
 الممارسات التدريسية لدي معلمي التربية الرياضية في تقويم
 أسيوط   ةضوء مهارات التدريس اإلبداعي بمحافظ

                                                                                                               محمد      د/ بكر أنور تهاميأ.م.*                                       
 د/ أحمد يوسف محمد حسن**

 المقدمة ومشكلة البحث: 
أهوم  وهووالمعلم إلى حد كبير على اإلعداد المهني الذي يتلقاه  والتدريب  ،يتوقف النجاح في مهنة التدريس

ً  ولوم يمور بخبور   مهنيوا   الذي تلقي إعدادا   أو الطالب المدرب  فالطالب المعلم ته في هذا المجال،  امن خبر  كوام
في الميدان أو مر بخبر  قليلة يكون في العاد  أفضل من المعلوم ذي الخبور  الطويلوة ول نوه لوم يتلقوى إعودادا  أو 

 مًئموا   تلقي جزءا ضئيً من هذا اإلعداد المهني إذا أنه من الصعب على المعلم الذي لوم يتلقوى إعودادا مهنيوا  
لخبر  تعتمد إلى حد كبير على نوع اإلعداد الذي سبقها فالخبر  قد ت ون خبر  أن يستفيد من خبرته وذلك ألن ا

على الحكم على مدي صًحية ما  ، وقادرا  غير مجدية إذ لم يكن هناك من اإلعداد ما يجعل الشخص متيقظا  
 يتعرض له من مواقف ت ون في مجموعها ما نطلق عليه لفظ الخبر . 

(34 :24  ) 
م( الى ان المعلم العامل الرئيس الذى يتوقوف عليوه نجواح 2015" )الحليم عبد الكريممحمود عبد  شير "يو 

التعليم فوي بلووغ غاياتوه ولوذا كوان امهتموام بانتقائوه واتطووير اعوداده وتدريبوه احودى القضوايا الدائموة فوي محوي  
 رئيسوويا  شووثل كهيوورا  موون التراووويين، وفووى نفووس الوقووة بمراعووا  كافووة ظروفووه امجتماعيووة والهقافيووة والماديووة هوودفا  

المسووئولين والخبووراء والمتخصصووين كووالمجلس القووومي للتعلوويم والبحوو  والت نولوجيووا ومرا ووز البحووو  والدراسوواة 
: 29المعلووم والخصووائص الواجووب توافرهووا فووي المعلووم الجيوود.) د التراويووة وغيرهووا بحهووا  عوون سياسووة قوميووة م عوودا

398 ) 

أن ترايووة العقووول المفكوور  وتنميووة اإلبووداع أصووبس مطلبووا  أساسوويا   م(1991" )محمددد أمددين الم تدديويضوويف "
علوووى المسوووتوى القوووومي وبالتوووالي فهوووو غايوووة مسوووتهدفه علوووى مسوووتوى المجتمووو  والترايوووة ب جهزتهوووا وم سسووواتها 
المختلفووة وهوودو ضووروري وهووام علووى مسووتوى مواقووف تعلوويم وتعلووم المووواد الدراسووية المختلفووة داخوول الم سسوواة 

 (153: 22التعليمية. )
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م( أنووه ينبثووي إتبوواع أسوواليب واسووتراتيجياة تدريسووية معاصوور  لًنتقووال 2009)"فدداي أ أحمددد حمدداد"وتشووير 
بوالتعليم مون الصوور  التقليديوة إلوى صوور  حديهوة تهودو لًرتقواء بوالتفكير وتنظويم أفكوار التًميوذ بصوور  عمليووة 

ليمية، ليصبس المتعلم مشاركا من خًل المناقشاة للمحتوى األ اديمي، وتجعل المتعلم ايجابيا في العملية التع
 (300: 18)ذ القراراة للوصول لحل المشكًة.الجماعية واتخا

هووار  األسووئلة والتجريووب واختيووار الحلووول واألفكووار  ويعموول التوودريس اإلبووداعي علووى ام تشوواو والمعالجووة وا 
 اشوكًة والطًقوة والمرونوة واألصوالة كمووتعديلها كما يدعم هوذا النووع مون التودريس قودراة مهول الحساسوية للم

يدعم القدر  على إعاد  تعريف المفاهيم والعناصر والموضوعاة، وهذا التدريس اإلبداعي يتفوق علوى التودريس 
التقليوودي، حيوو  أن هووذا النوووع موون التوودريس يوودعم عووددا  محووددا  موون القوودراة العقليووة وبالتحديوود التووذكر والتفكيوور 

 (1: 23المنطقي.)

أن التدريس اإلبداعي يقووم علوى أسواس امسوتفاد  ال املوة  م( إلى2005" )مجدى ع ي  إبراهيمكما يشير "
مووون اإلمكانيووواة التعليميوووة المتووووفر  وتوجيههوووا بموووا يوووتًءم مووو  إمكانيووواة واسوووتعداداة وقووودراة التًميوووذ بهووودو 
وصووولهم إلووى درجووة الووتمكن فووي أقوول وقووة ممكوون وب قوول كلفووة ماديووة متاحووة، واووذلك يحقووق التوودريس اإلبووداعي 

علوووم والموووتعلم، كموووا يعمووول التووودريس اإلبوووداعي علوووى توجيوووه التًميوووذ بحيووو  يوا بووووا التثيوووراة التفاعووول بوووين الم
 (221: 21والتطوراة العالمية المعاصر  والمستقبلية. )

ول ووى يقوووم المعلوووم بوودوره الرئيسوووي والمهووم والفعوووال علووى أ موول وجوووه، ينبثووي أن يمتلوووك بعووض الممارسووواة 
لتدريسي: التخطي  للتدريس وتنفيذ التدريس وتقويم التدريس بكفواء  عاليوة، والمهاراة التي تجعله يقوم باألداء ا

واإلبوداع فووي التوودريس أو التوودريس اإلبووداعي يتحقووق باتسووام السوولوك التدريسووي بسووماة إبداعيووة )طًقووة، مرونووة، 
  األفكووار أصوالة( ويتحقوق عنوودما يقووم المعلوم باسووتدعاء أ بور عودد ممكوون مون األفكوار التراويووة المناسوبة وتنويو

نتاج أفكار واسوتجاباة تراويوة  وامستجاباة التراوية وتعديل الموقف التعليمي، وا عاد  تنظيمها بشكل مناسب وا 
 (40جديد  وقليلة الت رار.)

م( أنووه عنوودما نتحوود  عوون عمليووة التوودريس ودورهووا فووي تنميووة 2001" )نايددي يوسددف عبددد الدد  ويوضووس " 
موووة تشوووير إلوووى امسوووتجاباة التراويوووة واألسووواليب التدريسوووية الجديووود  غيووور اإلبوووداع لووودى التًميوووذ فهموووة وجهوووة مه

الشووائعة وأنموواس السوولوك اإلبداعيووة التووي يصوودرها المعلووم فووي أهنوواء عمليووة التوودريس، هووذه الوجهووة تمهوول أحوودى 
يووذ، وجهتووي التوودريس اإلبداعيووة الووذي يتضوومن نشوواطا  تدريسوويا  موجهووا  إلووى تنميووة القوودراة اإلبداعيووة لوودي التًم

 (6: 33وتتضمن أيضا  أداء  وسلوكا  تدريسيا  يتسم بسماة إبداعية. )
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ً  موون  ( علووى أن هنوواك قصووورا  فووي المنوواه  الدراسووية 8م( )2002" )" كيددة كامدديا نددوات شددلتوتوتتفووق كوو

، لتًميذ الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي، وأنه يجب تعديلها بحي  تتجه إلى التشجي  على األصوالة
هار  حب امستطًع والحساسية للمشكًة وهذا ما تشوير إليوه " م( 1990" )ملكدة رفداعيوالطًقة، والمرونة وا 

( على عدم توافر األنشطة المتنوعوة بالقودر ال وافي التوي تشوج  التًميوذ علوى امبت وار فوي اللعوب وتصول 31)
 ة لهم.بهم إلى ا تساب المهاراة الحركية ومن هم اللياقة الحركية الًزم

ً   وتوصوووول عبددددد د عبددددد الحلدددديم (، "24م()2001")محمددددد سددددعد  طلددددوتا م دددد    السدددداي موووون " كوووو
( أن بوورام  إعووداد المعلووم فووي حاجووة ماسووة إلووى إعوواد  النظوور والتطوووير لتوا ووب التثيووراة 15م()2008")محمددد

العملية التعليمية وي هر فيها، حي  أن ذلك سوو ينعكس على مختلف جوانب  العصرية الحاضر  والمستقبلية،
فقوود أصووبس إتقووان المعلووم للمهوواراة التدريسووية والتعاموول موو  المسووتحدهاة الت نولوجيووة متطلووب هووام موون األركووان 

 األساسية لعملية اإلعداد المهني.
اسووويوس ومتابعوووه  ةبمووودارس محافظووو العمليوووة الترايوووةعلوووى مجموعووواة  باإلشوووراون اخوووًل قيوووام الباحهووو مووونو 

فقود رصود  الرياضوية الترايوةللعديود مون دروس  تهمبالمودارس ومون خوًل مًحظو ةالرياضوي الترايوةم  تدريس معلو
 الترايووةدروس وحصووص  بوو داءللمعلمووين لوودى قيووامهم  ةمنهووا والسوولبي ةن العديوود موون الممارسوواة اميجابيوواالباحهوو

ً   الرياضوية الترايوةالتخطوي  والتنفيوذ والتقوويم لحصوه   فوي  حصورة انوالتي     الرياضية تقوويم اداء  عون ذلوك فضو
 البحهيوةبشكل ذاتي من خًل اسوتجابته علوي مواقوف تدريسويه محودده يعود مون الخطووس   الرياضية  الترايةمعلم  
تحليووول محتووووى مقووورر مهووواراة التووودريس والترايوووة العمليوووة بكليوووة الترايوووة  كموووا تووومان. حسوووب علوووم الباحهووو النوووادر 

جامعة اسيوس، وجد أن هناك قصور في اسوتخدام مهواراة التودريس اإلبوداعي وتقنياتوه، أهنواء ت هيول -الرياضية
ديوة فوي تقلي طرقوا   الخدموةأهنواء  ينالطالب المعلم، والتركيز على ال م م ال يف، باإلضافة إلوى اسوتخدام المعلمو

التووودريس م تتناسوووب مووو  تنميوووة مهووواراة التووودريس امبوووداعي، غيووور عوووابئين بوووالطرق التوووي تنموووي اإلبوووداع لووودى 
التًميذ، في حين أن التدريس اإلبداعي وأساليبه راما يكون من أنسب الطرق والوسائل التي يجب أتباعها مو  

اللوذان هموا  لأللعواب الرياضويةاراة الحركيوة تًميذ هذه المرحلة حتى نصل إلى تحقيق وا تساب التًميوذ للمهو
ً  المختلفوة فوي المرحلوة الًحقوة،   ة أساس التخصص في الرياضا "محمدد سدعد  طلدوتا  مون وهوذا موا ي كوده كو

علوى أهميوة تطووير بورام  إعوداد المعلوم (ا 6()2005" )االحمدد(ا "خالدد  د   24()2001م   ي الساي " )
هم فووي ت وووين معلووم المسووتقبل قبوول مواجهووة واقوو  التطبيووق المهنووي بمووا ل ووي تحقووق األهووداو المرجووو  منهووا، وتسوو

 يتفق م  طبيعة التثيراة العصرية الحاضر  والمستقبلية والقضايا التراوية المعاصر . 
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ن المت موول لواقوو  التوودريس الصووفي، واعتموواده علووى الطوورق التقليديووة المبنيووة علووى التلقووين وامسووترجاع وأ
التعلم ، وهو ما يعيق عملية اإلبداع لدى الطًب ، وباعتبار أن المعلم هوو الركيوز  األساسوية في معالجة ماد   

حيوو  أن التوودريس هووو وسوويلة اتصووال تراويووة،  ،فووي العمليووة التعليميووة ، وهووو صووان  التوودريس وأداتووه التنفيذيووة
ف بووه موون خصووائص تخطوو  وتوجووه موون قبوول المعلووم لتحقيووق أهووداو التعلوويم وهووي أيضووا نتوواج مباشوور لمووا يتصوو

، فلوم تعود مسوئولية تجاهاتوهاب ومهاراة متنوعة، وهذا يتطلب معلما  متمكنا  من مهاراة التدريس اإلبداعي وملما  
نقول المعرفووة إلووى الطووًب فحسووب بول تثيوور دوره إلووى ميسوور ومستشووار  الترايووة الرياضوويةالمعلوم واخاصووة معلووم 

ورا  للعملية التعليمية، ويشج  أسئلة الطًب وأفكوارهم، ولوذا بدع في الموقف التعليمي، يجعل من المتعلم محوم  
المسوتقبلي قبول تخرجوه بالمرحلوة امبتدائيوة لمهواراة التودريس اإلبوداعي، بوً  الرياضوية  ةالترايوفإن امتًك معلم  

 شك سي تي هماره المرغوبة وخاصة فيما يتعلق بتنمية التفكير واإلبداع لدى تًميذ المرحلة امبتدائية.
بالمرحلووة امبتدائيووة الترايووة الرياضووية  وقوود أ وودة دراسوواة وبحووو  عديوود  علووى ضوورور  امووتًك معلمووي

