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 ملخص للبحث 

 معايير مقترحة إلختيار موجهي التربية الرياضية بمنطقة الشرقية األزهرية

   أ.م.د/ حماده محمدي عبد الحميداســــم الباحـــــث : 
 أ.م.د/  أحمد محمد عبد هللا 

 د/ أحمد نبيل عمر 
 عبد الخالق رشدي محمد 

 التخصص الدقيق :  االدارة الرياضية  

 التربية الرياضية        اســـــم الكليـــــة

 اســــم الجامعـــة :   بنها 

 اســــــم الدولـــة :   مصر 

 drahmedabdallah416@gmail.com البريد االلكتروني :

      وضع تصور مقترح لمعايير إختيار موجهي التربية الرياضية بمنطقة الشرقية هدف البحث :

     االزهرية                 
    دم : الوصفىالمنهج المستخ

من اعضاء هيئة التدريس بقسم االدارة الرياضية و وطرق  ( فرد200) عينة البحث وخصائصها :

 التدريس بكليات التربية الرياضية، موجهى ومديرى ومدرسى المعاهد االزهرية

 : الموجهين وفقا لمعايير شخصية تكشف سمات اإلنضباط    اهم االستنتاجات  ينبغي أن يتم إختيار 
متالك الشخصية القوية واإلتسام  لدى   الموجهين والتمتع بالروح القيادية العالية والتحدث بصوت واضح وا 

بالديمقراطية ، كما ينبغي أن يتم إختيار الموجهين وفقا لمعايير عملية كالرغبة في العمل في بالتوجيه  
تين عن ممتاز ، وأن  واال تقل عدد سنوات العمل عن عشر سنوات وأال يقل التقرير السنوي آلخر سن

يكون لديه القدرة على تقييم أداء مرؤوسية وأن يكون شاغاًل لدرجة لمعلم أول وما يليها وأن يتعامل مع 
أسس   وفق  الرياضية  التربية  موجهي  إختيار  بضرورة  الدراسة  اوصت  وقد   ، بواقعية  العمل  مشكالت 

ا إيفاد  وضرورة   ، الشخصية  األهواء  عن  بعيدًا  علمية  أحدث  ومعايير  على  لإلطالع  للخارج  لموجهين 
 طرق وأساليب التوجيه في التربية الرياضية. 

 بيانات االصدار :  
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Search Name : Suggested criteria for choosing mentors of physical 

education in the Eastern Azhar 

Researcher Name: Prof . Dr / Hamada Mohamdy Abd Elhamid 

Prof . Dr / Ahmed Mohamed Abdalla 
Dr / Ahmed Nabil Omar 
Abd El-Khaleq Rushdi Mohamed  

Faculty Name : Faculty of Physical Education 

University Name : Banha 

Name of the country : Egypt 

E-mail : drahmedabdallah416@gmail.com 

Search aim: develop a proposed conception of the criteria for choosing 

physical education mentors in the Eastern Azhar region through 

Curriculum used: Descriptive  

Research Sample and Characteristics: The most important 

results :(200) members of the teaching staff who specialized in sports 

management and teaching methods in the colleges of physical education 

and directors of physical education and managers of Al-Azhar institutes 

and teachers of physical education in the eastern region of Al-Azhar. 

It was concluded that the mentors should be chosen according to personal 

criteria that reveal the traits of discipline of the mentors, enjoy a high 

leadership spirit, speak with a clear voice, possess a strong personality, 

and have a democracy, and the mentors should be chosen according to 

practical criteria such as the desire to work in guidance and not less the 

number of years of work For at least ten years, and the annual report for 

the last two years should not be less than excellent, and that he has the 

ability to evaluate the performance of subordination and be occupied to 

the point of a first teacher and what follows it and to deal with the 

problems of work realistically 
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  معايير مقترحة إلختيار موجهي التربية الرياضية 
 بمنطقة الشرقية األزهرية 

 1حمادة محمدي عبد الحميد  
 2أحمد محمد عبد هللا  

 3أحمد نبيل عمر 
 4  عبد الخالق رشدي محمد 

   البحث   مدخل 
إلى أن البيئة اإلداريةة فةي الوقةت الحةالي تتسةم   م(2000المجلس القومي للتعليم )يشير تقرير  

يير المتواصةةل والمسةةتمر نتيجةةة للتطةةور التكنولةةوجي والفنةةي وللعديةةد مةةن التحةةديات المعاصةةرة بةةالتغ
كالعولمة والجودة ، وقد فرض ذلك حالةه تنافسةية بةين المؤسسةات دفعتهةا لمواجهةة تلةك التحةديات ، 

طلةةب كمةةا أن التقةةدم العلمةةي والتكنولةةوجي الهائةةل وزيةةادة األعبةةاء علةةي المسةةتويات اإلداريةةة العليةةا تت
إحداث تطوير شامل فةي العمليةات اإلداريةة بمةا يضةمن تطةوير أداء العةاملين فةي جميةع المن مةات 

  ( 148:  5بما ينسجم مع اإلستراتيجيات الحديثة في تنمية الموارد البشرية .) 
التعليمية  و  العملية  قيادةتربوي  شخص    وجود   ال بد من  لتحقيق أهداف  القدره علي  العملية   لديه 

في   يحتل موقعًا هاماً   م(2018صالح عبد الحميد )كما يشير    فالموجه،  وجه القائمين  ية و التربوي
التربوية   تحقيق    بإعتبارهالعملية  خاللها  من  يمكن  التي  التربوية  القناة  يمثل ،  األهداف  أنه    كما 
األساسية التعليم    الحلقة  تن يم  سلسلة  في في  موضع    لدوره  التعليمية  والسياسات  الخطط  وضع 

المناخ المناسب لجميع محاور العملية    مفتاح نجاحها ، كما أنه يعمل علي توفير  وإلمتالكهلتنفيذ  ا
 ( 2:  8) .التعليمية لتحقيق األهداف والغايات المرجوة

الرياضية  وتعد   يشير  التربية  ) كما  عنان  محمود   ، الخولي  من    اً جزءم(  1999أمين  يتجزأ  ال 
، فهي لم   للدولةة التي تسير جنبًا إلى جنب مع األهداف العامة  لها أهدافها الخاصو التربية العامة  

تعد مجرد تدريب بدني بل هي محاولة جادة لتربية الفرد تربية شاملة متزنة بدنيًا وانفعاليًا ومعرفيًا  
 ( 95:   3) .فحددت لها أهدافًا عامة تسعى لتحقيقها من خالل برامجها المختلفة

