف ــل بع ــاس بك ــارات المقي ــراح عب واقت

والتحليل النظرى الخــاي بالبعــد ، وتــم عــرض المقيــاس 

( 2فى صورته األولية على السادة الخبــراء مرفــق رقــم )

ــاتذة  ــوا مـــن األسـ ــا الباحـــث أن يكونـ الـــذى راعـــى فياـ

واألساتذة المساعدين فى مجــاالت علــم الــنفس واألقســام 

 واجد باا مادة التدريب الميدانى وكان ذلك ب رض  التى يت

ــارات  - ــة العب ــى لمالئم ــن الصــدق المنطق ــق م التحق

 المقترحة لكل بعد . 

 إبداء الرأى فى العبارات المقترحة . -

 مدى سالمة صياغة العبارات .  -

ــر عــن  - ــارات تعب ــديل أو إضــافة أى عب حــذف أو تع

 المقياس .



 

 

 (2جدول )

 العبارات التى تم حذفها

 األبعاااااااااد م
رقم  
 العبارة

 العباارات

1- 

أ( 
( 
س
ــا
يـ
مق
ال

 

 القيــــــــــادة واإلدارة 

 هل يؤدي الموجة دور الناوض به بشكل فعال؟ 5

 هل يلمس المتدربون المعاملة العادلة لجميع المتدربين؟ 8 -2

 ؟هل يتدرب طالب شعبة اإلدارة باداراة رعاية الشباب ومراك  الشباب 13 -3

 هل يتدرب طالب شعبة التدريب باألندية الرياضية ومراك  الشبـــاب؟ 14 -4

1- 

س  
ــا
يـ
مق
ال

ب( 
(

 

 3 البيــانات األســاسيـة 
هــل تــرى أن األعــداد هــالل الفــرقتين األولــى والثانيــة يكفــي لتــدريب 

 ميداني فعال؟

 
 البرامـج والمحتــويات 

 ب من الطالب؟األنشطة المدرسية ال تجد اإلقبال المناس 5

 أداء المتدرب للدرس اليعني إلمامه بماارة اإلدارة الرياضية والتدريب؟ 8 -2

( عبارة موزعــة علــى 72( أبعاد بينما المقياس )ب( )6( عبارة موزعة على )38ليصبح عدد عبارات المقياس )أ( )

 ( يوضح األبعاد وعدد العبارات على كل بعد .3( أبعاد وجدول )6)

 (3جدول )

 أبعاد المقياس والعبارات التى تنتمى إليه بناء على رأى الخبراء 

 العباارات األبعاااااااااد م

1- 

أ( 
( 
س
ــا
يـ
مق
ال

 

 4 رســالة التـدريب الميــدانى 

 10 القيــــــــــادة واإلدارة  -2

 3 الايـــكل التنـــــظيـمى  -3

 5 اهتيـــــارات القيــــادة  -4

 12 ياسـات واألنظمـة فعاليــة الس -5

 4 مدى اإلستجابة كت ير األولويات واإلحتياجات  -6

1- 

ب( 
( 
س
ــا
يـ
مق
ال

 

 2 البيــانات األســاسيـة 

 3 األهـداف العامـة للمقـرر  -2

  البيانات التعليمية المستادفة  -3

 9 المعـرفــة والفاــم -أ

 6 الماــارات الذهنيــة -ب

 17 والعملية   الماارات لمانية -جـ

 9 الماارات العامة والمنقولة  -د

 13 البرامـج والمحتــويات  -4

 7 أسـاليب التعليم والتعلـم  -5

 6 أسـاليب تقييم المتدربين  -6
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 ( 3قام الباحث باعداد المقياس فى صورته الناائية مرفق ) -7

 حساب المعامالت العلمية للمقياس .  -8

 للمقياس :  حساب المعامالت العلمية

ــة البحــث  ــى عين ــاس عل قــام الباحــث بتطبيــق المقي

ــثالى  ــاماا ال ــة بأقس ــة الرابع ــالب الفرق ــى ط ــة ف المتمثل

ــدريس  –)تــدريب  ــدريب الميــدانى فــى  –ت إدارة( مــن الت

 م .15/2/2013م حتى 1/1/2013الفترة من 

 صدق المقياس : 