لمهاراة التدريس اإلبداعي المتضمنة في استراتيجياة وأسواليب تنميوة اإلبوداع وذلوك مون خوًل بورام  تدريبيوة، 
فووي أسوواليب التوودريس والتووي تعتموود  ، موو  أن هنوواك اتفاقووا  الترايووة الرياضوويةوأيضووا وجووود تبوواين فووي أداء معلمووي 

حيو  يوتم شورح العناصور بصوور  مسوتقلة نسوبيا  دون امهتموام   ،، دون أي إبوداع مون المعلوموالتلقينعلى الحفظ  
بالموضوووع بصووور  مت املووة،  وقوود أدى ذلووك إلووى تحقيووق نتووائ  معرفيووة، ومهاريووة، ووجدانيووة غيوور مرغوبووة فووي 

ً   ةكدراسوو الترايووة الرياضوويةتوودريس   ل  دد  أبددو العدد  نانسددي ا(2(ا)م2011)القح ددة  أحمددد عبدددد   نموو كوو
 .(32) م2009)

لإلبداع هو بداية حركة التثييور والتطووير الفعلوي فوي التراية الرياضية   معلميللذلك فإن اإلعداد الجيد  
جذريووة علووى العمليووة التعليميووة ومنظومووة التعلوويم بشووكل كلووي فووي مصوور، األموور الووذي يتطلووب إحوودا  تثييووراة 

لتحسوين الممارسواة التدريسوية فوي  الترايوة الرياضويةمعلموي  وت هيول جمي  المستوياة في برام  إعداد وتودريب 
 .مهاراة التدريس اإلبداعي ضوء

الترايوووة الرياضووية مووون  يمعلموو وفووي ضوووء موووا سووبق تتبلوووور مشووكلة البحوو  فوووي ضووعف مسوووتوى تمكوون
 يالممارسووواة التدريسوووية لووودي معلمووو الحاجوووة إلجوووراء هوووذا البحووو  لتحديووود ، ولهوووذا ظهووورة الممارسووواة التدريسوووية

 .أسيوسة بداعي بمحافظالتراية الرياضية في ضوء مهاراة التدريس اإل

 أهمية البحث والحاجة إلي :
ي تي هذا البح  استجابة للتوجهاة الحديهة التي ينادي بهوا القوائمون علوى الترايوة والتعلويم فوي الوقوة  -1

 ور  وجود برام  تهتم بتنمية قدراة المعلمين اإلبداعية وكفاء تهم التدريسية.الحاضر من ضر 
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قبوول الخدمووة والقووائمين علووى  معلمووي الترايووة الرياضوويةقوود يسووهم فووي إمووداد القووائمين علووى بوورام  إعووداد  -2
 ة ب دا  مًحظة موضوعية لمهاراة التدريس اإلبداعي.يالعملية التعليم

 اإلبداعي م  تًميذهم. ساية الرياضية إلى استخدام مهاراة التدريقد يوجه القائمين بتدريس التر  -3

يفتس المجال أمام الباحهين إلجراء دراساة عديد  في مجال تدريس التراية الرياضوية نظورا  لموا يشوتمل  -4
عليووه موون الموضوووعاة التووي يمكوون دراسووتها وتجريبهووا فووي مجووال التوودريس اإلبووداعي وتنميووة المهوواراة 

 .المدارس المختلفة الحركية لتًميذ 
للمووودارس قووود يسوووهم البحووو  الحوووالي فوووي محاولوووة تًفوووي أوجوووه القصوووور فوووي برنوووام  الترايوووة الرياضوووية  -5

 امبتدائية.

 هدددف البحدث:  
التراية الرياضية في ضوء مهاراة التدريس  يالممارساة التدريسية لدي معلم  يهدو البح  إلى تقويم 
 .أسيوسة بداعي بمحافظاإل

 البحددث:  تساؤالت
أسوويوس فووي ضوووء مهوواراة ة الترايووة الرياضووية بمحافظوو يلممارسوواة التدريسووية لمعلموول مووا الواقوو  الفعلووي -1

 ؟بداعيالتدريس اإل
 فرض البحث:

لممارسوووواة ل  والبعووودي  القبلوووي ينالقياسووووتوجووود فوووروق ذاة دملوووة احصووووائية بوووين متوسوووطاة درجووواة 
  لصالس القياس البعدي. التدريسية لدى معلمي التراية الرياضية في ضوء مهاراة التدريس امبداعي

 الم  لحدات الواردأ بالبحدث:
 Evaluation  :التقويم  -1 

هو الحكم على األشياء أو األفراد إلظهار المحاسن والعيوب ومراجعوة صودق الفوروض األساسوية التوي      
 (27 : 4. )يتم على أساسها تنظيم العمل وتطويره

  Education Program :التقييم -2
ويشوتمل علوى الوزمن هو تلك الخبراة التعليمية المتوقعة التي تنب  مون المونه  وكول موا يتعلوق بتنفيوذه،    

 (64: 25) والمدرس والتلميذ والطريقة واممكاناة والمحتوى والتنظيم وطرق التقويم.
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 :instructional practices الممارسات التدريسية -3
هوووي عبوووار  عووون السووولوكياة وامفعوووال والطووورق التوووي يسوووتخدمها المعلموووون داخووول الصوووف لتقوووديم المووواد  

 (179:27)م لدى التًميذ. التعليمية بثرض احدا  التعل
بانها الم شراة التي تصوف اإلجوراءاة التوي ينبثوي أن يتبعهوا معلموي الترايوة الرياضوية   ان* ويعرفها الباحه

 أهناء الموقف التعليمي بهدو احدا  التعلم داخل الصف الدراسي. 

Creative teaching skillsمهارات التدريس اإلبداعي:  -4
()

 

المهوواراة والسوولوكياة وامسووتجاباة التووي يظهرهووا المعلووم أهنوواء مراحوول عمليووة التوودريس المختلفووة كافووة  
تقويم الدرس( وتتسم بسماة إبداعية تهدو إلى تنمية اإلبداع بمهاراتوه   -تنفيذ الدرس  -)تخطي  الدرس

 المتعلمين.لدى سية )الطًقة والمرونة واألصالة( األسا

 )*(Training Program   :التأهيليالبرنامج  -5
خطة شاملة ذاة أهداو محدد ، ومحتووى مونظم،  وخطوواة إجرائيوة متتابعوة، تتمهول فوي مجموعوة مون 

مهوووواراة  لتحسووووين ،امسووووتراتيجياة، واألسوووواليب، واألنشووووطة الهادفووووة والمخططووووة والمنظمووووة والمقصووووود 
 لمعلمي التراية الرياضية.التدريس اإلبداعي 

   الدراسات المرجعية:   -  
 أواًل: الدراسات العربية:        

( بعنددوان "تددأاير الموديددوالت التعليميددة فددي تنميددة الك ايددات 3م(ا)2017"احمددد محمددد  يددوار" )دراسووة  -1
موديوول لتنميوة ال فايواة واسوتهدفة الدراسوة التعورو علوى تو هير    التدريسية لدى معلمي التربية الرياضدية"

واستخدم الباح  المنه  التجريبوي وتمهلوة عينوة  الرياضية للمرحلة المتوسطةالتعليمية لدى معلمي التراية 
معلم بإدار  أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية واستخدم الباح  قائمة ال فاياة التدريسية   45البح  في 

لووودى  مووون اعوووداد الباحووو  وأسوووفرة النتوووائ  عووون فعاليوووة المووووديًة التعليميوووة فوووي تنميوووة ال فايووواة التدريسوووية
معلمووي الترايووة الرياضووية بالمرحلووة المتوسووطة وأوصووى الباحوو  بضوورور  اسووتخدام الموووديًة التعليميووة فووي 

 برام  التنمية المهنية لمعلمي التراية الرياضية بجمهورية مصر العراية.
 "برنامج مقترح للتددري  الدذاتي أانداء الخدمدة( بعنووان 28م(،)2006" )محمود عبد الل يف مراددراسة " -2

وتددأاير  علدد  تنميددة بعدددض مهددارات التدددريس اإلبددداعي لددددى معلمددي الرياضدديات بالمرحلددة اإلعداديدددة 
 

  تعريف إجرائي 
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واستهدفة الدراسة إلوى التعورو علوى أهور البرنوام  المقتورح فوي تنميوة   واتجاهاتهم نحو التدريس اإلبداعي"
أداء معلمووووي  مهوووواراة التوووودريس اإلبووووداعي وامتجوووواه نحووووو التوووودريس اإلبووووداعي والتعوووورو علووووى أهوووور مسووووتوى 

الرياضووياة بالمرحلووة اإلعداديووة فووي التوودريس اإلبووداعي وتنميووة مهوواراة اإلبووداع الرياضووي لوودى تًميووذهم، 
( معلووم توووم تقسوويمهم الوووى 12، علوووى عينووة مووون المعلمووين كووان قوامهوووا )واسووتخدم الباحوو  المووونه  التجريبووي

( معلموين وعينوة التًميوذ كوان 6) قوامهوا ( معلمين واألخرى تجريبيوة6أحدهما ضابطة قوامها )  مجموعتين
 ( تلميوذا  واألخورى تجريبيوة210أحودهما ضوابطة قوامهوا ) تم تقسويمهم إلوى مجمووعتين( تلميذ 420قوامها )
( تلميووذا. وكانووة أدواة البحوو ) البرنووام  المقتوورح لتوودريب المعلمووين علووى مهوواراة التوودريس 210قوامهووا )

نحووو التوودريس اإلبووداعي ( وأسووفرة النتووائ  عوون وجووود فووروق اإلبووداعي، بطاقووة المًحظووة ،مقيوواس امتجوواه 
ذاة دملوووة إحصوووائية بوووين متوسوووطي درجووواة التطبيوووق القبلوووي والبعووودي للقيووواس ككووول ول ووول بعووود مووون إبعووواد 
مهاراة التدريس اإلبداعي كل على حد  ولصالس التطبيق البعدي وكذلك في مقياس أداء مهاراة التدريس 

تجريبيووة فووي المهوواراة ككوول، وفووي كوول بعوود علووى حوود ، وقوود أوصووة الدراسووة اإلبووداعي لصووالس المجموعووة ال
 بتنظيم برام  إعداد المعلمين والمواقف التعليمية وتوافر مناه  جديد  وأساليب تقويم إبداعي . 

" برنددامج مقتددرح لتنميددة مهددارات التدددريس بعنوووان  (26م(ا)2004محمددد عبددد الحميددد عبددد " )دراسووة " -3
واسووتهدفة الدراسووة إلووى التعوورو علووى موودى فاعليووة   دد   الشددع  العلميددة بكليددة التربيددة"االبددداعي لدددى 

البرنوووام  المقتووورح فوووي تنميوووة مهووواراة التووودريس اإلبوووداعي لووودى الطوووًب المعلموووين بالشوووعب العلميوووة وتنميوووة 
نوووة ، واسوووتخدم الباحووو  المووونه  التجريبوووي، وكايالتفكيووور اإلبوووداعي لووودى تًميوووذهم بالصوووف األول اإلعوووداد 

أدواة الدراسووة ) امختبووار المعرفووي لمهوواراة التوودريس اإلبووداعي، بطاقووة المًحظووة أداء الطووًب لمهوواراة 
التوودريس اإلبووداعي( وقوود أسووفرة النتووائ  عوون وجووود فووروق دالووه إحصووائيا قبوول تطبيووق البرنووام  وبعووده فووي 

ختبوووار المعرفوووي لهوووا، متوسوووطاة درجووواة الطوووًب المعلموووين المعرفيوووة لمهووواراة التووودريس اإلبوووداعي فوووي ام
وكووذلك لمهووواراة التووودريس اإلبوووداعي )الطًقوووة والمرونوووة واألصوووالة والتفاصووويل وحوووب امسوووتطًع ( لبطاقوووة 
مًحظة أداء الطًب المعلمين، وكانة النتائ  لصالس التطبيق البعدي في الحالتين،  كما وجودة  فوروق 

بووداعي لوودى التًميووذ لصووالس التطبيووق البعوودي، دالووه إحصووائيا قبوول تطبيووق البرنووام  وبعووده فووي التفكيوور اإل
بداع تًميذهم،  وتبين أن البرنام  اتصف بفاعلية في جمي  الجوانب المختلفة لدى أداء الطلبة المعلمين وا 

 وقد اقترح إجراء مزيد من الدراساة بتنوي  مهاراة التدريس اإلبداعي في مواد دراسية أخرى.