في البرامج المدرسية ،   مكانا بارزاً   م(2001مصطفى السايح )شير  كما ي  التربية الرياضيةوتحتل  
لوصول الى  لطالق يد التطوير واالبتكار  إ   ضيةفي مجال التربية الريا  ملينا على العابوأصبح واج

 (  5: 14) التالميذ   خمول في حركةمن  في المجتمع وما واكبها اآللهتواجه بها سرعة  إنجازات 
إلى أن إستخدام المعايير لإلنتقاء أو إختيار أفضل   م(2000ون )مصطفى القمش وآخر ويشير  

العناصر يعد أحد أهم اليات التقييم ، وذلك بإعتبار التقييم هو إصدار الحكم على قيمة األشياء أو  
 

 جامعة بنها   –ستاذ مساعد اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين أ 1
 أستاذ مساعد اإلدارة الرياضية   2

 جامعة بنها  -مدرس بقسم اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين  3
 موجه تربية رياضية بمنطقة الشرقية األزهرية 4
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القيمة . )   لتقدير هذه  المحكمات  أو  المستويات  أو  المعايير  يتطلب إستخدام  :    15األفراد ، و 
م( تعتبر بمثابة قياس  2003إبراهيم عبد المقصود ، حسن الشافعى )ا يشير  والمعايير كم ( ،  21

لألداء ، فعن طريقها يحصل المديرين على مؤشرات محددة عن مدى التطور في األداء ، ويجب  
-31:    1أن تكون هذه المعايير صالحة ألن تكون أدوات يقاس عليها مدى التقدم أو القصور . )

32  ) 
 مشكلة وأهمية البحث

العةاملون فةي كةل مجةال مةن مجةاالت الحيةاة إلى أن  م(2006محمود عبداللطيف موسى )ويشير  
ى حتةة أفضةةل عمةةالهم الةةى مسةةتوى أ  ف علةةيهم فةةي تطةةويرلةةى مةةن يرشةةدهم ويةةوجههم ويشةةر إيحتةةاجون 

ــرون وتبةةةين  ( ،92:  13ا)قيمتهةةة يؤدونهةةةا وتةةةزداد فةةةع مسةةةتوى الخدمةةةة التةةةي تر ي ــراهم وآخـ ــة إبـ زكيـ
 دهيحتةةاج كغيةةره مةةن النةةاس الةةى مةةن يرشةة لمهنةةة التةةدريس يةةتم إعةةدادهرس الةةذي المةةد أن  م(2007)
بمهنةةة التةةدريس وحتةة   وتةةزداد خبرتةةهسةةاليب التعامةةل مةةع التالميةةذ أ نوجهةةه حتةةى يسةةتطيع أن يةةتقيو 

 ( 113:  6)األهداف التي تعمل المدارس على بلوغها يستطيع  تحقيق 
يشير   كما  المعني  هو  الرياضية  التربية  ومارك  وموجه  بتوجيه    مByra , Mark  (1995)بيرا 

  ، الرياضية  التربية  معلمي  رشاد  الرياضية  ه  جمو فوا  الالتربية  عا   فرد هو  على  يحمل  قه  تالذي 
ن التعليم وأساليبه ، تحسي ما له من أثر كبير في  لدة المدرسين  عساممسئولية التوجيه واإلرشاد و 

  درس عمل الملو   ةات التقويم المستمر لعملعملي ء  فال بد من إجرانجاح  به ب جقوم الموجه بواي     كول
وأكثر اقعية  بصورة و   ياته  مسئول ألداء  بما يحقق له القدرة الكافية    ضعف  وال  القوة    مواطن  ومعرفة  
 .  فاعلية

(16  :184 ) 
به يقوم  الذي  الدور  أهمية  من  الراهنة  الدراسة  أهمية  تحقيق    وتبرز  في  الرياضية  التربية  موجه 

التع والتربوية  االهداف  مؤشرات  ،    ليمية  بإعداد  العلمية  المؤسسات  قيام  األهمية  من  فإنه  لذا 
التربية الرياضية بما يضمن العلمية فى    إلختيار موجهي  الموجه  ختيار  إ تعزيز مستوى المشاركة 

 .وفقا لمعايير علمية وبما يتوافق والمرحلة السنية المرشح لها الموجه 
  ى تربية رياضية أن عملية التوجيه واإلشراف من موجه  كموجه  عمله  خالل وقد الحظ الباحث من  

قد تؤثر  وبالتالي    تحقيق أهدافهاالتي قد تعوق  و   تتضمن العديد من نقاط الضعفالتربية الرياضية  
من درس   على تحقيق اإلستفادة القصوى للتالميذ   ساألمر الذي ينعك،  التعليمية    سلبا على العملية

  ، الرياضية  الباحث وجود  كما  التربية  في    بين  ااختالفالحظ  ومستوى  المهني    اإللتزامالموجهين 
 ه  يالقيام بمتطلبات مهنة التوج  عند  األداء

عمله   خالل  من  الباحث  الحظ  التوجيه  كما  بمهنة  بمهنة  بالعمل  الموجهين  بعض  إقتناع  عدم 
األعلى دون الن ر إلى   إلداريةل إلى الدرجات اوائية معلمي التربية الرياضية األقتر   التوجيه نتيجة
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المعايير المهنية والشخصية ، مما يؤثر سلبًا على أداء المعلم وعلى تحقيق الهدف الرئيسى من  
عملية التوجيه الفنى ككل ، األمر الذى دفع الباحث للقيام بدراسته لتقييم المعايير الحالية إلختيار  

رح إلختيار الموجهين وفقا لمعايير علمية  الموجهين ومحاولة تقويم تلك المعايير وصواًل لتصور مقت 
 بما قد يؤثر إيجابيًا على سير عملية التوجيه وتحقيق أهداف التربية الرياضية  .  

