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 بناء مقياس لتقويم التدريب امليداني يف ضوء
 متطلبات معايري االعتماد وضمان اجلودة

 إعداد
 أ.م.د/ محمد عبد السالم أبو ريه

 األستاذ المساعد بقسم علم النفس الرياضي
 يخجامعة كفر الش –كلية التربية الرياضية 

 امللخص:
 اجلوانب أمهية يف جمال التعليم وأقدرها على مساعدة الطالب على االنتقال من النظرية إىل التطبيق يعد التدريب امليداين أكثر

فالتدريب امليداين يتيح الفرصة الكتساب الكفايات األدائية للطالب، كما يتم من خالهلا إكساهبم االجتاهات اإلجيابية حنو مهنة 
امليداين يعد موقفا فريدا تتوافر فيه الفرصة  فالتدريب ملشكالت والصعوبات اليت قد تعرتضهم يف جماالت العمل اإلداري، وبذلكومعرفة ا

 لتقومي الطالب أنه االختبار احلقيقي للكفاءة الكلية للطالب على املستوى اإلجرائي.
متطلبات معايري االعتماد وضمان اجلودة لطالب كلية  يهدف هذا البحث إىل بناء مقياس لتقومي التدريب امليداين يف ضوء

 كفر الشيخ.جامعة   –الرتبية الرياضية 
 ستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لتحقيق هدف البحث وطبيعته وإجراءاته.هذا وقد أ
وطرق التدريس بكلية الرتبية  جمتمع البحث يف أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة الرياضية والتدريب الرياضي واملناهجوقد متثل 

جامعة كفر الشيخ وكذا السادة املوجهني والقائمني باإلشراف وعلى التدريب امليداين )موجهة خارجي( وطالب الفرقة  –الرياضية 
 الرابعة بالكلية.

 ( فردا موزعة على النحو التالي:071حيث بلغ حجم العينة )
 ( عضو هيئة تدريس51) أعضاء هيئة التدريس

 ( موجه بالرتبية والتعليم03)  سادة املوجهنيال
 ( طالب من طالب الفرقة الرابعة بالكلية503) الطالب املعلم

يف ضوء هدف البحث ويف إطار املنهج العلمي املستخدم ويف نطاق عينة البحث وكذلك التحليل اإلحصائي، وعرض النتائج 
 وتفسريها، متكن الباحث من التوصل إىل:

تمتع مبعامالت علمية جتعله يصلح لعملية التقومي للتدريب امليداين يف ضوء متطلبات تيه )أ(، )ب( يقرتح يف صور أن املقياس امل
 جامعة كفر الشيخ. –معايري االعتماد وضمان اجلودة لطالب كلية الرتبية الرياضية 

 املقدمة:
مساعدة الطالب على االنتقال من النظرية إىل التطبيق يعد التدريب امليداين أكثر اجلوانب أمهية يف جمال التعليم وأقدرها على 

فالتدريب امليداين يتيح الفرصة الكتساب الكفايات األدائية للطالب، كما يتم من خالهلا إكساهبم االجتاهات اإلجيابية حنو مهنة 
اين يعد موقفا فريدا تتوافر فيه الفرصة ومعرفة املشكالت والصعوبات اليت قد تعرتضهم يف جماالت العمل اإلداري، وبذلك فالتدريب امليد

 لتقومي الطالب أنه االختبار احلقيقي للكفاءة الكلية للطالب على املستوى اإلجرائي.
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م( على أن التدريب امليداين يعد احملك الرئيسي الذي خيترب فيه جناح برامج اإلعداد املهين 5331ويؤكد "مجال الدين العدوى" )
ة، فالتدريب امليداين ميثل جزءا ال يتجزأ من برنامج إعداد معلم الرتبية الرياضية املدرب الرياضي، اإلداري الرياضيبكليات الرتبية 

 (.500: 8الرياضي، أخصائي الرتويح الرياضي. )
ن التدريب امليداين ميثل مواجهة الطالب املعلم لتحدي أساسي وهو أن م( أ5333" )Cart Goodكما يرى "كارت جو 

للعمليات  توجيه املشرف )املدرب( فهما عميقا لعملية التعليم والتعلم، ومعرفته مبشكالت املمارسة احلقيقية، وإتقانايكتسب حتت 
 (.215: 51املتضمنة يف توجيه املمارسني على اختالف مستوياهتم وقدراهتم واستعداداهتم. )

صر ريب امليداين منها على سبيل املثال ال احلوهناك العديد من الدراسات والبحوث اليت تناولت معوقات ومشكالت التد
 م( حيث تناولت دراسة حتليلية ألهداف5332" )م(، "إميان سامل، وإجالل حافظ5991دراسة كل من "هبية حممود وهدى اخلاجة" )

لقائمني باإلشراف على هبدف تطويرها وحتسينها ووضع بطاقة تقومي ملساعدة ا تنفيذه التدريب امليداين ومقرراته والصعوبات اليت تعوق
 (525: 1( )22: 2وفاعلية التدريب امليداين لشعبيت التعليم والرتويح. ) التوجيه لرفع كفاءة

دريبية على إرشاد الطالب املتدربني أثناء فرتة التدريب امليداين لزيادة فعاليتهم هذا وهتدف عملية التقييم للمتدرب والعملية الت
الية التدريب وبالتايل حتسني وتطوير برامج التدريب حبيث تليب سوق العمل واحلاجة لزيادة اإلنتاج وهذه يف العمل والتحقيق من مدى فع