 

إكساا بعض اااعاتاا تدرعد ااادتعيعد ضاادد  ع" ( بعنوووان17)،(م2002) "عددوض حسددين التددودري"دراسووة  -4

إدت  ادهعترع ى ت   تفا تتماتر  دت اا  ععواستهدفت  ادفااست  م لم عد رع ضي رعض  مرحلا عد  دديعا  عع

وعلوى مودى ا تسوابهم لهوا فوي ضووء عادهفايس اإلبتفاىي دتفا  ع  تي ادري تتف   تتي اد رإل ت  اإلىفا يت 
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ة إلوووى تووودني مسوووتوى أداء معلموووي الرياضوووياة المرحلوووة اإلعداديوووة التووودريب عليهوووا، وتوصووولة نتوووائ  الدراسووو
لمهاراة التدريس اإلبداعي في كل المحاور الهًهة ) الطًقة ،المرونة، األصالة( كما بينوة تودنى مسوتوى 
أداء المعلمين في مهاراة التدريس اإلبداعي ككل، كما وجدة فروق دملة إحصائيا بين متوسطي درجاة 

ح  لمهاراة المحاور الهًهة فوي كول مون التطبيوق القبلوي والبعودي لبطاقوة المًحظوة لصوالس أداء عينة الب
التدريس اإلبداعي ككل، لصالس التطبيق البعدي، وقدمة الدراسوة توصوياة   ة التطبيق البعدي، وفي مهارا

تفيد بضرور  التركيز على الجانوب التطبيقوي لمقورراة طورق التودريس واقترحوة تنفيوذ دراسواة تتبنوى بورام  
 التدريس اإلبداعي في المراحل المختلفة.  مهاراة لتنمية 

"فاعليدة برندامج للتددريس الم دير فدي تنميدة نووان ( بع16)،م(2001" )"عبد الملد   د  الرفداعي  دراسوة -5
" واسوتهدفة الدراسوة التعورو بعض مهارات التدريس اإلبداعي لدى ال    المعلمين بكلية التربية ب ن دا

على فاعلية برنام  للتدريس المصثر في تنميوة بعوض مهواراة التودريس اإلبوداعي لودى الطوًب المعلموين 
( طالبووا، واسووتخدم 20احوو  باختيووار العينووة بالطريقووة العمديووة وكووان قوامهووا )بكليووة الترايووة بطنطووا، وقووام الب

الباحووو  اختبوووار توووورانس للتفكيوووور اإلبوووداعي الصوووور  )أ( وبطاقوووة مًحظووووة األداء التدريسوووي تناولوووة بنووووود 
وأسفرة النتوائ  إلوى وجوود انخفواض فوي متوسو  درجواة الطوًب المعلموين   )الطًقة والمرونة واألصالة(،

راة التوودريس اإلبووداعي المدروسووة وكووذلك فووي متوسوو   درجووة البطاقووة فووي التطبيووق القبلووي وتحسوون فووي مهووا
 مستوى أداء الطلبة المعلمين في التطبيق البعدي  لمهاراة  التدريس اإلبداعي.

 :األجنبية: الدراسات  اانياً 
التعدرف علد   بعنووان"( 39)،مShyanhiong & chahong (2005)" "شاين هونجا شدوهونجدراسة  -6

ال عالددة التددي يسددتخدمها ا اددة مددن  تالعوامددي المددؤارأ علدد  التدددريس اإلبددداعي واكتشدداف االسددتراتيجيا
واسوتهدفة  الدراسوة التعورو علوى العوامول المو هر  علوى التودريس اإلبوداعي وا تشواو   المعلمين المتمي ين"

المتميوزين وت وووين عينوة الدراسوة موون هًهوة موون  الفعالوة التووي يسوتخدمها هًهوة موون المعلموين ة امسوتراتيجيا
المعلمووين المتخصصووين فووي التوودريس اإلبووداعي لتوودريس مجموعووة موون األنشووطة، ولتحقيووق هوودفي الدراسووة 
اسوتخدم الباحوو  الفيووديو للمًحظووة الصووفية، باإلضووافة إلووى تحليوول المقووابًة وانطباعوواة المعلمووين الهًهووة 

أظهورة أن التودريس اإلبوداعي األ هوور فاعليوة واسوتخداما موون  الدراسووة ومون أهوم النتوائ  التووي توصولة إليهوا
 قبل المعلمين المتميزين.

" تأاير البرنامج تدريبي للمعلمين في مجات التدريس  ( بعنووان38م(،)2000" )  Potrik"باتري   دراسة   -7
لوى تو هير برنوام  واسوتهدفة الدارسوة إلوى التعورو ع  اإلبداعي عل  قدرات الت كير اإلبداعي لدي   بهم"ا

توودريبي للمعلمووين فووي مجووال التوودريس اإلبووداعي علووى قوودراة التفكيوور اإلبووداعي لوودي طًبهووم، وقوود ت ونووة 
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( طالبا  وطالبة ولتطبيق الدراسة قام الباح  بتقسويم المعلموين 60( معلما  ومعلمة و)20عينة الدراسة من )
لووديهم مهوواراة إبداعيووة وقوود أسووفرة نتوووائ  إلووي مجموووعتين، معلمووين ذوى مهوواراة إبداعيووة ومعلمووين لووويس 

الدراسووة أن المهوواراة اإلبداعيووة التووي أظهرهووا المعلمووون فووي المجموعووة األولووي كووان لهووا توو هير واضووس علووى 
 تحسين قدراة التفكير اإلبداعي لدي طًبهم.

 قيد البحث:  السابقةالتعليق عل  الدراسات  
م( إلووى عووام 2000)أنهووا أجريووة فووي الفتوور  موون عووام  السووابقة المرجعيووةيتضووس موون العوورض السووابق للدراسوواة 

( 2، )م(2017 م(، )2001)عرايوووة عوووامي  اة ( دراسووو5منهوووا ) ،( دراسووواة 7وقووود بلثوووة عوووددها )م(، 2017)
 حي : م(2005م، 2000)أجنبية عام  ةدراس

جووراءاة  ،وأهووداو ،لطبيعووة مالمناسووبته الوصووفي، والتجريبوويالموونه   السووابقةسووتخدمة كوول الدراسوواة ا        وا 
الحصوول عليهوا، حيو  تراوحوة أعوداد  انسوتطاع الباحهواة الدراسواة التوي اختلفة أعداد عينو، واتلك الدراساة 
معلمووووا  الووووى )معلمووووي الرياضووووياة بالمرحلووووة ( 20)( تلميووووذ وموووون210)إلووووى طالبووووا  معلمووووا   (20العينوووواة موووون )

نحصورة اختيار العينة ول ون االدراساة السابقة في طريقة   اختًو المراحل التعليمية، تباينة (، م   ياإلعداد 
 العمدية العشوائية(.-العمدية-العشوائيةالطريقة في)
 أوج  االست ادأ من الدراسات السابقة قيد البحث: 
أهوووداو ومتثيوووراة تلوووك فوووي ضووووء موووا أشوووارة إليوووه الدراسووواة المرجعيوووة مووون نقووواس تبووواين واتفووواق فوووي إطوووار   

 الدراساة، استخلص الباحهان األسس العلمية والمنهجية البحهية لحل هذه المشكلة والمتمهلة في النقاس التالية:
 كيفية اختيار عينة البح  واختيار المجموعة التجريبية قيد البح  طبقا  لمتثيراتها. -
 متثيراة وأهداو هذا البح .استخدام المنه  الوصفي والتجريبي لمناسبتهما لطبيعة و  -
جراء المعامًة العلمية للتحقق من تسا مة وفرض البح . -  كيفية استخدام وا 
 الوقوو على المعالجاة اإلحصائية المناسبة لمتثيراة البح . -
 
 

جراءات البحث:  - خ ة وا   
 منهج البحث:  -

لطبيعوة وهودو  مواوذلوك لمًئمته والمنه  التجريبوي (المسحيةالمنه  الوصفي )الدراساة   اناستخدم الباحه
 .البح  
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 يتماي مجتمع البحث في :  مجتمع البحث: -
 .الخبراء بكلياة التراية والتراية الرياضية المتخصصين في مجال المناه  وطرق التدريس -
الحاصلين على بكوالوريوس الترايوة الرياضوية ودبلووم معلموين فوي معلمي التراية الرياضية بمحافظة أسيوس   -

 ( معلما .40التراية الرياضية ومارسوا المهنة خمس سنواة على األقل والبالغ عددهم )
عينة البحث: -  

 وكانة كالتالي: مجتم  البح  باختيار عينة البح  بالطريقة العمدية العشوائية من  انقام الباحه
خبراء من األساتذ   المتخصصين في مجال المناه  وطورق التودريس بكليتوي الترايوة والترايوة الرياضوية   (10)  -

 ببعض ال لياة بجمهورية مصر العراية.
الحاصوولين علووى بكووالوريوس الترايووة الرياضووية ودبلوووم معلمووين فووي  بمحافظووة أسوويوسمعلووم ترايووة رياضووية  (40)-

( معلموووين مووون خوووارج العينوووة 8باإلضوووافة الوووى ) س سووونواة علوووى األقووولالترايوووة الرياضوووية ومارسووووا المهنوووة خمووو
األساسوووية إلجوووراء المعوووامًة العلميوووة علوووى اسوووتمار  الواقووو  الفعلوووي للممارسووواة التدريسوووية وبطاقوووة مًحظوووة 

 .الممارساة التدريسية لمعلمي التراية الرياضية في ضوء مهاراة التدريس اإلبداعي
أدوات جمع البيانات: -  
ان الواقددع ال علددي للممارسددات التدريسددية لمعلمددي التربيددة الرياضددية فددي ضددوء مهددارات التدددريس اسددتبي -
 :ةوذلك من خًل الخطواة التالي  يبداعاإل

 :تحليي الواائق -
 هاراة التدريس الممارساة التدريسية لمعلمي التراية الرياضية بالمرحلة امبتدائية في ضوء محديد  م تت

والدراساة السابقة التي ترتب  بمهاراة التدريس اإلبداعي    ،ومراجعة البحو  من خًل تحليل    اإلبداعي
)  ومنها حسين  يتون  )ا  (5م(ا)2004حسن  احمد  عيم   العابدين  ا  (7م(ا)1999رشدي   ين 

( خضراوي  )ا  (9م(ا)2001شحاتة  سعيد  محمد  فلبمان ا  ( 11م(ا)2002سعيد  سمير 
محمد  ا  (12م(ا)2004) )سناء  )  ا(13م(ا)2006ن ر  عل   هانم  قد و   ا(14م(ا)1998سونيا 

 اشتملة على الخطواة التالية:
الواق  الفعلي للممارسواة التدريسوية لمعلموي الترايوة الرياضوية   مستبيانتحديد مجموعة من المحاور    -1

علووووى مجموعووووة موووون السوووواد  المحكمووووين وعرضووووه  (2ي ملحووووق )بووووداعفووووي ضوووووء مهوووواراة التوووودريس اإل
( خبراء وعودد 6وعددهم) وعلم النفس الرياضي ،المختصين في مجال المناه  وتدريس التراية الرياضية

( موون معلمووي الترايووة الرياضووية بالمرحلووة امبتدائيووة بووإدار  4موون موووجهي الترايووة الرياضووية وعوودد ) (6)
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ء الورأي فوي وذلوك ألبودا م4/10/2021لوى إم 2/10/2021( فوي الفتور  مون 1)أسيوس التعليميوة ملحوق 
 الحذو أو اإلضافة والجدول التالي يوضس ذلك:

( 1جدوت )  
النسبة المئوية آلراء السادأ الخبراء في محاور استبيان الواقع ال علي للممارسات التدريسية لمعلمي  

 ( 16اإلبداعي)ن=التربية الرياضية في ضوء مهارات التدريس 

 الرئيسية  اإلبداعيمهارات التدريس  م المحاور 
عدد  
 المهارات 
 ال رعية 

عدد  
المهارات  
 المحذوفة 

عدد  
المهارات  
 النهائية 

طير  موافق 
 موافق 

النسبة  
المئوية  
 للخبراء 

 التخ يط 

 %100 - 16 7 1 8 في تخ يط التدريس اإلبداعي.  ال  قة 1

 %100 - 16 3 - 3 في تخ يط التدريس اإلبداعي.   المرونة 2

 %100 - 16 2 1 3 في تخ يط التدريس اإلبداعي.   اال الة 3

 التن يذ

 %100 - 16 7 1 8 في تن يذ التدريس اإلبداعي.   ال  قة 4

 %100 - 16 3 - 3 في تن يذ التدريس اإلبداعي.   المرونة 5

 %100 - 16 6 1 7 في تن يذ التدريس اإلبداعي.   اال الة 6

 التقويم 

 %100 - 16 2 - 2 في تقويم التدريس اإلبداعي.   ال  قة 7

 %100 - 16 3 - 3 في تقويم التدريس اإلبداعي.   المرونة 8

 %100 - 16 2 1 3 في تقويم التدريس اإلبداعي.   اال الة 9

 % 100 - 16 35 5 40 المجموع الكل  للمهارات ال رعية 

الواقو  ( أن النسبة المئوية آلراء السواد  الخبوراء حوول المحواور الرئيسوية مسوتبيان 1يتضس من جدول )       
( %100اإلبداعي قد بلثة )ارساة التدريسية لمعلمي التراية الرياضية في ضوء مهاراة التدريس مالفعلي للم

الساد  الخبراء للموافقة على المحور حيو  توم حوذو ( ف  هر من آراء %80وقد ارتضى الباحهان نسبة مئوية )
محاور هي  9( وعلى هذا فقد تم التوصل إلى عدد %80الممارساة التي حصلة على نسبة مئوية أقل من )

الطًقووة والمرونووة وامصووالة فووي تخطووي  التوودريس اإلبووداعي، الطًقووة والمرونووة وامصووالة فووي تنفيووذ التوودريس 
 (.3التدريس اإلبداعي ملحق ) نة وامصالة في تقويماإلبداعي، الطًقة والمرو 