 دف البحث ه
الشرقية   الرياضية بمنطقة  التربية  إلي وضع تصور مقترح لمعايير إختيار موجهي  البحث  يهدف 

 األزهرية وذلك من خالل:
 .موجهي التربية الرياضية   المعايير الشخصية إلختيار

 .المعايير العملية إلختيار موجهي التربية الرياضية 
 .المعايير العلمية إلختيار موجهي التربية الرياضية 

 

 تساؤالت البحث  
 ما المعايير الشخصية إلختيار موجهي التربية الرياضية ؟ .1
 ؟ المعايير العملية إلختيار موجهي التربية الرياضية ما هي  .2
 ؟ المعايير العلمية إلختيار موجهي التربية الرياضية  ما هي .3

 مصطلحات البحث 
كتمةةال أو كفةاءة عمةةل إتفةةاق عليهةا و يحتةذى بهةةا لقيةاس درجةة "النمةةاذج التةي يةتم اإل :المعــايير -
 (57:  7")ما
"هو الفرد الذى له قدرات على إحداث تغيير في العملية التعليمية لدى المعلم عن  الموجه :    -

 (  235:   10مارسته للسلطة المخولة له من توجيه ومتابعة وتقويم" ) طريق م
 

 إجراءات البحث 
 املنهج 

تةةم اسةةتخدام المةةنهج الوصةةفي القةةائم علةةي الدراسةةات المسةةحية لمالئمتةةة لطبيعةةة الدراسةةة ، وبمةةا 
 .يحقق أهداف البحث 

 
 
 
 

 جمتمع البحث
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وطةرق تخصةص اإلدارة الرياضةية  أعضةاء هيئةة التةدريساشتمل مجتمع البحث علةي علةي )السةادة 
مةةديري  -مةةوجهي التربيةة الرياضةةية بمنطقةةة الشةةرقية األزهريةةة  - بكليةةات التربيةةة الرياضةةية التةدريس

 .مدرسي التربية الرياضية بمنطقة الشرقية األزهرية( -المعاهد األزهرية بمنطقة الشرقية األزهرية 
  عينة البحث

( 200) المقترحةة إلختيةار مةوجهي التربيةة الرياضةية علةىتضمنت عينةة البحةث إلسةتبيان المعةايير 
بكليات التربية الرياضةية  وطرق التدريسأعضاء هيئة التدريس تخصص اإلدارة الرياضية   )فرد من

ومةةوجهي التربيةةة الرياضةةية ومةةديري المعاهةةد األزهريةةة ومدرسةةي التربيةةة الرياضةةية بمنطقةةة الشةةرقية 
( مفرده، كما تضمنت العينة اإلستطالعية 180األساسية )، حيث تضمنت عينة البحث   األزهرية(
، وقد راعي الباحث تمثيل فئات العينةة بععةداد متسةاوية حيةث اشةتملت كةل فئةة ، ( مفرده 20على )
 .( فرد 50علي )

 

 وسائل مجع البيانات 
ء فةي قام الباحث بجمع البيانات من خالل المسح المرجعي ، والمقابله الشخصية مةع السةادة الخبةرا

مجال اإلدارة الرياضةية بكليةة التربيةة الرياضةية وذلةك بهةدف التعةرف علةي المحةاور والشةكل األمثةل 
إلستبيان المعايير المقترحة إلختيار  موجهي التربية الرياضية الرياضية بمنطقة الشرقية األزهرية ، 

داف الدراسةة عةن طريةق كما قام الباحث بإعداد إستبيان الدراسةة لجمةع البيانةات الالزمةة لتحقيةق أهة
  .استمارة وضعت خصيصًا لذلك بغرض تطبيقها علي عينة الدراسة

 

 خطوات تصميم استبيان الدراسة 
بإعةةداد صةةورة مبدئيةةة إلسةةتمارة المعةةايير المقترجةةة إلختيةةار مةةوجهي التربيةةة الرياضةةية  الباحــثقةةام 

فةي مجةالي اإلدارة الرياضةية  (  لعرضةها علةي السةادة الخبةراء2/1بمنطقة الشرقية األزهريةة مرفةق )
( بغرض تحديد مدي صةدق المحةاور فةي تحقيةق 1وطرق التدريس بكليات التربية الرياضية مرفق )

إضةافة ، % من آراء السادة الخبةراء  70أهداف الدراسة ، حذف أي محور لم يحصل علي موافقة 
ياغة المحةةاور ، أو نقةةل أي محةةور ، دمةةج أو فصةةل أي مةةن محةةاور االسةةتبيان ، مةةدي مناسةةبة صةة

حصةل تلةم  عبةارةحةذف أي ، الخاصةة بهةا  المحةاورفةي قيةاس    العبةارات تحديد مةدي صةدق    وكذلك
آخر  محورإلي   محورهامن    عبارةإضافة أو نقل أي  ،% من آراء السادة الخبراء    70علي موافقة 

آراء  وقةد اسةتخلص الباحةث مةن خةالل اسةتطالع الةرأي إجمةاع،  العبةارات مدي مناسبة صةياغة  ، 
الخبراء المتخصصين علي جميع محاور إستبيان الدراسة ،  كما تم إختيار العبةارات التةي حصةلت 

 .فعكثر من مجموع آراء الخبراء  %70علي نسبة موافقة 
( عبةارات مةن الصةورة المبدئيةة إلسةتبيان المعةايير المقترحةة إلختيةار 4وفي ضوء ذلك تم إسةتبعاد )

( آراء السةةادة الخبةةراء والنسةةبة المئويةةة 2/2( ، ويبةةين مرفةةق )2/1) مةةوجهي التربيةةة الرياضةةية مرفةةق



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (103)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

( عةةةةدد عبةةةةارات إسةةةةتمارة معةةةةايير إختيةةةةار مةةةةوجهي التربيةةةةة 1لعبةةةةارات اإلسةةةةتبيان ، ويبةةةةين جةةةةدول )
الرياضية بمنطقة الشرقية األزهريةة وعةدد العبةارات المسةتبعدة مةن كةل محةور وكةذلك أرقةام العبةارات 

( عبةارات وفقةًا آلراء السةادة الخبةراء 4لسادة الخبراء ، وقد تم تعديل صةياغة )المستبعدة وفقًا آلراء ا
( الصةةورة النهائيةةة إلسةةتمارة 3( العبةةارات التةةي تةةم تعةةديل صةةياغتها ويبةةين مرفةةق )2ويبةةين جةةدول )

 المعايير القترحة إلختيار موجهي التربية الرياضية بمنطقة الشرقية األزهرية. 
   (1جدول ) 

تمارة المعايير المقترحة إلختيار موجهي التربية الرياضية وعدد العبارات عدد عبارات اس
 المستبعده من كل محور وفقًا آلراء السادة الخبراء 

عدد العبارات    
 النهائية 

أرقام العبارات  
 المحذوفة 

عدد العبارات  
 المحذوفه 

عدد العبارات  
 م معايير اإلستمارة قبل الحذف 

 1 شخصية  10 1 10 9
 2 عملية  27 1 27 26
21 

9 
 3 علمية  23 2

23 
 

 (  2جدول )
العبارات التي تم إعادة صياغتها بإستمارة المعايير المقترحة إلختيار موجهي التربية  