اتبع الباحث أكثر من وسيلة لحساب معامل الصدق 

   -قترح وهى :للمقياس الم

 الصدق الظاهرى :   -1

عرض الباحث المقياس على مجموعة من الخبــراء 

فى مجال علم النفس والبحث العلمــى والتــدريب الميــدانى 

ب ــرض تقيــيم أداة المقيــاس ، وقــد تــم توضــيح مــدى 

حظــاتام صــالحية كــل عبــارة مــن عبــارات المقيــاس ومال

   -:علياا فى النواحى التالية

 وضــــــــوح ال -2 الدقـــــة -1

 حذف ما هو غير مناسب -4 الناحية الل وية -3

ــن  ــارة م ــل عب ــراء حــول ك ــع نراء الخب ــم جم ــم ت  

ــا هــى المالحظــات عناــا ، ومــدى  ــاس وم ــارات المقي عب

صالحيتاا من عدمه وعلى ضوء المالحظات أصبح عــدد 

( عبـــارة فـــى صـــورتيه أ ، ب  110عبـــارات المقيـــاس )

 (  3.مرفق رقم )

 الداخلى :   صدق االتساق -2

وهذا النو  يؤدى إلى الحصول على تقدير للصــدق 

 ( يوضح ذلك . 2التكوينى للمقياس وجدول )

 (4جدول رقم )

 معامالت اإلرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس )أ(

 45ن=          والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه

 م

رسالة التدريب  
 الميدانى

 اختيار القيادات يكل التنظيمىاله القيادة واإلدارة 
فعالية السياسات  

 واألنظمة 

مدى االستجابة  
كتغير األولويات 

 واالحتياجات 

 معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط
معامل 
 اإلرتباط

1 0.602 0.436 0.394 * 0.429 * 0.345 * 0.515 * 

2 0.713 0.492 * 0.403 * 0.678 0.562 * 0.777 * 

3 0.706 0.797 0.792 0.730 * 0.463 * 0.377 * 

4 0.710 0.311 *  0.346 * 0.427 * 0.700 * 

5  0.730 *  0.744 0.654  

6  0.446 *   0.427 *  

7  0.647   0.395 *  

8  0.375 *   0.669 *  

9  0.373   0.510 *  

10  0.468 *   0.321 *  

11     0.781  

12     -0.466 *  
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 0.304( = 0.5قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )

 ( أن معامل اإلرتباط الدال على صدق اإلتساق الداهلى للمقياس ذات داللة إحصائية . 4يتضح من جدول )

 (5جدول رقم )

 معامالت اإلرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس )ب(

  130ن=    والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه

 م

البيانات 

 األساسية 

األهداف العامة  

 للمقرر

 البيانات التعليمية المستهدفة 

البرامج 

 والمحتويات 

أساليب التعليم 

 والتعلم

أساليب تقييم 

 المتدربين

المعرفة  

 والفهم

المهارات  

 الذهنية

المهارات  

المهنية 

 والعملية

المهارات  

العامة 

 والمنقولة 

معامل 

 اإلرتباط

معامل 

 تباطاإلر

معامل 

 اإلرتباط

معامل 

 اإلرتباط

معامل 

 اإلرتباط

معامل 

 اإلرتباط

معامل 

 اإلرتباط

معامل 

 اإلرتباط

معامل 

 اإلرتباط

1 0.551 * 0.222 * 0.742 * 0.655 * 0.557 0.214 * -0.310 * -0.446 * 0.395 

2 0.355 * 0.489 * 0.361 * 0.465 * 0.379 0.515 * -0.433 * 0.216 0.339 * 

3 0.355 * 0.489 * 0.419 * 0.748 * 0.511 0.737 * 0.505 * 0.386 * 0.453 * 

4   0.617 * 0.511 * 0.653 0.286 * 0.591 * 0.669 * -0.248 * 

5   0.328 * 0.748 * 0.728 0.544 * 0.422 * 0.373 * -0.248 * 

6   0.328 * 0.639 * 0.728 0.544 * 0.707 * 0.386 * -0.206 * 

7   0.363 *  0.914 0.350 * 0.261 * 0.546 *  

8   0.835 *  0.646 * -0.286 * 0.341 *   

9   0.272 *  0.871 0.544 * -0.291 *   

10     0.351  -0.287 *   

11     0.681  0.499 *   

12     -0.215 *  0.477 *   

13     -0.308 *  -0.327 *   

14     0.410 *     

15     0.728     

16     0.283     

17     0.426     

 0.174( = 0.5لجدولية عند مستوى داللة )قيمة )ر( ا
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 ( أن معامل اإلرتباط الدال على صدق اإلتساق الداهلى للمقياس ذات داللة إحصائية .5يتضح من جدول )