بعددد تحديددد محدداور االسددتبيان تددم  ددياطة عبددارات لكددي محددور معتمدددًا فددي ذلدد  علدد  المراجددع العلميددة  -2
, فقود تضومن محوور الطًقوة فوي تخطوي  التودريس والدراسات السابقة والمرتب دة والتدي تناولدت هدذ  المحداور

( مهاراة فرعية، والمرونة في تخطي  التدريس اإلبداعي 7دريسية موزعة على )( ممارسة ت22اإلبداعي عدد )
( مهواراة فرعيوة ، وامصوالة فوي تخطوي  التودريس اإلبوداعي عودد 3موزعوة علوى ) ( ممارساة تدريسية9عدد )

وتضوومن محووور الطًقووة فووي تنفيووذ التوودريس اإلبووداعي  موزعووة علووى مهووارتين فوورعيتين، ( ممارسوواة تدريسووية8)
( مهووواراة فرعيووة ، والمرونوووة فووي تنفيووذ التووودريس اإلبووداعي عووودد 7موزعووة علووى ) ( ممارسووة تدريسوووية24د )عوود 
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( 21( مهاراة فرعيوة ، وامصوالة فوي تنفيوذ التودريس اإلبوداعي عودد )3موزعة على )  ( ممارساة تدريسية10)
لتوودريس اإلبوداعي عوودد ( مهوواراة فرعيوة، وتضوومن محوور الطًقوة فووي تقوويم ا6موزعووة علوى ) ممارسوة تدريسوية

( 11موزعوووة علوووى مهوووارتين فووورعيتين ، والمرونوووة فوووي تقوووويم التووودريس اإلبوووداعي عووودد ) ( ممارسووواة تدريسوووية7)
( ممارسواة 9( مهاراة فرعية ، وامصالة في تقوويم التودريس اإلبوداعي عودد )3موزعة على )  ممارسة تدريسية

جموووالي عوودد الممارسووواة التدريسوووية لمعلموووي الترايوووة موزعوووة علوووى مهوووارتين فوورعيتين وبالتوووالي يصوووبس أ تدريسووية
 (.4( ممارسة تدريسية قائمة على مهاراة التدريس اإلبداعي ملحق )121الرياضية )

 المعام ت العلمية ل ستبيان: -
 ال دق: -
  دق المحكمين: -

المنواه  ( من الساد  الخبراء في مجال 16المحكمين بعرض امستبيان على )صدق   انستخدم الباحها
( وذلووك فووي الفتوور  موون 1) ملحووقأسوويوس  ةوطوورق توودريس الترايووة وموووجهي ومعلمووي الترايووة الرياضووية بمحافظوو

إلبداء الرأي في مدى مًئمة عباراة الواق  الفعلي للممارساة التدريسوية م  4/10/2021إلى    م2/10/2021
ة مون أجلوه سوواء مون حيو  المحواور لمعلمي التراية الرياضية في ضوء مهاراة التدريس اإلبداعي فيما وضع

المحوك الباحهوان وقد جعول  أو العباراة الخاصة بكل محور ومدى مناسبة تلك العباراة للمحور المنتسبة إليه،
خمسوووة  اسوووتبعاد توووم  المحوووكعلوووى هوووذا  ا  وانووواء فووو  هر( %80)العبووواراة ن ت وووون نسوووبة الموافقوووة علوووى أاألساسوووي 

عبوواراة كالتالي:)عبووار  موون محووور الطًقووة فووي تخطووي  التوودريس اإلبووداعي، وعبووار  موون محووور امصووالة فووي 
تخطي  التدريس اإلبداعي، وعبار  من محور الطًقة في تنفيذ التدريس اإلبوداعي، وعبوار  مون محوور امصوالة 

ريس اإلبوووداعي( وتوووم التوصووول إلوووى فوووي تنفيوووذ التووودريس اإلبوووداعي، وعبوووار  مووون محوووور امصوووالة فوووي تقوووويم التووود 
 (.5) ملحق النهائيشكله  في امستبيان
 

 :الداخلي االتساق دق  -
وذلوك بهودو التحقوق مون  لًسوتبيانلحساب معامول الصودق    الداخلي  امتساقصدق    اناستخدم الباحه

من مجتم  البح  ول ن مون خوارج عينوة  معلمين( 8على مجموعة قوامها ) امستبيانحي  تم تطبيق    ه،صدق
الووذى تنتمووى  للمحوووروالمجموووع ال لووى درجووة كوول عبووار  بووين  امرتبوواسوذلووك لحسوواب معاموول  ،البحوو  األساسووية

 يوضس ذلك. (3)(2وجدول ) لًستبيانوكذلك بين درجاة المحاور والمجموع ال لى إليه، 
( 2جدوت)  

للممارسات التدريسية في ضوء مهارات التدريس  ال علياستبيان الواقع بين درجة كي عبارأ من عبارات  االرتباطمعامي 
 (8والدرجة الكلية للمحور الذى تنتم  إلي  )ن= اإلبداعي 
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في التن يذ  اال الة التن يذ في  ال  قة    ال  قة في التخ يط   
 م س ع )ر( م س ع )ر( م س ع )ر(

0.92 0.46 1.25 7 0.77 0.53 1.50 1 0.95 0.52 1.38 1 
0.92 0.46 1.25 8 0.86 0.52 1.38 2 0.85 0.46 1.25 2 
0.72 0.35 1.13 9 0.90 0.46 1.25 3 0.95 0.52 1.38 3 
0.81 0.53 1.50 10 0.90 0.46 1.25 4 0.88 0.53 1.50 4 
0.81 0.53 1.50 11 0.80 0.35 1.13 5 0.85 0.46 1.25 5 
0.92 0.46 1.25 12 0.80 0.35 1.13 6 0.95 0.52 1.38 6 
0.89 0.52 1.38 13 0.90 0.46 1.25 7 0.85 0.46 1.25 7 
0.72 0.35 1.13 14 0.80 0.35 1.13 8 0.70 0.52 1.63 8 
0.92 0.46 1.25 15 0.80 0.35 1.13 9 0.88 0.53 1.50 9 
0.81 0.53 1.50 16 0.80 0.35 1.13 10 0.95 0.52 1.38 10 
0.92 0.46 1.25 17 0.80 0.35 1.13 11 0.95 0.52 1.38 11 
0.89 0.52 1.38 18 0.77 0.53 1.50 12 0.85 0.46 1.25 12 

 13 1.38 0.52 0.95 13 1.50 0.53 0.77 الطالقة في التقويم 
0.91 0.46 1.25 1 0.86 0.52 1.38 14 0.85 0.46 0.85 14 
0.90 0.35 1.13 2 0.90 0.46 1.25 15 0.85 0.46 0.85 15 
0.91 0.46 1.25 3 0.77 0.53 1.50 16 0.88 0.53 0.88 16 
0.90 0.35 1.13 4 0.80 0.35 1.13 17 0.88 0.53 0.88 17 
0.91 0.46 1.25 5 0.80 0.35 1.13 18 0.88 0.53 0.88 18 
0.91 0.38 1.14 6 0.90 0.46 1.25 19 0.95 0.52 0.95 19 
0.90 0.35 1.13 7 0.86 0.52 1.38 20 0.95 0.52 0.95 20 

 21 1.25 0.46 0.90 المرونة في التقويم 
 المرونة في التنفيذ  المرونة في التخطيط 

0.98 0.46 1.25 1 0.92 0.35 1.13 1 
0.78 0.35 1.13 2 0.92 0.35 1.13 2 0.90 0.52 1.38 1 
0.98 0.46 1.25 3 0.92 0.35 1.13 3 0.88 0.53 1.50 2 
0.78 0.52 1.38 4 0.73 0.52 1.38 4 0.82 0.46 1.25 3 
0.98 0.46 1.25 5 0.92 0.35 1.13 5 0.71 0.35 1.13 4 
0.78 0.35 1.13 6 0.89 0.46 1.25 6 0.71 0.35 1.13 5 
0.98 0.46 1.25 7 0.89 0.46 1.25 7 0.71 0.35 1.13 6 
0.98 0.46 1.25 8 0.92 0.35 1.13 8 0.88 0.53 1.50 7 
0.78 0.35 1.13 9 0.92 0.35 1.13 9 0.88 0.53 1.50 8 
0.98 0.46 1.25 10 0.89 0.46 1.25 10 0.90 0.52 1.38 9 
0.98 0.46 1.25 11 

 األصالة في التخطيط االصالة في التنفيذ 
 األصالة في التقويم 

0.90 0.52 1.38 1 0.92 0.46 1.25 1 0.93 0.52 1.38 1 
0.71 0.35 1.13 2 0.72 0.35 1.13 2 0.92 0.46 1.25 2 
0.96 0.46 1.25 3 0.81 0.53 1.50 3 0.93 0.52 1.38 3 
0.96 0.46 1.25 4 0.89 0.52 1.38 4 0.80 0.53 1.50 4 
0.90 0.52 1.38 5 0.92 0.46 1.25 5 0.92 0.46 1.25 5 
0.96 0.46 1.25 6 0.72 0.35 1.13 6 0.92 0.46 1.25 6 

 0.6664( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )
الواقو  الفعلوي  اسوتبيانبوين درجوة كول عبوار  مون عبواراة أن معامًة امرتباس (  2جدوت )يتضس من          

والدرجووة ال ليووة للمحووور  الترايووة الرياضووية فووي ضوووء مهوواراة التوودريس اإلبووداعي لمعلموويللممارسوواة التدريسووية 
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( 0.05دالة إحصائيا  عند مستوى  )  ارتباس( وهى معامًة 0.98:   0.70تراوحة ما بين ) الذى تنتمى إليه
 .امستبيانحي  أن قيمة )ر( المحسوبة أ بر من قيمة )ر( الجدولية مما يشير إلى صدق 

 ( 3جدوت )
 ال علي الواقع  الستبيانمجموع كي محور والمجموع الكل   بين رتباطاال معامي 

 ( 8 )ن=للممارسات التدريسية في ضوء مهارات التدريس اإلبداعي 

المتوسط   المحاور ال رعية المحاور الرئيسية 
 الحسابي

االنحراف  
 قيمة )ر(  المعياري 

 التخ يط
 0.997 8.425 27.625 ال  قة في التخ يط 

 

8.425 0.997 

 0.984 3.257 11.875 المرونة في التخ يط 

 0.995 3.354 11.000 التخ يط األ الة في 

 التن يذ 
 0.997 8.336 30.625 التن يذ ال  قة في 

 0.959 3.333 11.875 التن يذ المرونة في 

 0.995 7.697 27.000 التن يذ األ الة في 

 التقويم
 0.974 2.472 8.125 التقويم ال  قة في 

 0.997 4.123 13.500 التقويم المرونة في 

 0.982 3.426 11.375 التقويم األ الة في 

 0.6664( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )
( أن معامًة  3يتضس من جدول  الواق   بي  امرتباس(  ال لية مستبيان  والدرجة    الفعلي ن مجموع كل محور 

اإلبداعي   التدريس  مهاراة  ضوء  في  التدريسية  بين  للممارساة  ما  وهى  0.997:    0.974)   تراوحة   )
)  ارتباسمعامًة   مستوى  عند  إحصائيا   )ر( (  0.05دالة  قيمة  من  أ بر  المحسوبة  )ر(  قيمة  أن  حي  
 . صدق امستبيانمما يشير إلى الجدولية 
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الابات:  -  

( 8وا عاد  تطبيقها علوى عينوة قوامهوا ) امستبيانإليجاد معامل الهباة استخدم الباحهان طريقة تطبيق  ع
إلووووووى  م5/10/2021 الفتوووووور  موووووون يمعلموووووين موووووون مجتموووووو  البحووووو  وموووووون خووووووارج العينوووووة األساسووووووية وذلووووووك فووووو

 ( يوضس ذلك.4وبفارق زمني أسبوع، وجدول ) م12/10/2021
( 4جدوت )  

 للممارسات ال عليالواقع  الستبيانمجموع كي محور والمجموع الكل   بين رتباطاال معامي 
 (8  )ن=التدريسية في ضوء مهارات التدريس اإلبداعي  

المحاور 
 المحاور ال رعية الرئيسية 

وت الت بيق األ  الت بيق الااني  قيمة  
 ع س ع س )ر(

 التخ يط
 0.987 8.24 26.13 8.82 27.50 ال  قة في التخ يط 

 0.942 3.49 11.25 3.48 11.88 المرونة في التخ يط 

 0.999 3.58 10.63 2.67 8 األ الة في التخ يط 

 التن يذ 
 0.981 7.63 26.37 7.07 26.25 التن يذ ال  قة في 

 0.996 1.89 11.12 2.19 11.25 التن يذ المرونة في 

 0.980 6.86 22.37 7.11 23.37 التن يذ األ الة في 

 التقويم
 0.985 2.67 8.38 2.64 8.13 التقويم ال  قة في 

 0.982 4.75 14 4.41 13.50 التقويم المرونة في 

 0.990 2.51 7.50 2.50 7.63 التقويم األ الة في 

 0.992 40.23 135.25 41.11 138.13 االستبيان ككي 

 0.6664( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )
الواقووو   لمحووواور اسوووتبيان والهوووانيالتطبيوووق األول بوووين  امرتبووواس( أن معوووامًة 4يتضوووس مووون جووودول ) 
(  0.999:  0.942) تراوحووة مووا بووينللممارسددات التدريسددية فددي ضددوء مهددارات التدددريس اإلبددداعي الفعلووي 