 العملية تساعد الطالب واملشرف على تدريبه يف جتاوز نقاط الضعف.
ية يف عاملنا ن التقومي يعترب من أهم املظاهر املميزة للرتبم( بأ5991ال عبد احلميد وآخرون" )ويف هذا الصدد يذكر "كم

 (.99: 55املعاصر فالتقومي يعد من أهم الوسائل اليت تقدم إسهامات هلا قيمتها يف تطوير العملية التعليمية يف دول العامل املختلفة. )
م( على ضرورة وضع معايري إجرائية واضحة العتماد برامج التدريب امليداين 5332، أمحد إبراهيم" )وأكد "هباء إمساعيل

: 2صرة ويف نفس الوقت تكون مالئمة للبيئة املصرية. )لرتبية الرياضية يف جامعات مصر حبيث تواكب االجتاهات العاملية املعابكليات ا
511 – 518) 

هذا وحترص كليات الرتبية الرياضية أن تكون متميزة، لذا شاركت بعض منها يف مشروع اجلودة الشامل بوزارة التعليم العايل 
بية ومن أهدافها املسامهة يف تطوير اجملتمع احمللي والبيئة احمليطة هبا، وذلك من خالل التفاعل املستمر مع خمتلف جبمهورية مصر العر 

قطاعاته وتوفري الكفاءات املتخصصة اليت ختدم اجملتمع بشكل عام من خالل مراكز اخلدمة وتنمية اجملتمع، حيث تقوم اجلامعات 
ذلك هبدف تقومي مدى إمكانية ومناسبة توظيفه كنظام يعمل به لتفعيل وتطوير أنظمة ( و TQMودة )بدراسة وحتليل نظام اجل
 وخمرجات العملية الرتبوية.

ن إدارة اجلودة الشاملة هي املدخل الذي م( على أ5335م(، و"علي السلمى" )5990ويتفق "مأمون الدراوكة وآخرون" )
ات طويلة األجل ومشاركة وحدات وأقسام املنشأة بالسعي حنو حتقيق رضاء ورصد االستهدافات والنجاحيتبىن تطبيق أساليب اجلودة 

 (.512: 53( )22: 50واجملتمع. )ل والوفاء باملنافع اليت تنتظرها قطاعات العمل يالعم
ن اجلودة هتدف إىل االرتقاء مبستوى املمارسات م( أ5333) ,.David, B,. & Harold, Tويرى "دافيد يب، هارولد تى 

ة مبا يضمن حتقيق استفادة من املواردة واملصادر وصوال إىل خمرجات عالية اجلودة، وهي تشمل مجيع األنشطة اليت ينبغي القيام هبا املهني
للوصول إىل مستوى أداء معني أو احلفاظ عليه أو تطويره من خالل االلتزام مبعايري وإجراءات تؤدي إىل خمرجات وخدمات حتقق 

 (.555: 51عزز ثقة املعنيني باملؤسسات التعليمية وخمرجاهتا. )متطلبات األداء ومبا ي
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ن ضبط اجلودة يف املؤسسات التعليمية حيتاج إىل حتقيق امليزة التنافسية على املستوى أ م(5335كما يرى "خضري بن سعود" )
على التأهيل املالئم للحصول على احمللي والدويل، وأن يسعى إىل إرضاء الطالب واجملتمع والدولة، فالطالب يرغبون يف احلصول 

يتطلعون إىل أفضل تأهيل  أو خارجيا يف ظل زيادة عدد اخلرجيني وقلة فرص العمل، وأولياء أمور الطالبالوظيفة املالئمة سواءا داخليا 
 (51، 50: 9متميزة متكنها من حتقيق أهداف خططها التنموية. )ألبنائهم، أما الدولة فتسعى إىل تقدمي خمرجات تعليمية 
ضمن فعاليات "دراسات املعلم اجلديد مHeilbronn. & Jones (5992 )وتؤكد الدراسة اليت نشرهتا "هيلربون، جونس 

يف املدارس الشاملة" على أن التغريات احلديثة يف أسلوب تدريب املعلمني تستوجب إعادة النظر يف حمتوى وإدارة برامج تدريب املعلم 
اجملال، وال يعين ذلك ملدارس هو حجر الزاوية، مع التقليل من االعتماد على املعاهد واجلامعات يف هذا على أن يكون التدريب يف ا

ين إلغاء هذه املؤسسات وإمنا جيب أن يكون الرتكيز على ما يتم يف املدارس وليس جمرد املعرفة النظرية يف كليات ومعاهد املعلمني، وال يع
مج الرتبية العملية يف املدارس مبفهومها التقليدي وإمنا ينبغي لن يكون التفريغ يف املدارس جزءا من ذلك أيضا أن يكون الرتكيز على برا

 (.519 – 511: 52برامج التدريب. )
لتقومي التدريب امليداين لطالب كلية توجيه االنتباه إىل أن يتم بناء مقياس ونظرا ملا سبق يرى الباحث أن كان من الضروري 

بتوصيف مقرر التدريب امليداين للوقوف على نقاط جامعة كفر الشيخ بأسلوب موضوعي وفق معايري اجلودة احملددة  –ية الرتبية الرياض
 من اجلهد للشعور بالنجاح.القوة والضعف يف هذا احملتوى األمر الذي يسهم إجيابيا يف استشارة الطالب املعلم لبذل مزيد 

واليت تعد استجابة لالجتاهات املعاصرة يف الرتبية احلديثة لبناء حمتوى جيد للتدريب  ويف ضوء ذلك يتضح أمهية الدراسة احلالية
 من خالل بناء مقياس لتقومي الربنامج التعليمي احلايل للتدريب امليداين وفق معيار ضمن االعتماد واجلودة.امليداين 

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إىل:

جامعة   – يف ضوء متطلبات معايري االعتماد وضمان اجلودة لطالب كلية الرتبية الرياضية بناء مقياس لتقومي التدريب امليداين
 كفر الشيخ.