 

 (6جدول رقم )

 معامل اإلرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس )أ(

 45ن=

 قيمة )ر(  األبعاااد م

 * 0.412 رســالة التــــدريب   -1

 * 0.632 القيــــــادة واإلدارة  -2

 * 0.464 الايــكل التنظيـــمى -3

 * 0.326- إهتبــار القيــــادات  -4

 * 0.348 فعالية السياسات واألنظمة  -5

 * 0.409 مدى اإلستجابة لت يير األولويات واالحتياجات  -6

 0.304( = 0.5قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )

 ( أن معامل اإلرتباط الدال على صدق اإلتساق الداهلى للمقياس ذات داللة إحصائية .6ول )يتضح من جد

 (7جدول رقم )

 والدرجة الكلية للمقياس )ب( معامل اإلرتباط بين أبعاد المقياس

  130ن=

 قيمة )ر(  األبعاااد م

 * 0.570 البيــانات األسـاســية -1

 * 0.586 األهـداف العامـة للمـقرر   -2

 -البيانات التعليمية المستادفة : -3

 * 0.691 المعرفــــة والفاــم  -أ

 * 0.495 الماـــارات الذهنيــة -ب

 * 0.344 الماارات المانية والعلميـة  - 

 * 0.298 الماارات العامة والمنـقولة  -د

 * 0.506 البرامـج والمحتـــويات  -4

 * 0.270 أسـاليب التعليـم والتـعلم  -5

 * 0.223 ب تقييـم المتـدربين أسالي  -6

 0.174( = 0.5قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )

 ( أن معامل اإلرتباط الدال على صدق اإلتساق الداهلى للمقياس ذات داللة إحصائية .7يتضح من جدول )

 ثبات المقياس : 
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 -تم إيجاد الثبات بطريقتين :

 حساب الثبات للمقياس بطريقة ألفاكرونباخ : -أ

 (8ول رقم )جد

 معامل الثبات ألفاكرونباخ للمقياس )أ(

 45ن=

 م

رسالة التدريب  

 الميدانى
 اختيار القيادات الهيكل التنظيمى القيادة واإلدارة 

فعالية السياسات  

 واألنظمة 

مدى االستجابة كتغير  

األولويات  

 واالحتياجات 

 معامل الثبات ثباتمعامل ال معامل الثبات معامل الثبات معامل الثبات معامل الثبات

1 0.7596 0.7112 0.7517 0.6519 0.7171 0.7081 

2 0.7237 0.5900 0.6639 0.5641 0.6987 0.6098 

3 0.7244 0.7160 0.4054 0.5495 0.6628 0.7591 

4 0.7308 0.6464  0.6676 0.6952 0.6470 

5  0.5380  0.6859 0.6676  

6  0.5103   0.7001  

7  0.5799   0.6899  

8  0.6178   0.6872  

9  0.4971   0.6806  

10  0.5963   0.7035  

11  0.4765   0.7102  

12  0.5953   0.7303  

13  0.5780     

14  0.5812     

15       

يتضــــح مــــن هــــذا الجــــدول أن معامــــل الثبــــات 

( فــى البعــد 0.759،  0.723ألفاكرونباخ يتراوح ما بين )

ــدانى ( ، )األول )رســالة  ( 0.716،  0.476التــدريب المي

( فــى 0.751،  0.405فى البعد الثانى )القيادة واإلدارة( )

( فــى 0.685،  0.549البعد الثالث )الايكل التنظيمــى( ، )

( فــى 0.730،  0.662البعد الرابع )اهتيــار القيــادات( ، )
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،  0.609البعد الخامس )فعالية السياســات واألنظمــة( ، )

ــر ( فـــى 0.759 ــد الســـادس مـــدى اإلســـتجابة كت يـ البعـ

  األولويات واإلحتياجات .