 الرياضية بمنطقة الشرقية األزهرية وفقًا آلراء السادة الخبراء   
 غة بعد الصيا العبارات قبل الصياغة العبارات العباراة رقم  المعايير 

 التحدث بصوت واضح وبلغة سليمة  أن يكونه صوته عالي  2 الشخصية

 العملية

 يستخدم تقييم األداء 5
نقاط   لعالج  والقياس  التقويم  طرق  يستخدم 

 الضعف

 يستخدم الوسائل التعلمية   11
التعليمية   الوسائل  وإعداد  استخدام  يجيد 

 والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية 

 شكالت العمل معرفة م 25
المدرسين   إحتياجات  على  التعرف  على  القدرة 

 والمشكالت التي تواجههم 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (104)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 الدراسة االستطالعية 
البحث   الباحثقام    لهدف  اإلستبيانات  محاور  مالئمة  مدي  علي  التعرف  بهدف  الدراسة  بهذة 

  ، البحث  إستبياني  عبارات  في  والقصور  الصعوبة  أوجه  علي  و والتعرف  صدق  ثبات  وقياس 
بتاريخ    اإلستبيان الرياضية  التربية  موجهي  إلختيار  المقترحة  المعايير  إستبيان  تطبيق  من خالل 

بتاريخ  2020/ 5/4 الثانية  االستطالعية  الدراسة  في  تطبيقه  إعادة  ثم  بفاصل  2020/  4/ 19م  م 
 الباحث مفرده من خارج عينة البحث األساسية ، كما اعتبر    20زمني قدره أسبوعين علي عدد  

 نسبة اتفاق الخبراء علي عبارات إستبياني الدراسة معيارًا لصدقهما.
 املعامالت العلمية لالختبار 

 صدق اإلستمارة 
بعةةةد عةةةرض إسةةةتمارتي البحةةةث علةةةي السةةةادة الخبةةةراء فةةةي مجةةةالي اإلدارة الرياضةةةية وطةةةرق التةةةدريس 

بتعةةةديل  الباحـــثء قةةةام (، وفةةةي ضةةةوء اآلراء التةةةي أبةةةداها الخبةةةرا1بكليةةةات التربيةةةة الرياضةةةية مرفةةةق )
إستبياني البحث وصياغة عباراتهما حتي أصبحا في صورتهما النهائية معدين للتطبيق وقد استبعد 

 من آراء السادة الخبراء  %70جميع المحاور والعبارات التي لم تحصل علي نسبة موافقة   الباحث
 ثبات اإلستمارة  

، Test – retest Method إعةادة االختبةار باسةتخدام طريقةة  الباحـثإليجةاد معامةل الثبةات قةام 
( فرد من خارج عينة البحث األساسية ، وقد تم 20وقد تم تطبيق اإلستمارة علي عينة مكونة من )

إعةةادة تطبيةةق اإلسةةتمارة علةةي نفةةس العينةةة بعةةد مةةرور أسةةبوعين ، وقةةد تةةم التطبيةةق األول إلسةةتمارة 
م وقد تم التطبيق الثاني 2020/  4/ 5ضية بتاريخ  المعايير المقترحة إلختيار موجهي التربية الريا

م ، وتةةم حسةةاب معامةةل اإلرتبةةاط لكةةل محةةور مةةن محةةاور اإلسةةتبيان بةةين 2020/  4/  19بتةةاريخ 
 (.  3التطبيقين األول والثاني كما هو مبين بجدول )

 (  3جدول ) 
 لرياضية معامالت الثبات لمحاور إستبيان المعايير المقترحة إختيار موجهي التربية ا

 بمنطقة الشرقية األزهرية  

 20ن =       

عدد  المحاور  م
 العبارات 

معامل   التطبيق الثاني  التطبيق األول 
 ع /س ع /س اإلرتباط 

 ** 0.84 0.41 1.97 0.52 2.12 9 شخصية  1

 ** 0.76 0.39 1.91 0.48 2.05 26 عملية 2

 ** 0.82 0.44 1.87 0.55 2.15 21 علمية 3

 ** 0.81 0.42 1.9 0.50 2.07 9 إجتماعية 4



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (105)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 ** 0.79 0.34 1.93 0.38 2.03 12 نفسية  5

 0,378( =   0,5ر الجدولية عند مستوي ) 
 

من   )يتضح  معامل    اإلستبيانأن    (3جدول  قيم  تراوحت  حيث  عالية  ارتباط  معامالت  حقق 
ئيا عند مستوى  ( وجميعها دالة إحصا 0,84،  0,76االرتباط بين التطبيقين األول والثانى ما بين )

 ( ثبات    (0,05معنوية  يؤكد  التطبيق    اإلستبيان الستخدام    الباحثويطمئن  اإلستبيان  مما  فى 
 الميدانى.

 

  الدراسة األساسية  
تةةم تطبيةةق إسةةتمارة المعةةايير المقترحةةة إلختيةةار مةةوجهي التربيةةة الرياضةةية بمنطقةةة الشةةرقية األزهريةةة 

ضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس ومةةةوجهي ومدرسةةةي التربيةةةة ( مةةةن أع180علةةةي عينةةةة البحةةةث والبةةةال  عةةةددها )
 3الرياضةةةةةية ومةةةةةديري المعاهةةةةةد األزهريةةةةةة بمنطقةةةةةة الشةةةةةرقية األزهريةةةةةة وذلةةةةةك يةةةةةوم األحةةةةةد الموافةةةةةق 

م بعد التعكد من مدي مالئمة اإلستمارة لعينة البحث ، بحيث تقوم عينة البحث باإلجابة 5/2020/
  0اإلحصائية ت تمهيدًا إلستخدام اإلختبارا علي عبارات االستبيان ثم تفري  وتبويب االستجابات 

  املعاجلات اإلحصائية
 إلجراء المعالجات اإلحصائية التالية :   SPSSتم استخدام برنامج 

 المتوسط الحسابي  .1

 معامل ألفا كروبناخ .2

 النسبة المئوية  .3

 االنحراف المعياري  .4

 معامل إرتباط لبيرسون  .5

 2اختبار كا .6

 الوزن النسبي .7

Arithmetic mean 
Cronbach's alpha Coefficient 
The percentage 
Standard deviation 
Simple correlation Coefficient Pearson  
Chi – Square test Statistic 
weight cases 

 عرض النتائج 
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 (106)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 
 