حيو  أن قيموة )ر( المحسووبة أ بور مون قيمووة )ر( ( 0.05وهوى معوامًة ارتبواس دالوة إحصوائيا  عنود مسوتوى )
 .امستبيانمما يشير إلى هباة لية الجدو 
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 :للممارسات التدريسية في ضوء مهارات التدريس اإلبداعي يالواقع ال عل استبيانت بيق  -
للممارسواة التدريسوية فوي ضووء مهواراة التودريس  يالواقو  الفعلو  مسوتبيانبعد إتمام المعامًة العلمية          

بنواءا   معلوموضو  درجواة ل ول حي  قواموا و  ببعض المدارس على معلمي التراية الرياضية  هتم تطبيقاإلبداعي  
       م.14/10/2021يوم الخميس الموافق  فيمعلم ( 40تم التطبيق على )ي و الواق  الفعل استبيانعلى 
لتحسددين الممارسددات التدريسددية لدددى مقتددرح قددائم علدد  مهددارات التدددريس اإلبددداعي  تأهيددي مهندديبرندامج  -

 التربية الرياضية بمحافظة أسيوط. يمعلم

 أهداف البرنامج المقترح: -
بالمرحلوووة  الترايوووة الرياضوووية يتحسوووين الممارسووواة التدريسوووية لووودى معلموووإلوووى  المقتووورح يهووودو البرنوووام 

 من خًل: أسيوسة بمحافظمهاراة التدريس اإلبداعي في ضوء  امبتدائية
 . اإلبداعيتعريف المعلم بالتدريس    -1
اإلبداعي  -2 التدريس  بمهاراة  المعلم  والمرونة وامصالة في    )  كالتالي  تعريف  لتدريس  اتخطي   الطًقة  

تنفيذ   -اإلبداعي  في  وامصالة  والمرونة  اإلبداعيا  الطًقة  تقويم  الطًقة     -لتدريس  في  وامصالة  والمرونة 
 لتدريس اإلبداعي (. ا
الطًقة  والمرونة وامصالة    )إ ساب المعلم األداءاة التدريسية لمهاراة التدريس اإلبداعي من خًل    -3

الطًقة  والمرونة   -لتدريس اإلبداعي ا  الطًقة والمرونة وامصالة في تنفيذ   -لتدريس اإلبداعياتخطي   في  
 لتدريس اإلبداعي (. ويم اوامصالة في تق

 محتوى البرنامج: -
يحتوى البرنام  على هوً  وحوداة تتضومن كول وحود  مجموعوة مون اللقواءاة ويعقوب كول لقواء ورشوة عمول أو 

 تدريس مصثر أو كليهما معا  وفى نهاية اللقاء يتم تقويم المعلم من خًل مجموعة من األسئلة:
 لقاءات كما يل : ان  عشرأوحدات تتضمن  أربعةويقسم البرنامج ال  

 تحتوى الوحد  األولى على هًهة لقاءاة. -
 تحتوى الوحد  الهانية على هًهة لقاءاة. -
 تحتوى الوحد  الهالهة على هًهة لقاءاة. -
 على هًهة لقاءاة. الرابعةتحتوى الوحد   -
 

ي الترايووة الرياضووية علووى مهوواراة التوودريس امبووداعي الًزمووة لمعلموو المقتوورحمعتموواد البرنووام   نظوورا  و 
تحديوود امحتياجوواة وفووى ضوووء نتووائ  تقيوويم المعلمووين موون خووًل محووك التقيوويم المقتوورح تووم  ،بالمرحلووة امبتدائيووة
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( وذلك للوقوو علوى مودى مناسوبة 1) ملحقوتم عرضها على الساد  الخبراء ين  التدريبية التي يحتاجها المعلم
 ( يوضس ذلك.5وتنظيم محتواه ومناسبته لهدو البح  وجدول ) المقترحهذه امحتياجاة لبناء البرنام  

 ( 5جدوت )
 ي السادأ الخبراء حوت مناسبة االحتياجات التدريبية ال  مة  لمعلم راءآلالنسبة المئوية 

 (10) ن=  االبتدائيةالتربية الرياضية بالمرحلة   

النسبة   المكوناة التدريبية  مجال التدريب  م 
 المئوية 

1 
التدريس  مقدمة عن 

 اإلبداعي 

 % 100 مفهوم التدريس اإلبداعي وأهميته ومراحله. 
 % 100 مهاراة التدريس امبداعي. 

 % 100 أساليب تنمية التدريس اإلبداعي. 
 % 90 معوقاة التدريس اإلبداعي. 

  -)الطًقة مهاراة  2
المرونة( في   -امصالة 
 لتدريس اإلبداعي اتخطي  

 % 100 تحليل محتوي دروس التراية الرياضية في التدريس اإلبداعي. 
 % 100 صياغة األهداو التعليمية في التدريس اإلبداعي لدروس التراية الرياضية.  

 % 100 الرياضية مستوياة امهداو في التدريس اإلبداعي لدروس التراية  
 % 100 تصنيف األهداو التعليمية في التدريس اإلبداعي لدروس التراية الرياضية. 

3 

  -)الطًقة مهاراة 
المرونة( في   -امصالة 
 لتدريس اإلبداعي ا تنفيذ 

 % 100 التهيئة لدروس التراية الرياضية بشكل إبداعي.  
 % 100 عرض دروس التراية الرياضية بشكل إبداعي. 

 % 100 استخدام الوسائل التعليمة وت نولوجيا التعلم المناسبة للتدريس اإلبداعي.
 % 90 تنوع المهيراة والتعزيزاة.

 % 100 استخدام األنشطة التعليمية المتنوعة.
 % 100 عوامل األمان والسًمة أهناء دروس التراية الرياضية.

 % 90 إدار  الفصل ب سلوب إبداعي. 
4 

  -)الطًقة مهاراة 
المرونة( في   -امصالة 
 لتدريس اإلبداعي ا تقويم

 % 100 تقويم دروس التراية الرياضية بشكل إبداعي. 
 % 100 أنواع التقويم في التدريس اإلبداعي. 

 % 100 أساليب التقويم في التدريس اإلبداعي.  
 % 100 . بالمهاراة الرياضية المختلفةتصميم اختباراة خاصة  

 % 90 تحليل نتائ  امختباراة التحصيلية المختلفة  
 يمعلمو( ان النسبة المئوية آلراء الساد  الخبراء حول امحتياجاة التدريبية التي يحتاجهوا 5يتضس من جدول )

( ومن خًل ذلك ارتضوى الباحو  آراء %100إلى  %90ما بين )  تراوحة   امبتدائيةالتراية الرياضية بالمرحلة  
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ببنوواء محتوووى البرنووام  السوواد  الخبووراء والتووي حصوولة علووي نسووبة مئويووة مناسووبة، وانوواء علووى ذلووك قووام الباحوو  
 .التدريبيةخًل الوحداة  المقترح من

 مدأ البرنامج و رق تن يذ : -
 كل أسبوع. لقاءينأسابي  بواق   ستةيطبق البرنام  على مدار  -
 :كامتيزمن كل لقاء هً  ساعاة توزع  -

 .المعلمينللقاءاة والمناقشة حول ما دار فيه م   النظري ( دقيقة لشرح امطار 90) -أ
 ( دقيقة فتر  راحة.30) -ب 
 ( دقيقة ورشة عمل أو تدريس مصثر.60) -جو

 :كالتاليعمل أو ورشة عمل وتدريس مصثر معا  يوزع الزمن  ورشتيفي اللقاءاة التي تحتوى على 
 .المعلمينار فيه م  للقاءاة والمناقشة حول ما د  النظري ( دقيقة لشرح امطار 90) -أ
 ( دقائق فتر  راحة.10) -ب 
 ( دقيقة ورشة عمل.40) -جو
 ( دقيقة تدريس مصثر.40) -د 

 عرض البرنامج المقترح عل  السادأ الخبراء: -

المنواه  وتودريس  فويمن إعداد البرنام  المقترح تم عرضه على هًهوة مون السواد  الخبوراء   امنتهاءبعد         
البرنوووام  المقتووورح ككووول, وقووود حصووول علوووى نسوووبة موافقوووة  فوووي ي( وذلوووك إلبوووداء الووورأ1) ملحوووقالترايوووة الرياضوووية 

 ئلةأسوووصوووياغة بعوووض العبووواراة  فووويتعوووديًة بعوووض الحيووو  كوووان هنووواك  ،( مووون آراء السووواد  الخبوووراء100%)
  (.6ملحق ) يالبرنام  إلى شكله النهائالبرنام  وتم تعديلها إلى أن وصل 

 تجربة البحث: -

 :القبليالقياس  -
المدرسوة حيو  قواموا بمًحظوة المعلوم أهنواء تخطيطوه  فويمن خًل المعلمين   يتم إجراء القياس القبل         

 اسوتمار وتنفيذه لدرس التراية الرياضية ومن هم قياس المهواراة المتعلموة ووضو  درجواة ل ول معلوم بنواءا  علوى 
التقيوويم للممارسوواة التدريسووية للمعلووم فووي ضوووء مهوواراة التوودريس اإلبووداعي، وتووم ذلووك فووى يوووم الخموويس الموافووق 

 م.14/10/2021
 
 
 :المهنيت بيق البرنامج  -
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المهنووي المقتوورح لتحسووين الممارسوواة التدريسووية لمعلمووي الترايووة الرياضووية فووي ضوووء برنووام  التطبيووق تووم        
م إلوى 16/10/2021( في الفتر  من يوم السبة الموافق 7) مرفق مهاراة التدريس اإلبداعي بمحافظة أسيوس

وذلوك مون خوًل برنوام   بواقو  لقواءين كول أسوبوع أيوام السوبة والهًهواء.  م23/11/2021يوم الهًهاء الموافق  
(ZOOM Cloud Meetings.) 
 :القياس البعدي -

تم إجراء القياس البعدي من المعلمين في المدرسة حي  قاموا بمًحظة المعلم أهنواء تخطيطوه وتنفيوذه         
لدرس التراية الرياضية ومن هم قياس المهواراة المتعلموة ووضو  درجواة ل ول معلوم بنواءا  علوى اسوتبيان التقيويم 

وتووووم ذلووووك فووووي يوووووم امراعوووواء الموافووووق  ،للممارسوووواة التدريسووووية للمعلووووم فووووي ضوووووء مهوووواراة التوووودريس اإلبووووداعي
 م.24/11/2021

 الدراسة االست  عية:
م 2/10/2021الموافوق السوبة  بإجراء التجراة امسوتطًعية األولوى خوًل الفتور  مون يووم  قام الباحهان

مووون  معلموووي الترايوووة الرياضوووية بمحافظوووة أسووويوس( مووون 8م علوووى )14/10/2021 الموافوووقالخمووويس  إلوووى يووووم
عنود  انقود تواجوه الباحهو التويالتعورو علوى الصوعوباة امساسوية، وذلوك بثورض  ةوخوارج العينو  ،مجتم  البح  

الممارسواة التدريسوية لمعلموي الترايوة الرياضوية فوي ضووء مًحظوة   مسوتبيانوتقنين المعامًة العلمية    التنفيذ 
قيوود  لًسوتبيانجواد معواملي الصوودق والهبواة وقود أسوفرة نتووائ  هوذه الدراسوة إلووى إي ،مهواراة التودريس اإلبووداعي

 البح .
    المعالجات اإلح ائية: -

 المعالجات اإلح ائية وتمالت في: في    Excelوبرنامج     SPSSتم استخدام برنامج الح م اإلح ائية  
  . الحسابي المتوس    •

 . ع  ل االاتب ط •
 . المعياري امنحراو   •
 . اختبار "ة"  لدملة الفروق  •

 . المقدر  الدرجة   •
 .والمتوس  الموزون  •

 . النسبة المئوية  •
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 عرض النتائج ومناقشتها:  -
الترايوووة  يلممارسوواة التدريسووية لمعلموول مووا الواقوو  الفعلووي :تسدداؤت البحددث ويددن  علددد عددرض نتددائج  -

 ؟بداعيأسيوس في ضوء مهاراة التدريس اإلة الرياضية بمحافظ
 ( 6جدوت )

 التربية الرياضية بمحافظة أسيوط في ضوء مهارات التدريس اإلبداعيلممارسات التدريسية لمعلمي ا

أرقام  محور التخ يط  م
 الممارسات 

الدرجة  
 المقدرأ

النسبة  
 المئوية 

المتوسط  
 المو ون 

اتجا  
 العبارأ 

 ال  قة في التخ يط  -أ

كفاء  تحضير محتوى الدرس بما يضمن سهولة معرفة  1
 . مكوناته وخصائصه وفوائده بشكل ابداعي 

 اقبولع 1.625 54.17 65 1/1أ/

 اقبولع 1.750 58.33 70 1/2أ/

 جيد 2.050 68.33 82 1/3أ/

 تصنيف أهداو الدرس لثرض التدريس اإلبداعي.  2
 اقبولع 1.850 61.67 74 2/1أ/

 اقبولع 1.775 59.17 71 2/2أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 2/3أ/

3 
صياغة األهداو على مستوى اإلبداع بحي  تركز على   

تنمية التفكير واإلبداع المهاري أ هر من اهتمامها بنقل  
 المعلوماة. 