 

 (9جدول رقم )

 معامل الثبات ألفاكرونباخ للمقياس )ب(

  130ن=

 م

البيانات 
 األساسية 

األهداف العامة  
 للمقرر

 البيانات التعليمية المستهدفة 

البرامج 
 والمحتويات 

 أساليب  
 التعليم والتعلم

أساليب تقييم 
 المتدربين

المعرفة  
 والفهم

المهارات  
 الذهنية

المهارات  
المهنية 
 والعملية

المهارات  
العامة 
 والمنقولة 

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

1 0.7557 0.7772 0.7242 0.7794 0.6838 0.7419 0.7022 0.5679 0.6518 

2 0.8079 0.7593 0.7207 0.7521 0.6945 0.7497 0.7323 0.5356 0.6170 

3 0.7997 0.7618 0.7386 0.7449 0.6606 0.7036 0.6843 0.4210 0.7037 

4   0.7286 0.7678 0.6603 0.7245 0.6870 0.3655 0.6190 

5   0.7444 0.7580 0.6774 0.7121 0.6915 0.4236 0.7483 

6   0.7321 0.7609 0.6699 0.7147 0.6980 0.4508 0.6110 

7   0.7555  0.6717 0.7181 0.6875 0.3718  

8   0.7251  0.6784 0.7611 0.6884   

9   0.7599  0.6620 0.7304 0.6766   

10     0.6569  0.6887   

11     0.6516  0.6989   

12     0.6618  0.7061   

13     0.6881  0.7060   

14     0.6707  0.6840   

15     0.6434  0.7116   

16     0.6729  0.7393   

17     0.6688     

يتضـــح مـــن هـــذا الجـــدول أن معامـــل الثبــــات 

( فى البعد 0.807،  0.755ألفاكرونباخ يتراوح ما بين )

ــات األساســية ) ــد 0.777،  0.759األول البيان ( فــى البع

( فــى 0.744،  0.720داف العامــة للمقــرر )الثــانى األـهـ 

ــة  ــة المســتادفة )المعرف ــات التعليمي ــث البيان ــد الثال البع

( فــى الماــارات الذهنيــة ، 0.779،  0.744والفاــم( ، )

ــة ، 0.694،  0.643) ــة والعملي ــارات الماني ــى الما ( ف

( الماــــارات العامــــة والمنقولـــــة ، 0.761،  0.703)

بع البرامج والمحتويات ، ( فى البعد الرا0.739،  0.676)

( فــى البعــد الخــامس أســاليب التعلــيم 0.567،  0.365)

( فــى البعــد الســادس أســاليب 0.748،  0.611والــتعلم ، )

 تقييم . 

 : Test R Testبطريقة إعادة تطبيق المقياس  -ب

لحساب معامل الثبــات تــم اســتخدام طريقــة االهتبــار 

فــس العينــة وإعادة اإلهتبار حيث تم تطبيق لمقياس على ن
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 اإلستبيان .بفاصل زمنى همسة عشر يوماً وذلك للتحقــق مــن  بــات 

 

 (10جدول رقم )

 معامل اإلرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثانى للمقياس )أ( والمقياس ككل

  45ن=

 قيمة )ر(  عادد العباارت األبعاااد م

 0.6112 4 رســالة التــــدريب  -1

 0.5799 10 ارةالقيــــــادة واإلد -2

 0.326 3 الايــكل التنظيـــمى -3

 0.519 5 إهتبــار القيــــادات -4

 0.6890 12 فعالية السياسات واألنظمة -5

 0.3632 4 مدى اإلستجابة لت يير األولويات واالحتياجات -6

 0.304( = 0.5قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )

رتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبيان قيد البحث والدرجة الكلية ( أن معامالت اإل10يتضح من جدول )

 له تراوحت ما بين )  ( إلى )  ( وهى معامالت إرتباط دالة إحصائياً.

 (11جدول رقم )

 معامل اإلرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثانى للمقياس )ب( والمقياس ككل

  130ن=  

 قيمة )ر(  تعادد العباار األبعاااد م

 0.7207 2 - 1 البيــانات األسـاســية -1

 0.5918 3 - 1 األهـداف العامـة للمـقرر   -2

 -البيانات التعليمية المستادفة : -3

 0.8399 9 - 1 المعرفــــة والفاــم  -أ

 0.8583 6 - 1 الماـــارات الذهنيــة -ب

 0.6085 17 - 1 الماارات المانية والعلميـة  - 

 0.7933 9 - 1 الماارات العامة والمنـقولة  -د

 0.7393 13 - 1 البرامـج والمحتـــويات  -4

 0.3718 7 - 1 أسـاليب التعليـم والتـعلم  -5

 0.4265 6 - 1 أسـاليب تقييـم المتـدربين  -6

 0.174( = 0.5قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )

ين ( أن معامالت اإلرتباط ب11يتضح من جدول )

درجة كل عبارة من عبارات االستبيان قيد البحث 

( إلى 0.371والدرجة الكلية له تراوحت ما بين )

 ( وهى معامالت إرتباط دالة إحصائياً. 0.858)

هذا وتشير الجداول السابقة الخاصة بصدق و بــات 

المقياس قيد الدراسة أن المقياس يتمتع معــامالت علميــة 

تدريب الميدانى فــى ضــوء تجعله يصلح كمقياس لتقويم ال
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 جامعة كفرالشيخ .  –التربية الرياضية متطلبــات معــايير اإلعتمــاد وضــمان الجــودة لطــالب كليــة 

 

 (12جدول رقم )

 معامل اإلرتباط بين القياسين األول والثانى للمقياس )أ(

  45ن=

 م

رسالة التدريب  

 الميدانى
 اختيار القيادات الهيكل التنظيمى القيادة واإلدارة 

فعالية السياسات  

 واألنظمة 

مدى االستجابة كتغير  

األولويات  

 واالحتياجات 

 معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط معامل اإلالرتباط  معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط

1 0.886* 0.894* 0.849* 0.760* 0.814* 0.785** 

2 0.929* 0.934* 0.572* 0.830* 0.729* 0.840** 

3 0.915* 0.388* 0.790* 0.683* 0.796* 0.806** 

4 0.949* 0.931*  0.944* 0.855* 0.864** 

5  0.840*  0.860* 0.667*  

6  0.720*   0.801*  

7  0.793*   0.850*  

8  0.645*   0.776*  

9  0.445*   0.845*  

10  0.573*   0.833*  

11     0.855*  

12     0.626*  

 0.304( = 0.5ر( الجدولية عند مستوى داللة )قيمة )

يتضح من هذا الجــدول أن معامــل اإلرتبــاط يتــراوح 

ــين ) ــا بـ ــالة 0.964،  0.886مـ ــد األول )رسـ ــى البعـ  ( فـ

( فى البعد الثــانى 0.979،  0.445التدريب الميدانى ( ، )

ــادة واإلدارة( ) ــد 0.790،  0.572)القيــــ ــى البعــــ  ( فــــ

( فــى البعــد 0.944،  0.324، )الثالث )الايكل التنظيمى( 

( فــى البعــد 0.921،  0.626الرابع )اهتيار القيــادات( ، )

ــة( ، ) ــات واألنظمـ ــة السياسـ ــامس )فعاليـ ،  0.785الخـ

ــر 0.864 ــد الســـادس مـــدى اإلســـتجابة كت يـ ( فـــى البعـ

 األولويات واإلحتياجات.  
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 (13جدول رقم )