 
  (4جدول )

للمحور   إلجمالي إستجابات عينة البحث   2التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 األول )المعايير الشخصية(  

 180ن= 

 وداللتها  2كا
 أوافق إلى حد ما  ال أوافق

 م .5 العبارات .4
 تكرار  النسبة%  تكرار  النسبة%  تكرار  النسبة% 

162.33 ** 6.67 % 12 15.56 % 28 77.78 % 140 
يتميززززإل باان ززززباا هزززز  أعمالزززز  

 واالتإلام بالمواعيد 
1 

 2 التحدث بصوت وا ح وبلغة سليمة 134 % 74.44 23 % 12.78 23 % 12.78 ** 136.90

 3 يتسم بالتوا ع ولين الجانب  121 % 67.22 15 % 8.33 44 % 24.44 ** 100.03

 4 يتقبل آراء اآلخرين 112 % 62.22 15 % 8.33 53 % 29.44 **79.63

 5 يمتلك شخصية قوية 131 % 72.78 22 % 12.22 27 % 15.00 ** 126.23

108.03 ** 20.00 % 36 10.56 % 19 69.44 % 125 
يتسزززم بالديمقراايزززة خززز ل ازززر  

 اآلراء وعرض الحلول
6 

53.73** 35.56 % 64 10.00 % 18 54.44 % 98 
حاإلم ه  توجيز  المدرسزين واتخزا  

 القرارات 
7 

 8 يتمتع برو  قيادية عالية 138 % 76.67 25 % 13.89 17 % 9.44 ** 152.63

 9 هر الشخص  يهتم بالمظ 86 % 47.78 24 % 13.33 70 % 38.89 **34.53

 

إلى   –( وجود هروق دالة إحصائياً بين استجابات عينة البحث ) أواهق  4يت ح من جدول )  
 0.05ال أواهق ( ولصالح التكرار األعل  وجميعها دال إحصائياً عند مستوي معنوية   –حد ما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (107)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 
 
  (5جدول )

إلجمالي إستجابات عينة البحث  للمحور    2التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 الثاني )المعايير العملية(  

 180ن=

 وداللتها  2كا
 أوافق إلى حد ما  ال أوافق

 م .7 العبارات  .6
 تكرار  النسبة%  تكرار  النسبة%  تكرار  النسبة% 

 1 يتعامل مع مشك ت العمل بواقعية ويعمل على حلها 138 % 76.67 21 % 11.67 21 % 11.67 ** 152.10

 2 يساعد إدارت المدارس ه  تنفي  خاا النشاا   89 % 49.44 19 % 10.56 72 % 40.00 ** 44.43

 3 يحرص عل  تنفي  المناهج التعليمية للتربية الريا ية  117 % 65.00 26 % 14.44 37 % 20.56 ** 82.23

 4 يقوم بعقد لقاءات وندوات دورية مع مرؤوسي  84 % 46.67 24 % 13.33 72 % 40.00 ** 33.60

 5 يستخدم ارق التقويم والقياس لع ج نقاا ال عف 120 % 66.67 25 % 13.89 35 % 19.44 ** 90.83

 6 لدي  القدرة عل  إستغ ل اامكانيات المتاحة  131 % 72.78 22 % 12.22 27 % 15.00 ** 126.23

 7 يقوم بتفويض السلاة لبعض المدرسين 124 % 68.89 27 % 15.00 29 % 16.11 ** 102.43

 8 قادر على تكوين صف ثان  من القيادات  92 % 51.11 21 % 11.67 67 % 37.22 **42.23

 9 يقدم المشوره والدعم الفن  لإلم ئ  ومرؤوسي  92 % 51.11 24 % 13.33 64 % 35.56 **38.93

 10 يستخدم أساليب مو وعية ه  تقييم مرؤوسي  128 % 71.11 24 % 13.33 28 % 15.56 ** 115.73

76.93** 24.44 % 44 12.22 % 22 63.33 % 114 
يجيززد اسززتخدام وإعززداد الوسززائل التعليميززة والتقنيززات 

 الحديثة ه  العملية التعليمية
11 

33.10** 50.56 % 91 15.56 % 28 33.89 % 61 
حاصزل علزز  جزوائإل مززع هزرق المعهززد هز  المسززابقات 

 الريا ية  عل  مستوى المناقة األإلهرية
12 

221.20 ** 5.56 % 10 8.89 % 16 85.56 % 154 
أال تقل عدد سنوات العمزل الفعليزة بالمعاهزد األإلهريزة 

 عن عشر سنوات 
13 

54.9** 31.67 % 57 11.67 % 21 56.67 % 102 
لديززز  درايزززة وخبزززرة بألسزززتخدام األدوات واألجهزززإلة 

 الريا ية
14 

 15 أال يقل التقرير السنوي آلخر سنتين عن تقدير ممتاإل 151 % 83.89 18 % 10.00 11 % 6.11 ** 207.43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (108)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 
 ( 5تابع جدول )

إلجمالي إستجابات عينة البحث  للمحور    2التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 الثاني )المعايير العملية(  

 180ن=

 وداللتها  2كا
 أوافق إلى حد ما  ال أوافق

 م .9 العبارات  .8
 تكرار  النسبة%  تكرار  النسبة%  تكرار  النسبة% 

 16 أن يتم ترشيح  من قبل الموجهين الفنيين 111 % 61.67 23 % 12.78 46 % 25.56 ** 69.43

 17 أن يتم ترشحي  من قبل مدير المدرسة 109 % 60.56 26 % 14.44 45 % 25.00 ** 63.03

152.23 ** 12.78 % 23 10.56 % 19 76.67 % 138 
لدي  القدره عل  اتخا  القرارات الصزحيحة هز  

 ب الوقت المناس
18 

 19 أن يكون من شاغل  درجة معلم أول وما يليها 148 % 82.22 14 % 7.78 18 % 10.00 ** 193.73

44.93 ** 42.22 % 76 10.00 % 18 47.78 % 86 
يحززززرص علززززى تنظززززيم األنشززززاة الداخليززززة 

 والخارجية
20 

 21 لدي  الرغبة ه  العمل بالتوجي   162 % 90.00 10 % 5.56 8 % 4.44 ** 260.13

 22 أال يكون قد صدر بحق  عقوبة تأديبية 85 % 47.22 24 % 13.33 71 % 39.44 ** 34.03

 23 قادر على إعااء دروس نمو جية  111 % 61.67 25 % 13.89 44 % 24.44 ** 68.03

 24 لدية القدرة عل  تقييم أداء مرؤوسي  142 % 78.89 15 % 8.33 23 % 12.78 ** 168.63

49.43 ** 33.89 % 61 11.67 % 21 54.44 % 98 
لقزززدرة علزززى معرهزززة إحتياجزززات المدرسزززين ا