 فرض البحث:
معايري االعتماد وضمان اجلودة لطالب كلية الرتبية املقياس املقرتح مالئم لعملية التقومي للتدريب امليداين يف ضوء متطلبات 

 جامعة كفر الشيخ. –الرياضية 
 ات واملفاهيم العلمية املستخدمة:املصطلح

 :Field Trainingالتدريب الميداني 
يف مراحل التعليم العام، وذلك بتطبيق املبادئ طالب للحياة العملية هي فرتة التدريب العملي أو التطبيقي هبدف إعداد ال

 (.80: 0واملفاهيم واملعارف املعلومات عمليا ونظريا يف إطار من التوجيه الفين والرتبوي. )
 :Qualityالجودة 

و معروفة ضمنا، أو هي تلبية احتياجات ومتطلبات حمددة أ هي تكامل املالمح واخلصائص ملنتج أو خدمة ما بصورة متكن من
 (0: 50جمموعة من اخلصائص واملميزات لكيان ما تعرب عن قدرهتا على حتقيق املتطلبات احملددة أو املتوقعة من قبل املستفيد. )
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 ت السابقة:الدراسا
عنواهنا "معوقات إعداد الطالب يف التدريب امليداين يف الرتبية الرياضية" واستهدفت  ( بدراسة1م( )5338قام "باهر حممد" )

هذه الدراسة التعرف على حماور إعداد الطالب املعلم داخل كلية الرتبية الرياضية وخارجها بامليدان، فضال عن إلقاء الضوء على 
( من أعضاء هيئة 15تتخلل إعداد الطالب املعلم داخل كلية الرتبية الرياضية وخارجها، واشتملت عينة البحث على ) املعوقات اليت

استخدام الباحث املنهج ( من العاملني بالتوجيه والتعليم بإدارات التعليم بالقاهرة و 81التدريس بكلية الرتبية الرياضية للبنني بالقاهرة، )
ث على استمارة االستبيان كوسيلة جلمع البيانات اخلاصة بتلك الدراسة، وكان من أهم نتائجها وجود معوقات عتمد الباحالوصفي، وأ

تدين مستواه وجيب وضعها يف االعتبار، وجود قصور يف إعداد الطالب تتخلل حماور إعداد الطالب املعلم جيب تالفيها ألهنا تتناسب يف 
 اإلدارة والتدريب بسبب نظام التشعيب والتخصصات احلالية.املعلم القادر على الرتبية والتعليم و 

( بدراسة عنواهنا "متطلبات التدريب امليداين بكلية الرتبية الرياضية 5م( )5332قام "أمحد حممد، حممد كمال، فادية أمحد" )
دريب امليداين يف الربامج جامعة املنصورة يف ضوء احتياجات سوق العمل" واستهدفت تلك الدراسة التعرف على متطلبات الت –

ق الرئيسية لكلية الرتبية الرياضية جبامعة املنصورة للوقوف على مدى امتالك خرجيي تلك الربامج للمعارف واملهارات اليت حيتاج إليها سو 
واإلدارة تدريب ( من املستفيدين من خدمات التدريب امليداين ومن العاملني يف جمال التدريس وال550، وبلغت عينة الدراسة )العمل

دم الباحثون املنهج ستخ اختيارهم بالطريقة العشوائية وأ( طالب، مت133( والفرقة الرابعة )133وعينة من طالب الفرقة الثالثة وقوامها )
 عتمد الباحثون.الوصفي، كما أ
ب الرتبية الرياضية باملنيا" ( بدراسة عنواهنا "تقومي واقع الرتبية العملية من خالل آراء طال5م( )5998أفلني نصيف" )قام "

واستهدفت تلك الدراسة التعرف على واقع الرتبية العملية من خالل آراء طالب الرتبية الرياضية باملنيا والوقوف على املشكالت اليت 
عشوائية واستخدمت ( طالبة، ومت اختيار العينة بالطريقة ال533واجهت الطالبات أثناء قيامهم بالتدريب العملي وبلغت عينة الدراسة )

املنهج الوصفي واعتمدت الباحثة على استمارة االستبيان كوسيلة جلمع البيانات اخلاصة بتلك الدراسة وكان من أهم نتائجها الباحثة 
دروس فعلية  كلية الرتبية بإتاحة الفرصة للطالبات مبمارسةقيام أطراف العملية التعليمية مبسئولياهتم املتوقعة بالشكل املطلوب، عدم قيام  

مثل الرتبية العملية واقتصار الدروس على اجلانب النظري، وعدم قيام املشرفني بعقد اجتماعات املناقشة واإلرشاد إىل جانب عدم 
 وضوح حماور العمل، عدم اهتمام مديرات املدارس بالطالبات املعلمات أثناء فرتة التدريب.