 س )ب(معامل اإلرتباط بين القياسين األول والثانى للمقيا

  130ن=

 م

البيانات 
 األساسية 

األهداف العامة  
 للمقرر

 البيانات التعليمية المستهدفة 

البرامج 
 والمحتويات 

 أساليب 

 التعليم والتعلم

أساليب تقييم 
المعرفة   المتدربين

 والفهم
المهارات  

 الذهنية

المهارات  
المهنية 
 والعملية

المهارات  
العامة 
 والمنقولة 

معامل 
 اإلرتباط

معامل 
 اإلرتباط

معامل 
 اإلرتباط

معامل 
 اإلرتباط

معامل 
 اإلرتباط

معامل 
 اإلرتباط

معامل 
 اإلرتباط

معامل 
 اإلرتباط

معامل 
 اإلرتباط

1 0.860 * 0.860 * 0.834 * 0.897 * 0.959 * 0.690 * 0.913 * 0.903 * 0.901 * 

2 0.452 * 0.452 * 0.526 * 0.905 * 0.982 * 0.959 * 0.959 * 0.957 * 0.967 * 

3  0.339 * 0.403 * 0.913 * 0.976 * 0.946 * 0.964 * 0.849 * 0.987 * 

4   0.770 * 0.918 * 0.916 * 0.939 * 0.961 * 0.885 * 0.908 * 

5   0.458 * 0.891 * 0.980 * 0.907 * 0.971 * 0.855 * 0.925 * 

6   0.363 * 0.873 * 0.985 * 0.967 * 0.982 * 0.939 * 0.929 * 

7   0.952 *  0.986 * 0.950 * 0.961 * 0.874 *  

8   0.920 *  0.983 * 0.919 * 0.963 *   

9   0.943 *  0.965 * 0.928 * 0.959 *   

10     0.963 *  0.961 *   

11     0.971 *  0.960 *   

12     0.965 *  0.978 *   

13     0.985 *  0.920 *   

14     0.965 *     

15     0.960 *     

16     0.961 *     

17     0.566 *     

 0.174( = 0.5مة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )قي

يتضح من هذا الجــدول أن معامــل اإلرتبــاط يتــراوح 

 مــا بــين القيــاس األول والثــانى فــى البعــد األول البيانــات 

( فــى البعــد الثــانى األهــداف 0.934،  0.452األساســية )

ــرر ) ــة للمقـ ــث 0.934،  0.339العامـ ــد الثالـ ــى البعـ ( فـ

ـ  ــات التعليمـيـ ــم( ، البيانـ ــة والفاـ ــتادفة )المعرفـ ة المسـ

،  0.841( فــى الماــارات الذهنيــة ، )0.965،  0.363)

،  0.566( فــى الماـــارات المانيــة والعمليـــة ، )0.918

ــة ، )0.982 ــة والمنقولـــ ــارات العامـــ ،  0.690( الماـــ

 0.913( فى البعد الرابع البرامج والمحتويــات ، )0.967

لــيم والــتعلم ، ( فــى البعــد الخــامس أســاليب التع0.978، 

 ( فى البعد السادس أساليب تقييم . 0.957،  0.738)

 



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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 االستنتاجات : 

فى ضوء هــدف البحــث وفــى إطــار المــناج العلمــى 

المســـتخدم وفـــى نطـــاق عينـــة البحـــث وكـــذلك التحليـــل 

اإلحصائى ، وعرض النتــائج وتفســيرها ، تمكــن الباحــث 

  -من التوصل إلى :

)أ( ، )ب( يتمتــع  أن المقياس المقترح فى صــورتيه -

بمعــامالت علميــة تجعلــه يصــلح لعمليــة التقــويم 

للتـــدريب الميـــدانى فـــى ضـــوء متطلبـــات معـــايير 

اإلعتمــاد وضــمان الجــودة لطــالب كليــة التربيــة 

 جامعة كفرالشيخ . –الرياضية 

 التوصيات : 

   -فى ضوء ما تم استنتاجه يوصى الباحث بما يلى :

ــاس لتقــويم محتــو - ــى المقي ــدريب اإلعتمــاد عل ى الت

ــة  ــية جامع ــة الرياض ــة التربي ــالب كلي ــدانى لط المي

 كفرالشيخ .  

التعرف علــى المعوقــات مــن هــالل نتــائج المقيــاس  -

 والعمل على حلاا وتدعيم اإليجابيات .

عقــد لقــاءات دوريــة مــع منســق التــدريب الميــدانى  -

بكلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ والتى يــتم 

الــب المعلــم فلســفة مــن هاللاــا شــرح وافــى للط

التدريب الميدانى وكيفية تقويم األداء من هالل تلــك 

الفترة ومناقشة أهم المشــكالت التــى تظاــر هاللاــا 

 واقتراح السبل المالئمة لحلاا .

تصميم المقياس على جميع كليات التربية الرياضية  -

 بـ   . م .   مع مراعاة الميعاد لكل كلية .

 أوالً : المراجع العربية :