 والمشك ت الت  تواجههم
25 

 26 إجتياإل البرامج التأهيلية لمجال عمل  83 % 46.11 22 % 12.22 75 % 41.67 ** 36.63

إلى حد   –( وجود هروق دالة إحصائياً بين استجابات عينة البحث ) أواهق  5يت ح من جدول )  
 0.05عل  وجميعها دال إحصائياً عند مستوي معنوية ال أواهق ( ولصالح التكرار األ –ما 
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 (109)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 
 ( 6جدول )

إلجمالي إستجابات عينة البحث  للمحور    2التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 الثالث )المعايير العلمية(  

 180ن=

 وداللتها  2كا
 أوافق إلى حد ما  ال أوافق

 م .11 العبارات  .10
 تكرار  النسبة%  تكرار  النسبة%  تكرار  النسبة% 

 1 حاصل عل  مؤهل علم  )دكتوراه أو ماجستير( 140 % 77.78 31 % 17.22 9 % 5.00 ** 164.03

 2 إجتياإل ااختبارات التحريرية المرتباة بمجال العمل 95 % 52.78 18 % 10.00 67 % 37.22 ** 50.63

 3 الشخصية  إجتياإل المقابلة 101 % 56.11 15 % 8.33 64 % 35.56 ** 62.03

 4 لدي  معرهة بأسس علم النفس التربوي  137 % 76.11 28 % 15.56 15 % 8.33 ** 149.63

 5 يحرص عل  ح ور المؤتمرات العلمية  61 % 33.89 15 % 8.33 104 % 57.78 ** 66.03

67.9 ** 31.11 % 56 9.44 % 17 59.44 % 107 
يحرص عل  ااا ع عل  الرسائل واألبحزاث العلميزة 

   وسائل وارق التدريس الحديثةللتعرف عل
6 

71.03 ** 28.33 % 51 10.56 % 19 61.11 % 110 
لدي  القدرة علزى إرشزاد إلم ئز  إلز  المراجزع العلميزة 

 الت  تساعدهم عل  تعلم المهارات الريا ية
7 

70.23 ** 26.11 % 47 12.22 % 22 61.67 % 111 
يحززرص علزز  إقامززة حلقززات نقززا  مززع إلم ئزز  لحززل 

 مشك ت العمل 
8 

 9 قادر عل  التخايا لألنشاة المدرسية 121 % 67.22 18 % 10.00 41 % 22.78 ** 97.43

 10 يمتلك مهارات كتابة تقارير األنشاة المدرسية 134 % 74.44 24 % 13.33 22 % 12.22 ** 136.93

 11 لدي  المعرهة بالعمليات اادارية 135 % 75.00 26 % 14.44 19 % 10.56 ** 141.03

126.23 ** 15.00 % 27 12.22 % 22 72.78 % 131 
لديزز  رؤيززة اسزززتثمار اامكانززات البشززرية والماديزززة 

 بالمناقة االإلهرية
12 

 13 يمتلك رؤية لتسويق األنشاة الا بية 126 % 70.00 24 % 13.33 30 % 16.67 ** 109.20

 

 ( 6تابع جدول )

نة البحث  للمحور  إلجمالي إستجابات عي  2التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي وقيمة كا
 الثالث )المعايير العلمية(  

 180ن=

 وداللتها  2كا
 أوافق إلى حد ما  ال أوافق

 م .13 العبارات  .12
 تكرار  النسبة%  تكرار  النسبة%  تكرار  النسبة% 

 14 لدي  معرهة بالقياسات وااختبارات البدنية والمهارية 122 % 67.78 19 % 10.56 39 % 21.67 ** 99.43

 15 قادر على تصميم الوحدات التعليمية 120 % 66.67 18 % 10.00 42 % 23.33 ** 94.80

 16 أن يكون مفكرا ومبدعاً ويعمل عل  تاوير العمل 121 % 67.22 20 % 11.11 39 % 21.67 ** 96.03

 17 حاصل عل  دورات تدريبية ه  مجال عمل  118 % 65.56 20 % 11.11 42 % 23.33 ** 88.13

 18 لدي  دراية بمراحل تعليم المهارات الفنية  117 % 65.00 19 % 10.56 44 % 24.44 ** 86.43

82.63 ** 26.11 % 47 10.00 % 18 63.89 % 115 
لديزز  درايززة بززالتجهيإلات التعليميززة األساسززية ال إلمززة 

 للعملية التعليمة
19 

119.23 ** 15.56 % 28 12.78 % 23 71.67 % 129 
لدى  القدرة علزى إختيزار كزوادر بشزرية تربويزة جديزدة 

 وهق معايير علمية مؤهلة
20 

 21 لدي  معرهة بوسائل وأساليب التوجي   138 % 76.67 30 % 16.67 12 % 6.67 ** 154.80
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 (110)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

إلى حد   –( وجود هروق دالة إحصائياً بين استجابات عينة البحث ) أواهق  6يت ح من جدول )  
 0.05نوية ال أواهق ( ولصالح التكرار األعل  وجميعها دال إحصائياً عند مستوي مع  –ما 

 مناقشة النتائج  
 المحور األول "المعايير الشخصية" 

 –( وجود فروق دالة إحصائيًا بين إستجابات عينة البحث للخيارات )موافق 17يتضح من جدول )
حيةث تراوحةت قيمةة  "المعايير الشخصـية"غير موافق( بجميع عبارات المحةور األول  –إلي حد ما 

( كمةةةةا 0.01ميعهةةةةا دال إحصةةةائيا عنةةةةد مسةةةةتوي معنويةةةةة )( وج162.33:  34.53مةةةةا بةةةةين ) 2كةةةا
يتضح من الجدول أن الفروق تتجه نحو خيار "الموافقة" حيث تراوحت نسبة إسةتجابة عينةة البحةث 

 (. 488:  376( ، كما تراوح الوزن النسبي للعبارات ما بين )%81:  %77.78نحوها ما بين )
أن   الموجه  على  ينبغي  أنه  النتائج  أ هرت  التحدثوقد   "  " وبلغة سليمة  واضح  حيث    بصوت 
( وهي  136.90)  2( كما بلغت قيمة كا%74.44بلغت نسبة إستجابة عينة البحث نحوها ما بين ) 