ا "كفايات الطالب املعلم أثناء فرتة التطبيق العملي يف املدارس املتعاونة" ( بدراسة عنواهن52م( )5335" )Yeungقام "يونج 
ستخدم الباحث املنهج ق العملي يف املدارس املتعاونة وأواستهدفت تلك الدراسة التعرف على كفايات الطالب املعلم أثناء فرتة التطبي

عتمد الباحث على استخدام االستبيان كوسيلة جلمع معلما، وأ ( طالبا553ة البحث يف )البحث، ومتثلت عين الوصفي ملالئمته لطبيعة
البيانات وكان من أهم نتائجها عدم كفاية اخللفية النظرية واملعرفية على املوضوعات اليت يدرسوهنا يف مدرسة التدريب وافتقارهم إىل 

أداء الطلبة املعلمني يق العملي وتسجيل القدرة على تنظيم الوقت وضبط السلوك داخل الصف، ضرورة زيادة الوقت املخصص للتطب
 من قبل املشرف أثناء التقومي.

 إجراءات البحث:
 أوال: منهج البحث

 الوصفي ملالئمته لتحقيق هدف البحث وطبيعته وإجراءاته. ستخدم الباحث املنهجأ
 ثانيا: مجتمع البحث
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 يةبالرت التدريس بكلية دريب الرياضي واملناهج وطرق متثل جمتمع البحث يف أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة الرياضية والت
جامعة كفر الشيخ وكذا السادة املوجهني والقائمني باإلشراف وعلى التدريب امليداين )موجهة خارجي( وطالب الفرقة  –الرياضية 

 الرابعة بالكلية.
 ثالثا: عينة البحث

( حجم وتوزيع العينة 5وجهني والطالب املعلم ويوضح جدول )وامل( فردا ممثلة ألعضاء هيئة التدريس 521بلغ حجم العينة )
 على النحو التايل:

 (0جدول )
 حجم وتوزيع عينة البحث

 التوصيف العدد النوع
 عضو هيئة تدريس 51 أعضاء هيئة التدريس

 موجه بالرتبية والتعليم 03 السادة املوجهني
 يةطالب من طالب الفرقة الرابعة بالكل 503 الطالب املعلم
 فرد 521 اجملموع الكلي

 رابعا: أدوات جمع البيانات
إعداد الباحث يف صورتني حيث الصورة )أ( خاصة بالسادة أعضاء عتمد الباحث على بناء مقياس لتقومي التدريب امليداين أ

 (5هيئة التدريس والسادة املوجهني، والصورة )ب( خاصة بالطالب املعلم. مرفق رقم )
 المقياس: خامسا: خطوات بناء

 المقابلة الشخصية: -0

وقد متثلت تلك املقابالت الشخصية مع أعضاء هيئة التدريس الذين هلم دور فعال يف عملية التدريب امليداين وكذا بعض السادة 
 املوجهني وبعض طالب الفرقة الرابعة.

 تحليل المحتوى والوثائق: -3

سابقة املرتبطة بالتقومي وكذا التدريب امليداين بكليات الرتبية الرياضية وكذا حيث مت دراسة حتليل املراجع والكتب العلمية والدراسات ال
 ( توصيف املقرر وفق اهليئة العامة لالعتماد وضمان اجلودة. )

 وضع األبعاد والعبارات المقترحة الخاصة بها لبناء المقياس: -2

عتماد وضمان اجلودة واقرتاح عبارات املقياس بكل بعد يف مت اقرتاح األبعاد اخلاصة باملقياس يف ضوء متطلبات اهليئة القومية لال
( الذي راعى فيها 5ضوء الفهم والتحليل النظري اخلاص بالبعد، ومت عرض املقياس يف صورته األولية على السادة اخلرباء مرفق رقم )

يتواجد هبا مادة التدريب امليداين وكان ذلك  الباحث أن يكونوا من األساتذة واألساتذة املساعدين يف جماالت علم النفس واألقسام اليت
 بغرض

 التحقق من الصدق املنطقي ملالئمة العبارات املقرتحة لكل بعد. -

 إبداء الرأي يف العبارات املقرتحة. -

 مدى سالمة صياغة العبارات. -
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 حذف أو تعديل أو إضافة أي عبارات تعرب عن املقياس. -

 (3جدول )
 العبارات التي تم حذفها

 العبارات رقم العبارة  داألبعا م
5- 

 القيادة واإلدارة املقياس )أ(

 هل يؤدي املوجة دور النهوض به بشكل فعال؟ 1
 هل يلمس املتدربون املعاملة العادلة جلميع املتدربني؟ 8 -5
 دارة رعاية الشباب ومراكز الشباب؟هل يتدرب طالب شعبة اإلدارة بإ 50 -0
 ة التدريب باألندية الرياضية ومراكز الشباب؟هل يتدرب طالب شعب 51 -1
5- 

املقياس 
 )ب(

 هل ترى أن األعداد خالل الفرقتني األوىل والثانية يكفي لتدريب ميداين فعال؟ 0 البيانات األساسية
 األنشطة املدرسية ال جتد اإلقبال املناسب من الطالب؟ 1 الربامج واحملتويات 

 يعين إملامه مبهارة اإلدارة الرياضية والتدريب؟ أداء املتدرب للدرس ال 8  -5
بعاد وجدول ( أ2( عبارة موزعة على )25س )ب( )( أبعاد بينما املقيا2( عبارة موزعة على )08ليصبح عدد عبارات املقياس )أ( )

 ( يوضح األبعاد وعدد العبارات على كل بعد.0)
 (2جدول )

 ناء على رأي الخبراءأبعاد المقياس والعبارات التي تنتمي إليه ب
 العبارات األبعاد م
5- 