أحمـد محمـد عبدالفتاح ، محمـد كـمــال مصطـفــى ،  -1

فـادية أحمـد عبدالع يـ : متطلبات التدريب الميدانى 

جامعــة المنصــورة فــى  –بكليــة التربيــة الرياضــية 

ضــوء احتياجــات ســوق العمــل ، المــؤتمر العلمــى 

ــات ،  ــدولى الثالــث ، كليــة التربيــة الرياضــية للبن ال

 م . 2007جامعة ال قازيق ، ال قازيق ، 

تقـــــويم واقـــــع التربيـــــة  : أفلـين نصيـف مـكارى -2

ــة الرياضــية  ــن هــالل نراء طــالب التربي ــة م العملي

بالمنيــا ، مجلــة البحــث فــى التربيــة وعلــم الــنفس ، 

 م .  1998القاهرة ، 

أمـين أنـور الخـولـى ، محـمــود عبــدالفتاح عنــان ،  -3

ــــون: ــــ: جـل ـــان دروـي التربيــــة الرياضــــية  عدـن

ــل  ــية ا دلي ــة المدرس ــب التربي ــم الفصــل وطال معل

ـ ، دار الفكــر العربــى ، القــاهرة  5العمليــة ا ، ـطـ

 م . 2001

تقــويم  إيمـان سـالم محفـوظ ، إجـالل حافــ  نــوار: -4

برنــامج التــدريب الميــدانى لطالبــات كليــات التربيــة 

الرياضــية للبنــات باألســكندرية شــعبة التــرويح ، 

ية ، كليــة المجلــة العلميــة للتربيــة البدنيــة والرياضــ 

ــدد  ــ ء األول ، الع ــات ، الج ــية للبن ــة الرياض التربي

 م .2007الثالث والثال ون ، جامعة األسكندرية 

معوقات إعداد الطالب المعلــم  : باهـر محمــد السيـد -5

فى التدريب الميدانى فى التربية الرياضية ، رســالة 

ماجســتير غيــر منشــورة ، مجلــة التربيــة للبنــين ، 

 م .2008قاهرة ، جامعة حلوان ، ال

 باـاء إسماعيل محمـود ، أحمد إبراهيـم عبدالعاطى -6

ــات  : ــة بكلي ــة العملي ــرامج التربي ــاد ب ــايير اعتم مع

التربة الرياضية فى ضوء التجارب العالمية ، مجلة 

 م . 2001التربية والتنمية ، االقاهرة ، 

ــاجة -7 ــن الـخ ــدى حـس ــدن ، ـه ــود الـب ــة محـم  : باـي

ــة ا لعمليــة لبــرامج بكــالوريوس تقــويم واقــع التربي

التربية الرياضية بجامعة البحرين ، المجلة العلميــة 

ــث  ــادد الثالــ ــية ، العــ ــة والرياضــ ــة البدنيــ للتربيــ

 م .1995والعشرين ـ يوليو 

ــدوى -8 ــى العـ ــدين علـ ــال الـ ــة  : جمـ ــدريس التربيـ تـ

 م . 2005الرياضية ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، 

ــير: -9 ــعود الخضـ ــن سـ ــير بـ ــرات ـجــ  هضـ ودة مؤشـ

مخرجات التعليم العالى بدول مجلس التعــاون لــدول 



قويم التدريب الميدانى فى بناء مقياس لت 

 ضوء ...................
د/ محمد عبد السالم أبو  

 ريه 
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دراســـة تحليليـــة ا ، مجلـــة  الخلـــيج العربـــى ا

، مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة ، التعــاون

 م 2001

إدارة التميــ  ، نمــاذ  وتقنيــات  : علـــى الســـلـمــى -10

ــة  ــب للطباع ــة ، دار غري ــى عصــر المعرف اإلدارة ف

 .م2002رة ، القاه

ــدين كمــال عبد  -11 ــد نصــر ال ــد إســماعيل ، محم الحمي

مقدمــة التقــويم فــى التربيــة الرياضــية ،  رضــوان:

الطبعـــة األولـــى ، دار الفكـــر العربـــى ، القـــاهرة ، 

 م . 1994

ـــرون  -12 ـ ـــة ، ونهــــــــ ـ ـــون الداراوـك ـ إدارة   : مأمـــ

 –الجــودة الشــاملة ، دار صــفاء زللنشــر والتوزيــع 

 م . 2001عمان ، 

ــد  -13 ــايح محـم ــودة   : مصــطفى الـس ــودة  –ا الج ج

إدارة الجــودة الشــاملة ا )رحيــة حــول  –التعلــيم 

ــؤتمر  ــدم لم ــال علمــى مق ــة( ، مق المفاــوم واألهمي

ــايير الجــودة  ــى ضــوء مع ــات ف تطــوير أداء الجامع

ــاد ، ) ــم االعتمـ ــ   19 – 18ونظـ ــمبر( ، مركـ ديسـ

ــين شــمس ،  ــة ع ــامعى ، جامع ــيم الج ــوير التعل تط

 م . 2005القاهرة ، 
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