( ، كما أ هرت 471(، كما بل  الوزن النسبي للعبارة )0.01داله إحصائيا عند مستوي معنوية ) 
الموجه أن   أنه يجب على  يهتم بالمظهر الشخصي  النتائج  بلغت نسبة إستجابة عينة    ""  حيث 

( وهي داله إحصائيا عند مستوي  34.53)  2( كما بلغت قيمة كا%47.78البحث نحوها ما بين ) 
   جورج وبيتر (  ويتفق ذلك مع أشار إليه   376(، كما بل  الوزن النسبي للعبارة )0.01معنوية )

Peter  George, (2007)السمات    م بناء علي بعض  الموجه  يتم إختيار  أن  يجب  أنه  إلى 
، والتحدث بصوت واضح وبلغة عربية    التي يجب أن يتحلى بها كالم هر المناسب والسلوك الجيد 

سليمة وأن يجيد الحوار وعرض األفكار بشكل منطقي ومقنع ،  ولديه دافعية عالية نحو التطوير  
(17 :34  ) 

 المحور الثاني " المعايير العملية "  
 –( وجود فروق دالة إحصائيًا بين إستجابات عينة البحث للخيارات )موافق 18يتضح من جدول )

 2حيث تراوحت قيمة كا "المعايير العملية"غير موافق( بجميع عبارات المحور األول  –ما إلي حد  
( كمةةا يتضةةح 0.01( وجميعهةةا دال إحصةةائيا عنةةد مسةةتوي معنويةةة )260.13:  33.10مةةا بةةين )

مةةن الجةةدول أن الفةةروق تتجةةه نحةةو خيةةار "الموافقةةة" ، حيةةث تراوحةةت نسةةبة إسةةتجابة عينةةة البحةةث 
( 514:   368( ، كما تراوح الوزن النسبي للعبارات ما بين )%90.00:    %46.11نحوها ما بين )

( كمةا بلغةت نسةبة اسةتجابة عينةة البحةث 330حيث بل  الوزن النسةبي للعبةارة )"، عدا العبارة الثانية
 (%50.56نحو عدم الموافقة )

حيث    "مرؤوسيهيقدم الموجه المشوره والدعم الفني لزمالئه و أن "وقد أ هرت النتائج أنه يجب  
( وهي  42.23)  2( كما بلغت قيمة كا%51.11بلغت نسبة إستجابة عينة البحث نحوها ما بين ) 

( ويتفق ذلك مع  385(، كما بل  الوزن النسبي للعبارة )0.01داله إحصائيا عند مستوي معنوية ) 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3APeter+F.+Oliva
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AGeorge+E.+Pawlas
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 (111)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

إليه   أشار  )ما  األغبري  الصمد  ف  م(2000عبد  الدعم  تقديم  الموجه  واجبات  من  أنه  ما  من  ي 
علي   يجب  كما    ، المعلمين  لمساعدة  المناسبة  والوسائل  األدوات  ختيار  وا  من  روف  يستجد 
ومحاولة   منها  المناسب  نتقاء  وا  التربوية ومراجعتها  األهداف  فهم  المدرسين علي  مساعدة  الموجه 
في  القدرات  تلك  من  اإلستفادة  لتع يم  وتشجيعهم  المتميزين  المعلمين  وقدرات  مواهب  إكتشاف 

 لعملية التعليمية  ا
(9  :104 ) 

أال تقل عدد سنوات العمل الفعلية للموجه بالمعاهد األزهرية  يجب  "كما أ هرت نتائج الدراسة أنه  
( كما بلغت %85.56حيث بلغت نسبة إستجابة عينة البحث نحوها ما بين )"  عن عشر سنوات

كا ) 221.20)  2قيمة  معنوية  إحصائيا عند مستوي  داله  وهي  النسبي  (،  0.01(  الوزن  بل   كما 
 ( إليه  (  504للعبارة  أشار  ما  ذلك مع  )ويتفق  المرسي  أن    م(2001محمد منير  ينبغي  أنه  من 

تتوافر في الموجه عدة شروط حتى يتمكن من أداء و يفته بفاعلية وهذه الشروط يمكن أن تتخذ 
ب احترام األخرين  في اإلعتبار عند إختيار الموجهين مثل الخبرة وتوفر الحماس والتعاون ، وكس
( ، كما  94:    12واألصالة القدرة على إبتكار األفكار الجديدة ، والقدة على تقويم عمل اآلخرين )

من أنه يشترط فيمن يرغب في اإللتحاق بمهنة     م(2000راتب سالمة )يتفق مع ما أشار إليه  
الم اإلدارة  مجال  أو  التعليم  مجال  في  خبرة  لديه  يكون  أن  الفني  من خمس  التوجيه  أكبر  درسية 

 ( 94:  4) .سنوات 
 المحور الثالث  " المعايير العلمية" 

 –( وجود فروق دالة إحصائيًا بين إستجابات عينة البحث للخيارات )موافق 19يتضح من جدول )
 2حيث تراوحت قيمة كا "المعايير العلمية"غير موافق( بجميع عبارات المحور األول  –إلي حد ما 
( كمةةا يتضةةح 0.01( وجميعهةةا دال إحصةةائيا عنةةد مسةةتوي معنويةةة )164.03:  50.63مةةا بةةين )

مةةن الجةةدول أن الفةةروق تتجةةه نحةةو خيةةار "الموافقةةة" ، حيةةث تراوحةةت نسةةبة إسةةتجابة عينةةة البحةةث 
( 491:   388( ، كما تراوح الوزن النسبي للعبارات ما بين )%77.78:    %52.78نحوها ما بين )

( كمزا بلغزت نسزبة اسزتجابة عينزة 317لغ الزوإلن النسزب  للعبزارة )حيث ب، عدا العبةارة الخامسةة 

 (%57.78)البحث نحو عدم المواهقة 
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 (112)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

الموجه   لدى  يكون  أن  يجب  أنه  النتائج  أ هرت  التربوي"وقد  النفس  بأسس علم  حيث   "معرفة 
( وهي  149.63)  2( كما بلغت قيمة كا%76.11بلغت نسبة إستجابة عينة البحث نحوها ما بين ) 

ويتفق ذلك مع    (482(، كما بل  الوزن النسبي للعبارة )0.01داله إحصائيا عند مستوي معنوية ) 
من أنه يجب أن يكون لدى الموجه   م(2000أحمد محمد محمود )ما توصلت اليه نتائج دراسة  