 املقياس )أ(

 1 رسالة التدريب امليداين
 53 القيادة واإلدارة -5
 0 اهليكل التنظيمي -0
 1 القيادة اتاختيار  -1
 55 فعالية السياسات واألنظمة -1
 1 مدى االستجابة كمتغري األولويات واالحتياجات -2
5- 

 املقياس )ب(

 5 نات األساسيةالبيا
 0 األهداف العامة للمقرر -5
  البيانات التعليمية املستهدفة -0
 9 املعرفة والفهم -أ

 2 املهارات الذهنية -ب
 52 املهارات املهنية والعملية -جـ
 9 املهارات العامة واملنقولة -د
 50 الربامج واحملتويات -1
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 2 أساليب التعليم والتعلم -1
 2 ساليب تقييم املتدربنيأ -2

 (2)قام الباحث بإعداد المقياس في صورته النهائية مرفق  -7
 حساب المعامالت العلمية للمقياس -2

 حساب المعامالت العلمية للمقياس:
رة( من إدا –تدريس  –بأقسامها الثالث )تدريب  قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة البحث املتمثلة يف طالب الفرقة الرابعة

 م. 51/5/5350م حىت  5/5/5350التدريب امليداين يف الفرتة من 
 صدق المقياس:

 تبع الباحث أكثر من وسيلة حلساب معامل الصدق للمقياس املقرتح وهي:أ
 الصدق الظاهري: -0

بغرض تقييم أداة املقياس، وقد مت من اخلرباء يف جمال علم النفس والبحث العلمي والتدريب امليداين  جمموعة عرض الباحث املقياس على
 توضيح مدى صالحية كل عبارة من عبارات املقياس ومالحظاهتم عليها يف النواحي التالية:

   الدقة -5

 الوضوح -5

 الناحية اللغوية -0

 حذف ما هو غري مناسب -1

ن عدمه وعلى ضوء ممث مت مجع آراء اخلرباء حول كل عبارة من عبارات املقياس وما هي املالحظات عنها، ومدى صالحيتها 
 (0( عبارة يف صورتيه أ، ب. مرفق رقم )553املالحظات أصبح عدد عبارات املقياس )

 صدق االتساق الداخلي: -3

 ( يوضح ذلك.5وهذا النوع يؤدي إىل احلصول على تقدير للصدق التكويين للمقياس وجدول )
 (2جدول رقم )

 معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس )أ(
 21ن=  والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

 م
رسالة التدريب 

 الميداني
القيادة 
 واإلدارة

الهيكل 
 التنظيمي

اختيار 
 القيادات

فعالية السياسات 
 واألنظمة

تغير مدى االستجابة ك
 األولويات واالحتياجات

 
معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط رتباطمعامل اال

5 30235 30102 30091* 30159* 30011* 30151* 
5 30250 30195* 30130* 30228 30125 30222* 
0 30232 30292 30295 30203* 30120* 30022* 
1 30253 30055*  30012* 30152* 30233* 
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1  30203*  30211 30211  
2  30112*   30152*  
2  30212   30091*  
8  30021*   30229*  
9  30020*   30153*  
53  30128*   30055*  
55     30285  
55     -30122*  

 30031(= 301قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى داللة )
 ن معامل االرتباط الدال على صدق االتساق الداخلي للمقياس ذات داللة إحصائية.( أ1يتضح من جدول )

 (1جدول رقم )
 رتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس )ب(معامالت اال

 021ن=  والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

 م

البيانات 
 األساسية

األهداف 
العامة 
 للمقرر

 البيانات التعليمية المستهدفة
البرامج 

 والمحتويات

أساليب 
التعليم 
 والتعلم

أساليب 
تقييم 

 المتدربين
المعرفة 
 والفهم

المهارات 
 الذهنية

المهارات 
 المهنية والعملية

المهارات العامة 
 والمنقولة

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط معامل االرتباط معامل االرتباط
معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

5 30115* 30555* 30215* 30211* 30112 30551* -30053* -30112* 30091 
5 30011* 30189* 30025* 30121* 30029 30151* -30100* 30552 30009* 
0 30011* 30189* 30159* 30218* 30155 30202* 30131* 30082* 30110* 
1   30252* 30155* 30210 30582* 30195* 30229* -30518* 
1   30058* 30218* 30258 30111* 30155* 30020* -30518* 
2   30058* 30209* 30258 30111* 30232* 30082* -30532* 
2   30020*  30951 30013* 30525* 30112*  
8   30801*  30212* -30582* 30015*   
9   30525*  30825 30111* -30595*   
53     30015  -30582*   
55     30285  30199*   
55     -30551*  30122*   
50     -30038*  -30052*   
51     30153*     
51     30258     
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52     30580     
52     30152     

 30521(= 301قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى داللة )
 ذات داللة إحصائية. اق الداخلي للمقياسستدق اال( أن معامل االرتباط الدال على ص1يتضح من جدول )

 (2جدول رقم )
 س والدرجة الكلية للمقياس )أ(معامل االرتباط بين أبعاد المقيا

 21ن= 
 قيمة )ر( األبعاد م
 *30155 رسالة التدريب -5
 *30205 القيادة واإلدارة -5
 *30121 اهليكل التنظيمي -0
 *30052- اختبار القيادات -1
 *30018 فعالية السياسات واألنظمة -1
 *30139 مدى االستجابة لتغيري األولويات واالحتياجات -2

 30031(= 301ة )ر( اجلدولية عند مستوى داللة )قيم
 معامل االرتباط الدال على صدق االتساق الداخلي للمقياس ذات داللة إحصائية. أن( 2يتضح من جدول )