 اقبولع 1.700 56.67 68 3/1أ/

 اقبولع 1.725 57.50 69 3/2أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 3/3أ/

تقديم آراء توفير مواقف تعليمية مهير  تساعد المتعلمين على  4
 وأفكار متعدد . 

 اقبولع 1.875 62.50 75 4/1أ/

 اقبولع 1.725 57.50 69 4/2أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 4/3أ/

تحديد أساليب تدريس مختلفة وحديهة تسهم في تنمية اإلبداع  5
 عند وض  خطة الدرس.

 اقبولع 1.700 56.67 68 5/1أ/

 اقبولع 1.850 61.67 74 5/2أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 5/3أ/

توفير معلوماة عن بعض النواحي الوظيفية ألجهز  الجسم   6
 . المختلفة

 اقبولع 1.700 56.67 68 6/1أ/

 اقبولع 1.825 60.83 73 6/2أ/
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 ( 6جدوت )تابع 
 اإلبداعيالممارسات التدريسية لمعلمي التربية الرياضية بمحافظة أسيوط في ضوء مهارات التدريس 

أرقام  المحور التخ يط  م
 الممارسات 

الدرجة  
 المقدرأ

النسبة  
 المئوية 

المتوسط  
 المو ون 

اتجا  
 العبارأ 

 . توفير نماذج لعرض مهاراة موضوع الدرس مختلفة 7
 اقبولع 1.725 57.50 69 7/1أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 7/2أ/

 اقبولع 1.700 56.67 68 7/3أ/

 مقبوت 35.95 59.92 1438  المجموع 
 المرونة في التخ يط  - 

إعداد خطة درس يومية وفقا لمهاراة موضوع الدرس تجسد  1
 العمل اإلبداعي. 

 اقبولع 1.800 60.00 72 1/1 /

 اقبولع 1.875 62.50 75 1/2 /

 اقبولع 1.875 62.50 75 1/3 /

 تقديم طرق وأساليب تدريس متنوعة ومتجدد . 2
 اقبولع 1.725 57.50 69 2/1 /

 اقبولع 1.750 58.33 70 2/2 /

 اقبولع 1.900 63.33 76 2/3 /

3 
تخطي  أنشطة تعليمية متنوعة في ضوء امتجاهاة الحديهة  

 مهاراة موضوع الدرس.اللتعليم 

 اقبولع 1.725 57.50 69 3/1 /

 اقبولع 1.700 56.67 68 3/2 /

 اقبولع 1.900 63.33 76 3/3 /

 اقبولع 16.25 60.19 650  المجموع 

 : األ الة في التخ يط -ج

1 
يتيس التخطي  فرصا  إلضافة أفكار جديد  في تصميم وسائل  

 تعليمية حديهة تناسب دروس التراية الرياضية. 

 اقبولع 1.725 57.50 69 1/1ج/

 جيد 2 66.67 80 1/2ج/

 اقبولع 1.725 57.50 69 1/3ج/

2 
تدريسية جديد  لتنمية اإلبداع من خًل التهيئة  توفير مداخل  

 المناسبة. 

 اقبولع 1.925 64.17 77 2/1ج/

 اقبولع 1.725 57.50 69 2/2ج/

 جيد 2 66.67 80 2/3ج/

 اقبولع 11.10 61.67 444  المجموع 
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( 6جدوت )تابع   
 مهارات التدريس اإلبداعيلممارسات التدريسية لمعلمي التربية الرياضية بمحافظة أسيوط في ضوء ا

أرقام  محور التن يذ م
 الممارسات 

الدرجة  
 المقدرأ

النسبة  
 المئوية 

المتوسط  
 المو ون 

اتجا  
 العبارأ 

 ال  قة في التن يذ:  -أ

 التهيئة لدرس التربية الرياضية بأسالي  مشوق  ومايرأ لإلبداع   1

 اقبولع 1.800 60.00 72 1/1أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 1/2أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 1/3أ/

 اقبولع 1.725 57.50 69 1/4أ/

تشجيع الت ميذ عل  إنتاج أكبر عدد من األفكار والحلوت حوت  2
 . موضوعات الدرس 

 اقبولع 1.750 58.33 70 2/1أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 2/2أ/

 اقبولع 1.725 57.50 69 2/3أ/

 اقبولع 1.700 56.67 68 2/4أ/

مساعدأ الت ميذ عل  إتباع األسلو  العلمي في الت كير لحي  3
 . المشك ت المختل ة

 اقبولع 1.900 63.33 76 3/1أ/

 اقبولع 1.800 60.00 72 3/2أ/

 اقبولع 1.85 61.67 74 3/3أ/

يعرض المحتوى التعليمي ب ورأ متدرجة تناس  مستوى   4
 الت ميذ. 

 اقبولع 1.875 62.50 75 4/1أ/

 اقبولع 1.725 57.50 69 4/2أ/

 اقبولع 1.750 58.33 70 4/3أ/

 . يجسد العمي االبداعي مت وراً   يكون الج ء الت بيقي للمهارأ   5
 اقبولع 1.800 60.00 72 5/1أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 5/2أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 5/3أ/

ي حظ التيييرات ال ارئة عل  احوات  بعض الت ميذ وتقديم   6
 . المساعدأ لهم

 اقبولع 1.800 60.00 72 6/1أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 6/2أ/
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 ( 6جدوت )تابع 
 الرياضية بمحافظة أسيوط في ضوء مهارات التدريس اإلبداعيلممارسات التدريسية لمعلمي التربية ا

أرقام  محور التن يذ  م
 الممارسات 

الدرجة  
 المقدرأ

النسبة  
 المئوية 

المتوسط  
 المو ون 

اتجا  
 العبارأ 

 ال  قة في التن يذ: تابع  -أ

 اقبولع 1.875 62.50 75 7/1أ/  رح نماذج تت ل    قة في االداء.   7

 اقبولع 1.725 57.50 69 7/2أ/

 اقبولع 38.05 60.40 1522  المجموع 

 المرونة في التن يذ  - 

1 
 . توظيف المحتوى العلمي ب رق متنوعة 

 

  قبمل  1.825 60.83 73 1/1 /

  قبمل  1.875 62.50 75 1/2 /

  قبمل  1.875 62.50 75 1/3 /

  قبمل  1.725 57.50 69 1/4 /

لعرض   2 متنوعة  ومداخي  الدرس    مهارات استخدام  رق  موضوع 
 . تمكن الت ميذ من الو وت إل  المعلومات بأن سهم

  قبمل  1.750 58.33 70 2/1 /

  قبمل  1.900 63.33 76 2/2 /

  قبمل  1.725 57.50 69 2/3 /

ا نشاط أحماء مح ات تقديم نماذج متنوعة  )االلعا  ال ييرأ ا  3
 . نهايات م توحة  في االداء حر( ذات 

  قبمل  1.725 57.50 69 3/1 /

  قبمل  1.900 63.33 76 3/2 /

  قبمل  1.800 60.00 72 3/3 /

 اقبولع 18.10 60.33 724  المجموع 

 األ الة في التن يذ:  -ج

 . استاارأ ت كير الت ميذ باستخدام مداخي تدريسية جديدأ   1
  قبمل  1.800 60.00 72 1/1ج/

  قبمل  1.875 62.50 75 1/2ج/

  قبمل  1.875 62.50 75 1/3ج/

 مساعدأ الت ميذ عل  إنتاج وتقديم أشياء جديدأ ومتمي أ.  2
  قبمل  1.725 57.50 69 2/1ج/

  قبمل  1.750 58.33 70 2/2ج/

  قبمل  1.900 63.33 76 2/3ج/
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 ( 6جدوت )تابع 
 لممارسات التدريسية لمعلمي التربية الرياضية بمحافظة أسيوط في ضوء مهارات التدريس اإلبداعيا

أرقام  محور التن يذ م
 الممارسات 

الدرجة  
 المقدرأ

النسبة  
 المئوية 

المتوسط  
 المو ون 

اتجا  
 العبارأ 

 التن يذ: تابع اال الة في  -ج 

مشاركة الت ميذ في تنظيم  مواقف تعليمية تاير الحماس للت كير   3
 واالداء بشكي مستمر. 

 اقبولع 1.725 57.50 69 3/1ج/

 اقبولع 1.700 56.67 68 3/2ج/

 اقبولع 1.900 63.33 76 3/3ج/

 اقبولع 1.800 60.00 72 3/4ج/

 . نتاج انش ة جديدأ في الدرسأ توظيف عنا ر مألوفة في  4
 اقبولع 1.875 62.50 75 4/1ج/

 اقبولع 1.875 62.50 75 4/2ج/

ت بيق استخدام الم اهيم في مواقف جديدأ والتحقق من   حية   5
 . األفكار الجديدأ 

 اقبولع 1.725 57.50 69 5/1ج/

 اقبولع 1.750 58.33 70 5/2ج/

 اقبولع 1.900 63.33 76 5/3ج/

في تهدئة الت ميذ وعودتهم  ومؤاراً  يكون مناسباً ختام الدرس  6
 . لحالتهم ال بيعية 

 اقبولع 1.725 57.50 69 6/1ج/

 اقبولع 1.700 56.67 68 6/2ج/

 جيد 1.950 65.00 78 6/3ج/

 اقبولع 32.55 60.28 1302  المجموع 

أرقام  محور التقويم  م
 الممارسات 

الدرجة  
 المقدرأ

النسبة  
 المئوية 

المتوسط  
 المو ون 

اتجا  
 العبارأ 

 ال  قة في التقويم:  -أ

 . استخدام  يغ متعددأ لتقويم ال  قة في آراء وأفكار الت ميذ 1

 اقبولع 1.800 60.00 72 1/1أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 1/2أ/

 اقبولع 1.875 62.50 75 1/3أ/

 اقبولع 1.725 57.50 69 1/4أ/
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( 6جدوت )تابع   
 لممارسات التدريسية لمعلمي التربية الرياضية بمحافظة أسيوط في ضوء مهارات التدريس اإلبداعيا

 محور التن يذ  م
أرقام  

 الممارسات 
الدرجة  
 المقدرأ 

النسبة  
 المئوية 

المتوسط  
 المو ون 

اتجا   
 العبارأ 

 تابع ال  قة في التقويم:  -أ

اقتراح عدد من األنش ة التعليمية التي تنمي المشاركة في   2
 . المسؤولية لدى الت ميذ

 اقبولع 1.750 58.33 70 1/1أ/

 اقبولع 1.900 63.33 76 1/2أ/

 اقبولع 1.725 57.50 69 1/3أ/

 اقبولع 12.65 60.24 506  المجموع 

 المرونة في التقويم:  - 

المرونة في أراء وأفكار الت ميذ بعد  استخدام  يغ متنوعة لتقويم  1
 . االنتهاء منها 

 اقبولع 1.900 63.33 76 1/1 /

 اقبولع 1.875 62.50 75 1/2 /

 اقبولع 1.875 62.50 75 1/3 /

 اقبولع 1.725 57.50 69 1/4 /

درا     2 تقييم أعمات الت ميذ ب رق متنوعة تمكنهم من فهم وا 
 . مهارات وانش ة الدرس 

 اقبولع 1.750 58.33 70 2/1 /

 اقبولع 1.900 63.33 76 2/2 /

 اقبولع 1.725 57.50 69 2/3 /

 . تقويم مخرجات التدريس اإلبداعي بأسالي  متنوعة 3

 اقبولع 1.700 56.67 68 3/1 /

 اقبولع 1.900 63.33 76 3/2 /

 اقبولع 1.800 60.00 72 3/3 /

 اقبولع 1.875 62.50 75 3/4 /

 اقبولع 20.02 60.68 801  المجموع 

 اال الة في التقويم:  -ج

استخدام  يغ جديدأ لتقويم األ الة في آراء وأفكار الت ميذ بعد   1
 . االنتهاء منها 

 اقبولع 1.850 61.67 74 1/1ج/

 اقبولع 1.875 62.50 75 1/2ج/

 اقبولع 1.875 62.50 75 1/3ج/
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 ( 6جدوت )تابع 
 لممارسات التدريسية لمعلمي التربية الرياضية بمحافظة أسيوط في ضوء مهارات التدريس اإلبداعيا

أرقام  محور التن يذ م
 الممارسات 

الدرجة  
 المقدرأ

النسبة  
 المئوية 

المتوسط  
 المو ون 

اتجا  
 العبارأ 

 في التقويم:  اال الةتابع  -أ

 .  رح أسئلة تت ل  إنتاج وتعديي في الخ وات 2
 اقبولع 1.750 58.33 70 2/1ج/

 اقبولع 1.750 58.33 70 2/2ج/

 اقبولع 1.900 63.33 76 2/3ج/

 اقبولع 11 61.11 440  المجموع 

حيوو   امبووداعيفووي ضوووء مهوواراة التوودريس  والخوواص بالممارسوواة التدريسووية (6) جوودول يتضووس موون
ال  قدددة فدددي ( ممارسوووة مقسووومة كالتوووالي: 108تحتووووى علوووى عووودد ) والتوووي( محووواور رئيسوووية  9اشوووتمل علوووى )

( وانسوبة 2.050 :1.625( ممارسوة وقود تراوحوة درجوة المتوسو  موا بوين )20والوذى اشوتمل علوى )  التخ يط
( باتجوواه %59.92%( وقوود حصوولة جميوو  الممارسوواة علووى نسووبة مئويووة ) 68.33 : 54.17مئويووة مووا بووين)