معرفة بعلم النفس التربوي لما يضيفه هذا العلم للموجه من فهم للتطبيقات الهامة لعلم النفس في 
في   العلمية  والمبادئ  األطر  حسب  المعلمين  مع  للتعامل  السلوكيات  وتوجيه   ، التربوية  العملية 
على   ينبغي  كما   ، والقياس  والتحصيل  واإلستعداد  والذكاء  والشخصية  واإلدراك  التعلم  مجاالت 

دارة ا إلمكانيات  الموجه دراسة اإلدارة التربوية لما تمنحه تلك الدراسة من قدرة على توزيع االدوار وا 
 ( 85:  2).المدرسية المتنوعة بغرض تحقيق االهداف التربوية المنشودة 

 اإلستنتاجات والتوصيات 
 اإلستنتاجات 

 من خالل فروض البحث ومن خالل مناقشة النتائج توصل الباحث إلي اإلستنتاجات التالية:
اإلنضباط   .1 سمات  تكشف  لمعايير شخصية  وفقا  الموجهين  إختيار  يتم  أن  الموجهين  ينبغي  لدى 

واإلتسام   القوية  الشخصية  متالك  وا  واضح  بصوت  والتحدث  العالية  القيادية  بالروح  والتمتع 
 بالديمقراطية. 

ينبغي أن يتم إختيار الموجهين وفقا لمعايير عملية كالرغبة في العمل في بالتوجيه واال تقل عدد   .2
التقرير السنوي آلخر سنت  القدرة سنوات العمل عن عشر سنوات وأال يقل  ين عن ممتاز ، ولديه 

على تقديم أداء مرؤوسية وأن يكون شاغاًل لدرجة لمعلم أول وما يليها وأن يتعامل مع مشكالت 
 العمل بواقعية 

أو   .3 )دكتوراة  درجة  على  الموجه  كحصول  علمية  لمعايير  وفقا  الموجهين  إختيار  يتم  أن  ينبغي 
و  التوجيه  وأساليب  بوسائل  معرفة  لديه   ، ولديه  ماجستير(  التربوي  النفس  علم  بعسس  معرفة  لديه 

إلستثمار   رؤية  لديه   ، المدرسية  األنشطة  تقارير  كتابة  مهارة  يمتلك   ، اإلدارية  بالعمليات  معرفة 
 . اإلمكانات البشرية والمادية بالمنطقة األزهرية 

وفقا   .4 األزهرية  الشرقية  بمنطقة  الرياضية  التربية  موجهي  لمعايإختيار  المقترح  إختيار  للتصور  ير 
 ( 4)مرفق موجهي التربية الرياضية 

 التوصيات  
 عن األهواء الشخصية.  وفق أسس ومعايير علمية بعيداً موجهي التربية الرياضية ختيار إ .1
 . إيفاد الموجهين للخارج لإلطالع على أحدث طرق وأساليب التوجيه في التربية الرياضية .2
 اإلعتماد عليها في إختيار الموجهين  إجراء دراسات علمية إلعداد مقاييس نفسية يمكن  .3
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 (113)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

إجراء دراسات دورية لتحديث محددات إختيار موجهي التربية طبقا للمستحدثات العلمية في مجال   .4
 التدريس والتوجيه . 

 
 

 قائمة املراجع  
 املراجع العربية 

الموسوعة العلمية لإلدارة  محمود عبد المقصود ، حسن أحمد الشافعي :إبراهيم  .1
 2003 ريات اإلدارة وتطبيقاتها ، مؤسسة عالم الرياضة والنشر ، اإلسكندرية ، ن -الرياضية 

2. : محمد  محمود  محمد  التربية    أحمد  لموجهي  الالزمة  واإلشرافية  الفنية  الكفايات  تقويم 
 م 2000الرياضية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط ،  

المعرفة الرياضية ، دار الفكر العربي ،   ود عبد الفتاح عنان :أمين أنور الخولي ، محم .3
 م 1999القاهرة ،  

4. : السعود  ط   راتب سالمة   ، وأساليبه  ون رياته  مفهومه  الفني  مركز   2التوجيه   ، ، عمان 
 م 2002طارق للخدمات الجامعية ، 

البحث : المجالس القومية المتخصصة، تقرير المجلس القومى للتعليم و رئاسة الجمهورية   .5
 م(.2000 – 1999العلمى والتكنولوجي ، الدورة السابعة والعشرون )

طرق التدريس في التربية    زكية إبراهيم كامل ، نوال إبراهيم شلتوت ، ميرفت علي خفاجة : .6
 م  2007الرياضية ، مكتبة اإلشعاع الفنية ، القاهرة ،  

أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته  القياس والتقويم التربوي والنفسي  صالح الدين محمود عالم :   .7
 م 2015، دار الفكر العربي ، القاهرة ،   6المعاصرة ، ط 

التوجيه الفني تن يرا وتطبيقا ، دار الوادي للثقافة واإلعالم ،   صالح عبد الحميد زيدان :  .8
 2018القاهرة ،  

9.   : األغبري  الصمد  دار عبد   ، المعاصر  والتن يمي  التخطيطي  البعد  المدرسية  اإلدارة 
 م 2000النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 

دراسة تقويمية السلوب التوجيه التربوى من وجهه ن ر معلمى التربية    براهيم بالل :إحمد  م .10
وفنون  لعلوم  اسيوط  بجامعة  منشور  علمى  بحث    ، المتحدة  العربية  االمارات  بدولة  الرياضية 

امعة اسيوط ، العدد السادس عشر ، الجزء الثانى ،  التربية الرياضية ، كلية التربية الرياضية ، ج 
 م  2003مارس 

 م 2000اإلدارة المدرسية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  محمد حسنين العجمي : .11
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 (114)( )العدد الثاني(     م2021( شهر )ديسمبر( لعام )26رقم المجلد )

 م 2001اإلدارة المدرسية الحديثة ، القاهرة ، عالم الكتب  ،  محمد منير المرسى : .12
في ضوء التعديالت العالمية   الدافعية للتدريب اإلداري  محمود عبداللطيف موسى : .13

 م  2006والمحلية الدار العالمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
14. : محمد  السايح  مكتبة    مصطفي   ، والرياضية  البدنية  التربية  تدريس  في  حديثة  إتجاهات 

 م 2001اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية ، 
ار الفكر للطباعة والنشر القياس والتقويم في التربية الخاصة ، د  مصطفي القمش وآخرون : .15

 م 2000والتوزيع ، األردن ، 
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