 (7جدول رقم )
 معامل االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس )ب(

 021ن= 
 قيمة )ر( األبعاد م
 *30123 البيانات األساسية -5
 *30182 األهداف العامة للمقرر -5
 البيانات التعليمية املستهدفة: -0
 *30295 املعرفة والفهم -أ

 *30191 املهارات الذهنية -ب
 *30011 املهارات املهنية والعلمية -ج
 *30598 املهارات العامة واملنقولة -د
 *30132 الربامج واحملتويات -1
 *30523 علمأساليب التعليم والت -1
 *30550 أساليب تقييم املتدربني -2

 30521(= 301قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى داللة )
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 معامل االرتباط الدال على صدق االتساق الداخلي للمقياس ذات داللة إحصائية. أن( 2يتضح من جدول )
 ثبات المقياس:

 مت إجياد الثبات بطريقتني:
 كرونباخ:الثبات للمقياس بطريقة ألفا حساب  -أ

 (2جدول رقم )
 معامل الثبات ألفاكرونباخ للمقياس )أ(

 21ن= 

 م

رسالة التدريب 
 الميداني

القيادة 
 واإلدارة

الهيكل 
 التنظيمي

اختيار 
 القيادات

فعالية السياسات 
 واألنظمة

تغير مدى االستجابة ك
 ألولويات واالحتياجات

 معامل الثبات
معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 اتالثب

 معامل الثبات معامل الثبات

5 302192 302555 302152 302159 302525 302385 
5 302502 301933 302209 301215 302982 302398 
0 302511 302523 301311 301191 302258 302195 
1 302038 302121  302222 302915 302123 
1  301083  302819 302222  
2  301530   302335  
2  301299   302899  
8  302528   302825  
9  301925   302832  
53  301920   302301  
55  301221   302535  
55  301910   302030  
50  301283     
51  301855     
51       

ول )رسالة التدريب ( يف البعد األ30219، 30250يتضح من هذا اجلدول أن معامل الثبات ألفا كرونباخ يرتاوح ما بني )
، 30119الثالث )اهليكل التنظيمي(، ) ( يف البعد30215، 30131( يف البعد الثاين )القيادة واإلدارة( )30252، 30122امليداين(، )

، 30239( يف البعد اخلامس )فعالية السياسات واألنظمة(، )30203، 30225( يف البعد الرابع )اختيار القيادات(، )30281
 تغري األولويات واالحتياجات.دس مدى االستجابة كالبعد السا( يف 30219
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 (2جدول رقم )
 معامل الثبات ألفا كرونباخ للمقياس )ب(

 021ن= 

 م

البيانات 
 األساسية

األهداف 
العامة 
 للمقرر

 البيانات التعليمية المستهدفة
البرامج 

 والمحتويات

أساليب 
التعليم 
 والتعلم

أساليب 
تقييم 

 المتدربين
معرفة ال

 والفهم
المهارات 

 الذهنية

المهارات 
المهنية 
 والعملية

المهارات 
العامة 
 والمنقولة

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

معامل 
 الثبات

5 302112 302225 302515 302291 302808 302159 302355 301229 302158 
5 308329 302190 302532 302155 302911 302192 302050 301012 302523 
0 302992 302258 302082 302119 302232 302302 302810 301553 302302 
1   302582 302228 302230 302511 302823 300211 302593 
1   302111 302183 302221 302555 302951 301502 302180 
2   302055 302239 302299 302512 302983 301138 302553 
2   302111  302252 302585 302821 300258  
8   302515  302281 302255 302881   
9   302199  302253 302031 302222   
53     302129  302882   
55     302152  302989   
55     302258  302325   
50     302885  302323   
51     302232  302813   
51     302101  302552   
52     302259  302090   
52     302288     

( يف البعد األول البيانات األساسية 30832، 30211يتضح من هذا اجلدول أن معامل الثبات ألفا كرونباخ يرتاوح ما بني )
يف البعد الثالث البيانات التعليمية املستهدفة  (30211، 30253عامة للمقرر )( يف البعد الثاين األهداف ال30222، 30219)

( 30225، 30230( يف املهارات املهنية والعملية، )30291، 30210)( يف املهارات الذهنية، 30229، 30211)املعرفة والفهم(، )
( يف البعد اخلامس أساليب 30122، 30021تويات، )يف البعد الرابع الربامج واحمل (30209، 30222املهارات العامة واملنقولة، )

 ( يف البعد السادس أساليب تقييم.30218، 30255التعليم والتعلم، )
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 :Test R Testبطريقة إعادة تطبيق المقياس  -ب

سة حلساب معامل الثبات مت استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار حيث مت تطبيق ملقياس على نفس العينة بفاصل زمين مخ
 عشر يوما وذلك للتحقق من ثبات االستبيان.