( ممارسوواة وقود تراوحووة درجووة المتوسو  مووا بووين 9والووذى اشوتمل علووى ) المرونددة فددي التخ دديط. ومقبددوتعوام 
%( وقوود حصوولة جميوو  الممارسوواة التدريسووية  63.33 : 56.67( وانسووبة مئويووة مووا بووين)1900 :1.700)

( ممارسواة 6والوذى اشوتمل علوى )األ دالة فدي التخ ديط . ومقبدوت( باتجاه عام  %19.50على نسبة مئوية )
%( وقود حصولة  66.67 : 57.50( وانسبة مئوية موا بوين)2 :1.725وقد تراوحة درجة المتوس  ما بين )

والووذى  ال  قددة فددي التن يددذ. ومقبددوت( باتجوواه عووام %13.32جميوو  الممارسوواة التدريسووية علووى نسووبة مئويووة )
( وانسوووبة مئويوووة موووا 1900الوووى 1.725( ممارسوووة وقووود تراوحوووة درجوووة المتوسووو  موووا بوووين )21شوووتمل علوووى )ا

( باتجووواه عوووام %45.66%( وقووود حصووولة جميووو  الممارسووواة علوووى نسوووبة مئويوووة ) 62.50الوووى  57.50بوووين)
( ممارسووواة وقووود تراوحوووة درجوووة المتوسووو  موووا بوووين 10والوووذى اشوووتمل علوووى ) المروندددة فدددي التن يدددذ. ومقبدددوت

%(  وقود حصولة جميو  الممارسواة التدريسوية  62.50 : 57.50(  وانسبة مئوية ما بين)1900  :1.725)
( ممارسواة 18والوذى اشوتمل علوى )األ دالة فدي التن يدذ . ومقبدوت( باتجواه عوام %21.72على نسبة مئوية )

د حصولة %( وق 65 : 56.67( وانسبة مئوية ما بين)1950 :1.700وقد تراوحة درجة المتوس  ما بين )
والووذى  ال  قددة فددي التقددويم. ومقبددوت( باتجوواه عووام %39.06جميوو  الممارسوواة التدريسووية علووى نسووبة مئويووة )

( وانسووووبة مئويووووة مووووا 1900 :1.725( ممارسووووة وقوووود تراوحووووة درجووووة المتوسوووو  مووووا بووووين )21اشووووتمل علووووى )
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اه عوام مقبوول. ( باتجو%15.18%( وقد حصلة جمي  الممارساة على نسبة مئوية )  63.33  :  57.50بين)
الووى 1.700( ممارسواة وقود تراوحوة درجوة المتوسو  موا بوين )10والوذى اشوتمل علوى ) المروندة فدي التقدويمو

%(  وقد حصلة جميو  الممارسواة التدريسوية علوى نسوبة   63.33  :  56.67(  وانسبة مئوية ما بين)1900
( ممارساة وقود تراوحوة 18على ) والذى اشتملاأل الة في التقويم . ومقبوت( باتجاه عام  %24.03مئوية )

%( وقوود حصوولة جميوو   63.33: 58.33( وانسووبة مئويووة مووا بووين)1900 :1.750درجووة المتوسوو  مووا بووين )
 .مقبوت( باتجاه عام %13.20الممارساة التدريسية على نسبة مئوية )

اعووداد المعلووم م( أنووه علوى المهتمووين فووي بوورام  2005)" مجدددي ع يدد  إبددراهيم" وفوي هووذا الصوودد يووذكر
مسئولية تتمهل في تطوي  وتثيير الظروو التوي تحوول دون تنميوة اممكانواة امبداعيوة والتوي تمهود فوي الوقوة 

جديوود  لتعلوويم حوودي  يوووفر فوورص امبووداع الحوور  طوورق ل هيوور موون الممارسوواة التراويووة الخاطئووة، وتوووفير ا هنفسوو
 (229: 21ق طاقاته وقدراته اإلبداعية.)الذي يقوم على التعلم اميجابي وينش  فيه المتعلم ويطل

يجب انتهاز الموقف التعليمي المناسب متخواذ المواقوف التوي أنه  م(2012)سونيا هانم ق امي وتذكر  
ليس لها نهاية محدد  من خًل تزويد المتعلمين بالموجهاة امساسية فق  وعودم الودخول بالتفصويًة الدقيقوة 

والتوجيهوواة تجعلهووم عوواجزين عوون امنطووًق بخيووالهم والتفكيوور فووي الموضوووع من اغووراق المتعلمووين بالتعليموواة 
وتقبل ا بر عدد مكن من امفكار مما ي دي الى انتاج عناصر جديد  واستخدامها فوي المواقوف   تفكيرا ابداعيا،
 (188: 14المختلفة.)

الترايوووة ن نجوواح معلوووم ألوووى إ( 1م()1998)احمدددد عددد  الددددينا محسدددن اسدددماعيي بدددو النجددداأ وأسووتنت 
الرياضية في مهنة التدريس يتوقف على مدى إعداده قبل التخورج مون خوًل المقورراة التوي يدرسوها، والتودريب 
الميداني هو المجال التطبيقي الفعلي الذي يعمول علوى صوقل وتنميوة قودراة الطالوب المعلوم الًزموة لقياموه فوي 

تدريسووية المختلفووة والخصووائص امنفعاليووة للطالووب مهنووة توودريس الترايووة الرياضووية وا تسوواب وتنميووة المهوواراة ال
ان ي دي الى التقدم العلموي المطلووب إم فوي  نم يمكالمعلم ولتحسين أي جانب من جوانب العملية التعليمية  
 وجود المعلم المعد إعدادا  جيدا  وعلى قدر من المعرفة.

 ودراسوة (14()م1998) قزداا ع لا عها ن ع “سونيع ااس  وهذا ما تتفق معه نتائ  دراساة كً مون
عد“احماعو ااست  (17م()2002) عدوض حسدين التدودري   ودراسوة (16( )م2001) د رفا   ععطهععد ملكعع بد

 ل  دي سدينان(  ودراسوة 35م()2008)مختدار عددليهبة ودراسة ودراسوة  (26( )م2004" ) بدهعع بدد حميد
 ع ساارع باادعرعد ر اايدعو ااستت  (30()2010) اصااى  عاساا دعاحماادع ( ودراسووة32م()2009)ابددو العدد 

 (.2م()2011)أحمد عبد د القح ة ودراسة( 36م()2010)
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من العملياة الضرورية    الممارساة التدريسية القائم على مهاراة التدريس امبداعي ويرى الباحهان أن          
فإن عليه أوم     وتدريسي  تعليمي الهامة لنجاح العملية التعليمية فل ى يكون المعلم ناجحا  فيما يقوم به من عمل  

ناجحا    يكون  مهاراة    فيأن  تنمية  خًل  من  ذلك  ويتم  وتوجيههم  اآلخرين  على  امبداعي الت هير    التدريس 
أهناء تعليم التًميذ    وارتجالقلق    فييجعل المعلم    مارساة التدريسيةالم  فيوأن الضعف    ،ب نواعها  التعليمي

 تطبيقية .   سواء كانة نظرية أو لهمتوصيل المعلوماة  فيواذلك يكون هناك صعوبة 
ما الواقع ال علي للممارسات التدريسية لمعلمي التربية   :تساؤت البحثوبهذا تتض  اإلجابة عل       

 ؟  في ضوء مهارات التدريس اإلبداعيالرياضية بمحافظة أسيوط 
توجد فروق ذاة دملة احصائية بين متوسطاة  :البحث والذي ين  عل  عرض ومناقشة نتائج فرض 

لممارساة التدريسية لدى معلمي التراية الرياضية في ضوء مهاراة ل  والبعدي ، القبلي يندرجاة القياس
  لصالس القياس البعدي. التدريس امبداعي

 ( 7جدوت )
 التربية  لمعلميللممارسات التدريسية  والبعدي القبليداللة ال روق بين القياسين 

 (40)ن= اإلبداعيالرياضية في ضوء مهارات التدريس  

 المحاور ال رعية المحاور الرئيسية 
 البعدي القياس  القبليالقياس 

نسبة   قيمة ت 
 ع  س ع  س التحسن 

 التخ يط
 25.66 7.42 0.094 2.26 0.101 1.80 ال  قة في التخ يط 
 25.08 8.44 0.096 2.26 0.083 1.81 المرونة في التخ يط 
 21.62 4.14 0.061 2.25 0.140 1.85 األ الة في التخ يط 

 التن يذ 
 24.38 2.54 0.099 2.25 0.068 1.81 التن يذ ال  قة في 
 25 6.82 0.117 2.26 0.075 1.81 التن يذ المرونة في 
 25.58 2.70 0.092 2.27 0.084 1.81 التن يذ األ الة في 

 التقويم
 26.48 3.40 0.155 2.28 0.076 1.80 التقويم ال  قة في 
 22.35 6.65 0.124 2.23 0.081 1.82 التقويم المرونة في 
 20.23 2.68 0.098 2.20 0.066 1.83 التقويم األ الة في 

  1.684=  0,05قيمة ت الجدولية  عند مستوى معنوية  
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للممارسات التدريسية لمعلمي التربية الرياضية في  القياسين القبلي والبعدي ( نسبة التحسن بين 1شكي )
 ضوء مهارات التدريس اإلبداعي 

لممارسووواة لوجوووود فوووروق دالوووة إحصوووائي ا بوووين القياسوووين القبلوووي والبعووودي ( 1وشوووكل  )( 7يتضوووس مووون جووودول )
التراية الرياضية في ضوء مهاراة التدريس اإلبداعي لصالس القيواس البعودي, حيو  تراوحوة   يالتدريسية لمعلم

,  0,05( وهووى أ بوور موون قيمووة ة الجدوليووة عنوود مسووتوى معنويووة 8.44 -2.54قيمووة ة المحسوووبة مووا بووين )
 (. %26.48 -%20.23سبة التحسن ما بين )وتراوحة ن

 ( 8جدوت)
   لمعلميلممارسات التدريسية  والبعدي القبليلقياسين النسبة المئوية واالتجا  العام  بين 

   (40)ن= التربية الرياضية في ضوء مهارات التدريس االبداعي

المحاور 
 المحاور ال رعية الرئيسية 

 القياس البعدي  القبليالقياس 
المتوسط 
 %  المو ون 

االتجا   
 العام 

المتوسط 
 %  المو ون 

االتجا   
 العام 

 التخ يط
 جيد 75.29 45.17 مقبوت  59.92 35.95 ال  قة في التخ يط 
 جيد 75.28 20.32 مقبوت  60.19 16.25 المرونة في التخ يط 

 جيد 75 1.87 مقبوت  61.67 11.10 األ الة في التخ يط 

 التن يذ 
 جيد 75.32 47.45 مقبوت  60.40 38.05 التن يذ ال  قة في 

 جيد 75.42 22.62 مقبوت  60.33 18.10 التن يذ المرونة في 

 جيد 75.69 40.86 مقبوت  60.28 32.55 التن يذ األ الة في 

 التقويم
 جيد 76.19 16 مقبوت  60.24 12.65 التقويم ال  قة في 

 جيد 74.24 24.50 مقبوت  60.68 20.02 التقويم المرونة في 

 جيد 73.47 13.22 مقبوت  61.11 11 التقويم األ الة في 
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لممارسات التدريسية لمعلمي التربية الرياضية في  لقياسين القبلي والبعدي داللة ال روق بين  (2شكي )
 ضوء مهارات التدريس االبداعي 

لممارسواة لوجود فروق دالة إحصائي ا بين القياسين القبلي والبعودي (  2وشكل )(  8يتضس من جدول )
التراية الرياضية في ضوء مهاراة التدريس اإلبداعي لصالس القيواس البعودي, حيو  تراوحوة   يالتدريسية لمعلم

( باتجواه عوام جيود 76.19 -73.47( بنسوبة مئويوة موا بوين )47.45 -1.87قيم المتوس  المووزون موا بوين )
 التراية الرياضية. لمعلميبر عن قبول الممارساة التدريسية اإلبداعية وهذا يع

المعد باستخدام مهواراة التودريس امبوداعي الوذي يوتم  التدريبيذلك التقدم الى البرنام   انويعزو الباحه
وامهتموووام بتزويووود المعلموووين بالمعوووارو والمعلومووواة عووون مهووواراة التووودريس  الوحوووداة التدريبيوووةخًلوووه عووورض 

بمحاولوووة حلهوووا مووون خوووًل الخبوووراة  المعلووومبوووداعي ووضووووحها وتووودعيمها بمواقوووف ومشوووكًة تعليميوووة يقووووم ام
إلوووى جوووذب انتبووواه المعلموووين  حيووو  أدة الوحوووداة التدريبيوووة ام اديميوووة بموووا يتناسوووب مووو  متطلبووواة كووول مهوووار ،

فوي لمهواراة التودريس وتشويقهم، وحههم على بذل المزيد مون البحو  وامست شواو وامسوتعراض للمحتووى المعر 
امبوووداعي، والوووذي يووو دي بووودوره إلوووى زيووواد  الحصوووويلة المعرفيوووة لوووديهم تتميوووز بامسوووتخدام المتنووووع فوووي عوووورض 

 التدريبيوة الوحداة تركيز محتوى  يضا  أالمعلوماة والمعارو المرتبطة بمهاراة التدريس امبداعي قيد البح ، و 
علووى امنشووطة والتوودريباة التووي توضووس موودى فهمهووم للمحتوووى وتسوواهم فووي توودريب المعلووم علووى تنفيووذ التوودريس 

 بشكل ابداعي.