 (01جدول رقم )
 معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني للمقياس )أ( والمقياس ككل

 21ن= 
 قيمة )ر( عدد العبارات األبعاد م
 302555 1 رسالة التدريب -5
 301299 53 القيادة واإلدارة -5
 30052 0 اهليكل التنظيمي -0
 30159 1 اختبار القيادات -1
 302893 55 فعالية السياسات واألنظمة -1
 300205 1 مدى االستجابة لتغيري األولويات واالحتياجات -2

 30031( = 301قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى داللة )
ث والدرجة الكلية له تراوحت ما ( أن معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االستبيان قيد البح53يتضح من جدول )

 بني ) ( إىل ) ( وهي معامالت ارتباط دالة إحصائياً.
 (00جدول رقم )

 معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني للمقياس )ب( والمقياس ككل
 021ن =

 قيمة )ر( عدد العبارات األبعاد م
 302532 5-5 البيانات األساسية -5
 301958 0-5 األهداف العامة للمقرر -5
 -تهدفة:ة املسالبيانات التعليمي -0
 308099 9-5 املعرفة والفهم -أ

 308180 2-5 املهارات الذهنية -ب
 302381 52-5 املهارات املهنية والعلمية -ج
 302900 9-5 املهارات العامة واملنقولة -د
 302090 50-5 الربامج واحملتويات -1
 300258 2-5 أساليب التعليم والتعلم -1
 301521 2-5 أساليب تقييم املتدربني -2
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 30521(= 301قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى داللة )

من عبارات االستبيان قيد البحث والدرجة الكلية له ( أن معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة 55يتضح من جدول )
 ( وهي معامالت ارتباط دالة إحصائيا.30818( إىل )30025)تراوحت ما بني 

هذا وتشري اجلداول السابقة اخلاصة بصدق وثبات املقياس قيد الدراسة أن املقياس يتمتع معامالت علمية جتعله يصلح  
 جامعة كفر الشيخ. –وء متطلبات معايري االعتماد وضمان اجلودة لطالب كلية الرتبية الرياضية كمقياس لتقومي التدريب امليداين يف ض

 (03جدول رقم )
 معامل االرتباط بين القياسين األول والثاني للمقياس )أ(

 21ن= 

 م

رسالة التدريب 
 الميداني

القيادة 
 واإلدارة

الهيكل 
 التنظيمي

اختيار 
 القيادات

فعالية 
السياسات 

 ظمةواألن

تغير مدى االستجابة ك
 ألولويات واالحتياجات

 معامل االرتباط
معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط معامل االرتباط

5 30882* 30891* 30819* 30223* 30851* 30281** 
5 30959* 30901* 30125* 30803* 30259* 30813** 
0 30951* 30088* 30293* 30280* 30292* 30832** 
1 30919* 30905*  30911* 30811* 30821** 
1  30813*  30823* 30222*  
2  30253*   30835*  
2  30290*   30813*  
8  30211*   30222*  
9  30111*   30811*  
53  30120*   30800*  
55     30811*  
55     30252*  

 30031(= 301لة )قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى دال
( يف البعد األول )رسالة التدريب امليداين(، 30921، 30882يتضح من هذا اجلدول أن معامل االرتباط يرتاوح ما بني )

، 30051( يف البعد الثالث )اهليكل التنظيمي(، )30293، 30125( يف البعد الثاين )القيادة واإلدارة( )30929، 30111)
، 30281( يف البعد اخلامس )فعالية السياسات واألنظمة(، )30955، 30252ختيار القيادات(، )( يف البعد الرابع )ا30911
 واالحتياجات.تغري األولويات يف البعد السادس مدى االستجابة ك( 30821
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 (02جدول رقم )
 معامل االرتباط بين القياسين األول والثاني للمقياس )ب(

 021ن= 

 م

البيانات 
 األساسية

األهداف 
 امة للمقررالع

 البيانات التعليمية المستهدفة
البرامج 

 والمحتويات

أساليب 
التعليم 
 والتعلم

أساليب 
تقييم 

 المتدربين
المعرفة 
 والفهم

المهارات 
 الذهنية

المهارات 
المهنية 
 والعملية

المهارات 
العامة 
 والمنقولة

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 طاالرتبا

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

5 30823* 30823* 30801* 30892* 30919* 30293* 30950* 30930* 30935* 
5 30115* 30115* 30152* 30931* 30985* 30919* 30919* 30912* 30922* 
0  30009* 30130* 30950* 30922* 30912* 30921* 30819* 30982* 
1   30223* 30958* 30952* 30909* 30925* 30881* 30938* 
1   30118* 30895* 30983* 30932* 30925* 30811* 30951* 
2   30020* 30820* 30981* 30922* 30985* 30909* 30959* 
2   30915*  30982* 30913* 30925* 30821*  
8   30953*  30980* 30959* 30920*   
9   30910*  30921* 30958* 30919*   
53     30920*  30925*   
55     30925*  30923*   
55     30921*  30928*   
50     30981*  30953*   
51     30921*     
51     30923*     
52     30925*     
52     30122*     

 30521(= 301قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى داللة )
، 30115يتضح من هذا اجلدول أن معامل االرتباط يرتاوح ما بني القياس األول والثاين يف البعد األول البيانات األساسية )

( يف البعد الثالث البيانات التعليمية املستهدفة )املعرفة والفهم(، 30901، 30009( يف البعد الثاين األهداف العامة للمقرر )30901
املهارات العامة  (30985، 30122( يف املهارات املهنية والعملية، )30958، 30815ملهارات الذهنية، )( يف ا30921، 30020)
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( يف البعد اخلامس أساليب التعليم والتعلم، 30928، 30950( يف البعد الرابع الربامج واحملتويات، )30922، 30293واملنقولة، )
 ( يف البعد السادس أساليب تقييم.30912 30208)

 ستنتاجات:اال
يف ضوء هدف البحث ويف إطار املنهج العلمي املستخدم ويف نطاق عينة البحث وكذلك التحليل اإلحصائي، وعرض النتائج 

 وتفسريها، متكن الباحث من التوصل إىل:
يف ضوء متطلبات معايري أن املقياس املقرتح يف صورتيه )أ(، )ب( يتمتع مبعامالت علمية جتعله يصلح لعملية التقومي للتدريب امليداين  -

 جامعة كفر الشيخ. –االعتماد وضمان اجلودة لطالب كلية الرتبية الرياضية 

 التوصيات:
 يف ضوء ما مت استنتاجه يوصى الباحث مبا يلي:

 االعتماد على املقياس لتقومي حمتوى التدريب امليداين لطالب كلية الرتبية الرياضية جامعة كفر الشيخ. -

 قات من خالل نتائج املقياس والعمل على حلها وتدعيم اإلجيابيات.التعرف على املعو  -

الشيخ واليت يتم من خالهلا شرح وايف للطالب املعلم كفر   جامعة عقد لقاءات دورية مع منسق التدريب امليداين بكلية الرتبية الرياضية -
هم املشكالت اليت تظهر خالهلا واقرتاح السبل املالئمة فلسفة التدريب امليداين وكيفية تقومي األداء من خالل تلك الفرتة ومناقشة أ

 حللها.

 تصميم املقياس على مجيع كليات الرتبية الرياضية بـ ج.م.ع مع مراعاة امليعاد لكل كلية. -

 أوال: املراجع العربية:
جامعة  –ة الرتبية الرياضية أمحد حممد عبد الفتاح، حممد كمال مصطفى، فادية أمحد عبد العزيز: متطلبات التدريب امليداين بكلي -5

املنصورة يف ضوء احتياجات سوق العمل، املؤمتر العلمي الدويل الثالث، كلية الرتبية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق، الزقازيق، 
 م.5332

وعلم النفس،  يف الرتبيةأفلني نصيف مكارى: تقومي واقع الرتبية العملية من خالل آراء طالب الرتبية الرياضية باملنيا، جملة البحث  -5
 م.5998القاهرة، 

املدرسية "دليل معلم الفصل وطالب الرتبية مني أنور اخلويل، حممود عبد الفتاح عنان، عدنان درويش جلون: الرتبية الرياضية أ -0
 م.5335، دار الفكر العريب، القاهرة، 1العملية"، ط

الرياضية للبنات باإلسكندرية شعبة يب امليداين لطالبات كليات الرتبية إميان سامل حمفوظ، إجالل حافظ نوار: تقومي برنامج التدر  -1
الرتويح، اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرياضية، كلية الرتبية الرياضية للبنات، اجلزء األول، العدد الثالث والثالثون، جامعة 

 م.5332اإلسكندرية، 

التدريب امليداين يف الرتبية الرياضية، رسالة ماجستري غري منشورة، جملة الرتبية  باهر حممد السيد: معوقات إعداد الطالب املعلم يف -1
 م.5338للبنني، جامعة حلوان، القاهرة، 

هباء إمساعيل حممود، أمحد إبراهيم عبد العاطي: معايري اعتماد برامج الرتبية العملية بكليات الرتبة الرياضية يف ضوء التجارب  -2
 م.5335والتنمية، القاهرة،  العاملية، جملة الرتبية
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 هبية حممود البدن، هدى حسن اخلاجة: تقومي واقع الرتبية العملية لربامج بكالوريوس الرتبية الرياضية جبامعة البحرين، اجمللة العلمية -2
 م.5991يوليو  –للرتبية البدنية والرياضية، العدد الثالث والعشرين 

 م.5331رياضية، القاهرة، دار الفكر العريب، مجال الدين على العدوي: تدريس الرتبية ال -8

، جملة خضري بن سعود اخلضري: مؤشرات جودة خمرجات التعليم العايل بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب "دراسة حتليلية" -9
 م.5335التعاون، جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 

 م.5335عصر املعرفة، دار غريب للطباعة، القاهرة،  علي السلمي: إدارة التميز، مناذج وتقنيات اإلدارة يف -53

كمال عبد احلميد إمساعيل، حممد نصر الدين رضوان: مقدمة التقومي يف الرتبية الرياضية، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب،  -55
 م.5991القاهرة، 

 م.5335، عمان –الشاملة، دار صفاء للنشر والتوزيع  اجلودة مأمون الداراوكة، وآخرون: إدارة -55

إدارة اجلودة الشاملة" )رؤية حول املفهوم واألمهية(، مقال علمي مقدم ملؤمتر  –جودة التعليم  –مصطفى السايح حممد: "اجلودة  -50
ديسمرب(، مركز تطوير التعليم اجلامعي، جامعة عني  59 – 58تطوير أداء اجلامعات يف ضوء معايري اجلودة ونظم االعتماد، )

 م.5331مشس، القاهرة، 

 ثانيا: املراجع األجنبية:
51- Cart Good: Dictionary of Education, 0rd wd., p. 215, New York, Me Grow hill, Book 

Company, 5333. 

51- David, B., & Harold, T ., : Quality in Higher Education vol. 2 Rutledge, Part of the Taylor 

& Francis Group, p.555, 5333. 

52- Hribronn, R& Jones, C. : The New Teachers in an Urban Comprehenive School, 

London; Trent ham Books ltd, 5992. P 511-519. 

52- Yeung,w.,; The Performance of Pre - Service Student Teacher “ Phyiscal Education “ 

During Teaching in Hong Kong, A Paper Submitted for Discussion at 55 International 

Seminar for Teacher Education, (ISTE) College of of Education, 5335. 
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