فوووي حاجوووة الوووى تعلوووم ان امفكوووار  المعلموووينن أ (19م( )2001فتحدددي ر ق)وفوووي هوووذا الصووودد يوووذكر 
فووووة فووووإنهم يعلمووووون ان يقوووودمون حقووووائق وتفسوووويراة مختل المعلمووووينن وأل يمكوووون تطبيقهووووا فووووي مواقووووف جديوووود  ،

المعلوموواة يمكوون النظوور اليهووا موون نووواحي مختلفووة ول وون هووذا م يحوود  إم فووي بيئووة صووفية تركووز علووى الووتعلم 
فالتعوواون بووين الطووًب وتشووجي  بعضووهم الووبعض يخلووق جوووا مناسووبا إلهووار   الجموواعي وتحوو  علووى المشوواركة،

 منشطة امبداعية.امفكار امبداعية وتسهيل عملية ا تساب الخبراة وممارسة ا
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وقووود ترجووو  فعاليوووة البرنوووام  لعووود  عوامووول مووون بينهوووا اسوووتخدام العديووود مووون أسووواليب التووودريس المرتبطوووة 
الترايووة الرياضووية علووى تنميووة مهوواراة  معلموويبممارسووة معووايير التوودريس الحقيقووي كوول ذلووك سوواعد فووي توودريب 

 مهيوووراهوووذه األسووواليب أ سوووبة التووودريب جووووا  و  الحقيقووويالمناسوووبة لممارسوووة معوووايير التووودريس  اإلبوووداعيالتووودريس 
العديوود موون األنشووطة المبت وور  والمفيوود  للمتوودراين أ سووب  التوودريبيللتفكيوور وحيويووة ونشوواطا . وتضوومن البرنووام  

التوودريب بعوودا  جوووديا  أخرجووه موون التقليديوووة فكووان المعلمووون يقوموووون ب نفسووهم بممارسووة بعوووض مهوواراة التووودريس 
لى تتطلب مونهم أن يتقمصووا أدوار التًميوذ وهوذا أيضوا  سواعد علوى ا سواب التودريب وأداء األنشطة ا  اإلبداعي

 جوا  من المرح وعدم الرتابة.
أن  مand Peterson  Garcia, Reid, (2006)م(ا2009) فعبددد ال يددليلدد  حيوو  ت كوود 

المعلم المبدع في تدريسوه هوو الوذى يوظوف موا لديوه مون خبوراة وموا يتواح لوه مون أمكانيواة أهنواء التودريس بموا 
 (42()184وقدراة المتعلمين لتنمية التفكير عامة والتفكير المتشعب خاصة.) استعداداة يتناسب م  

محمددد دراسوة ( و 11)،م(2002)سددعيد سددعيد محمدد وهوذا موا تتفوق معووه نتوائ  دراسواة كووً مون دراسوة
ابددددو ل  دددد   نانسدددديودراسووووة  (35)،م(2008)مختددددار هبددددة عدددددلي( ودراسووووة 26)،م(2004)عبددددد الحميددددد

 الم دددددري  محمدددددد سدددددام  ودراسوووووة (2)،م(2001)أحمدددددد عبدددددد د القح دددددة ( ودراسوووووة32)،م(2009)العددددد 
دملووة توجوود فووروق ذاة  :فددرض البحددث والددذي يددن  علدد  تضدد  اإلجابددة علدد  يوبهددذا  .(10م(،)2008)

لممارساة التدريسية لدى معلمي التراية الرياضية ل  والبعدي  القبلي يناحصائية بين متوسطاة درجاة القياس
  لصالس القياس البعدي. في ضوء مهاراة التدريس امبداعي

 :االستنتاجات
وأدوات جمع   االبحث  عينةو بيعة    اومنهج   ا وفرض اوتساؤالت   االبحث  أهدافسبق وفي ضوء    مما

اإلح ائيو البياناتا   الباحاان    االتحليي  تمكن  ومناقشتها  النتائج  عرض  خ ت  إل  من  ومن  التو ي 
  : اآلتية االستنتاجات

امبداعي   - التدريس  مهاراة  ضوء  في  المقترحة  التدريسية  الممارساة  محاور  استخدام  الطًقة، )أن 
التخطي    في  واألصالة  التنفيذ   –والمرونة،  في  واألصالة  والمرونة،  والمرونة،   -والطًقة،  والطًقة، 

التراية أداء معلمي  والضعف في  القو ،  نقاس  تحديد  التنفيذ( ساعدة في  في  الرياضية خًل    وامصالة 
 تنفيذ درس التراية الرياضية. 
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ة علووى حيوو  اشووتمل فووي ضوووء مهوواراة التوودريس امبووداعي بالممارسوواة التدريسووية تووم التوصوول الووى قائمووة  -
سووتخدامها فووي عمليووة تقووويم معلمووي الترايووة اتووم  ( ممارسووة108تحتوووى علووى عوودد )( محوواور رئيسووية، و 9)

 .الرياضية بمحافظة أسيوس

التراية الرياضوية فوي  يلممارساة التدريسية لمعلملة إحصائي ا بين القياسين القبلي والبعدي وجود فروق دال -
قوويم المتوسوو  الموووزون مووا بووين ضوووء مهوواراة التوودريس اإلبووداعي لصووالس القيوواس البعوودي, حيوو  تراوحووة 

قبوووول ( باتجووواه عوووام جيووود وهوووذا يعبووور عووون 76.19 -73.47( بنسوووبة مئويوووة موووا بوووين )47.45 -1.87)
 الممارساة التدريسية اإلبداعية لمعلمي التراية الرياضية للمرحلة امبتدائية.

 :لتو ياتا
 : استنتاجات  تو ي الباحاان إل  اآلتيفي ضوء ما أس رت عن  نتائج البحث و     
ر اقامة دوراة تدريبية للتعريف بالممارساة التدريسوية فوي ضووء مهواراة التودريس امبوداعي الًزموة لتطووي -

 أداء معلمي التراية الرياضية للمرحلة امبتدائية.

اسوووتخدام قائموووة الممارسووواة التدريسوووية فوووي ضووووء مهووواراة التووودريس امبوووداعي لتحديووود مسوووتوى أداء معلموووي  -
 التراية الرياضية لباقي معلمي المراحل الدراسية األخرى.

ء المعوايير الدوليوة إلعوداد معلموي إعاد  النظر فوي معوايير برنوام  إعوداد معلموي الترايوة الرياضوية فوي ضوو  -
 التراية الرياضية والبرام  التراوية الًزمة ومتطلباة الممارسة التدريسية.

مقترحة لتحسين الممارساة التدريسية في ضوء التدريس امبداعي لدى معلمي التراية  الخطة  بال  امستعانة -
 الرياضية. 
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 املـراجــــــــــع
 العربية:أوالً: املراجع  

فعاليووة توضوويس امهووداو للطالووب المعلووم بكليووة : أبددو النجددا أحمددد عدد  الدددينا محسددن إسددماعيي إبددراهيم -1
الترايوووة الرياضوووية جامعوووة المنيوووا، بحووو  منشوووور، مجلوووة علووووم الرياضوووة، المجلووود العاشووور، 

  (، كليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة الترايوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة الرياضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووية،21عووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودد)
 م.1998جامعة المنيا، 

"أهر برنام  تدريبي لمعلمي الرياضياة قائم على مهواراة التودريس امبوداعي أحمد عبد هللا أحمد القحفة:   -2
فوووي تنميوووة التحصووويل الرياضوووي ومهووواراة التفكيووور امبت ووواري لووودى طًبهوووم فوووي الجمهوريوووة 

 م2011اليمنية" رسالة دكتوراه، كلية التراية، جامعة اسيوس،

ومة التعليميوووة فوووي تنميوووة ال فايووواة التدريسوووية لووودى معلموووى الترايوووة تووو هير الموديووو أحمدددد محمدددد  يدددوار: -3
الرياضوووووية، رسوووووالة ماجسوووووتير غيووووور منشوووووور ، كليوووووة الترايوووووة الرياضوووووية للبنوووووين بالزقوووووازيق، 

 م2017الشرقية،

سلسوولة بوورام  الترايووة الحركيووة والجمبوواز التراوووي لألطفووال : ، عدددلي حندديأ بيددومييأمدديأ أنددور الخددول -4
 م.1991والناشئة، دار الفكر العراي، القاهر ، 

 م.2004، عالم ال تب، القاهر ، 2مهاراة التدريس، ر ية في تنفيذ الدرس، س حسن حسين  يتون:  -5

: ت وووين المعلمووين موون اإلعووداد إلووى التوودريب، دار ال توواب الجووامعي، العووين، اإلموواراة، خالددد  دد  األحمددد -6
  م.2005

 تدريبووووووووووووه، دار الفكوووووووووووور العراووووووووووووي،  -إعووووووووووووداده –كفاياتووووووووووووه  –المعلووووووووووووم  رشدددددددددددددي أحمددددددددددددد  عيمددددددددددددة: -7
 م.1999القاهر ، 

: "أصوووول الترايوووة ونظوووم التعلووويم"، مطبعوووة اإلشوووعاع الفنيوووة،  كيدددة إبدددراهيم كامددديا ندددوات إبدددراهيم شدددلتوت -8
 م.2002اإلسكندرية، 

ئيووة، مهوواراة التوودريس اإلبووداعي لوودي معلمووي الرياضووياة لمرحلووة امبتدا  يددن العابدددين شددحاتة خضددراوي: -9
 م.2001دراسة ميدانية، كلية التراية بسوهاج، جامعة جنوب بالوادي، 

بنواء اختبوار معرفوي لًعبوي الجمبواز، رسوالة ماجسوتير، :  نامح محمد المصري عبدد الندميع عمدراأ -10
 م2008كلية التراية الرياضية، جامعة حلوان، 
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يس اإلبوووداعي لووودي معلموووي فاعليوووة الحقائوووب التعليميوووة فوووي تنميوووة مهووواراة التووودر  سدددعيد محمدددد سدددعيد: -11
الرياضووياة بالمرحلووة امبتدائيووة وعًقتووه بووالتفكير اإلبووداعي لوودي تًميووذهم، رسووالة دكتوووراه، 

 م.2002كلية التراية، جامعة الزقازيق، 

فاعليوووة برنوووام  مقتووورح فوووي ا تسووواب الطوووًب المعلموووين تخصوووص رياضوووياة مهووواراة  سدددمير فلبمدددان: -12
 م.2004علمين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، التدريس اإلبداعي، مجلة عملياة الم

تعريفوووه وتنميوووة وقياسوووه لووودي األطفوووال، دار الفكووور العراوووي،  –سووويكولوجية اإلبوووداع سدددناء محمدددد ن دددر:  -13
 م.2006القاهر  ، 

برنام  مقترح لتنمية مهاراة التدريس اإلبداعي لدي الطوًب المعلموين بكليواة   سونيا هانم عل  ق امي: -14
 م.1998التراية شعبة تاريخ، رسالة دكتوراه، كلية التراية، جامعة طنطا، 

: "ت هير برنام  للتعلم الذاتي على أداء المهاراة التدريسية للطالب المعلم في عبد د عبد الحليم محمد -15
 م.2008رسالة دكتوراه، كلية التراية الرياضية، جامعة المنوفية، التراية العملية" 

: فاعليوة برنوام  للتودريس المصوثر فوي تنميوة بعوض مهواراة التودريس اإلبوداعي عبد المل     الرفداعي -16
(، الجمعيووة المصووورية 3(، العوودد )4لوودي الطووًب المعلمووين بكيووة الترايوووة بطنطووا، المجلوود )

 م.2001التراية العلمية، كلية التراية، جامعة عين شمس، للتراية العلمية، مجلة 

إ سووواب بعوووض مهووواراة التووودريس امبوووداعي لمعلموووي الرياضوووياة بالمرحلوووة : عدددوس حنددديأ التدددودري -17
(، جامعوووووووة جنوووووووووب 17امعداديوووووووة، المجلوووووووة التراويوووووووة، كليوووووووة الترايوووووووة بسووووووووهاج، العووووووودد)

 م 2002الوادي،

لتبووادلي لتنميووة التفكيوور الرياضووي والتواصوول ال تووابي لوودى اسووتخدام التوودريس افدداي أ أحمددد محمددد حمددادأ:  -18
(، مجلووووة كليووووة الترايووووة، جامعووووة 25(،المجلوووود)1العوووودد)ا تًميووووذ الصووووف الهوووواني اإلعوووودادي

 .م2009أسيوس،

اسوولوب العصووف الووذهني فووي توودريس التعبيوور الشووفوي وأهووره علووى تنميووة فتحددي ر ق عبيددد العشددري:  -19
المرحلووة الهانويووة، رسووالة ماجسووتير، كليووة الترايووة الرياضووية، مهوواراة المناقشووة لوودى طووًب 

 .م20001جامعة كفر الشيخ، 

فاعلية برنام  تدريبي مقترح في تنميوة بعوض مهواراة التودريس األبوداعي ودافعيوة   ليل  إبراهيم معوض: -20
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