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 امللخص
 

لمةي إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعيةة لم  هدف البحث
تكةةةوا مهتمةةةث ال  ةةة  مةةةن م لمةةةي لرياضةةةية  اسةةةتبدح ال المةةةاا المةةةنلج التهريبةةةي لمبحمتةةة  و بي ةةةة ال  ةةة    التربيةةةة ا

م وال الغ عدده  ( 2018 – 2017ال املة لل اح الدراسي )نينوى وم لمات التربية الرياضية في مدارس مركز م افظة 
 وم لمةة   ا  ( م لمة 48ت عينةة ال  ة  علةى ) يسةر مةن مدةنةة المو.ةو ش وا ةتمليمةن واأفي الهانة  اأمدرسة ( 355)

خة    مةث اا  ومةن المههةو ال لمةي ن سة  وم لمةة   ا  ( م لمة 17( م لمةا وم لمةة للمهموعةة التهريبيةة   و )  31بواقث ) 
 وأجةةرا التكةةافه بةةين المهمةةوعتين فةةي متريةةرات ال مةةر بالسةةنين   والببةةر  )عةةدد 0بنظةةر ااعت ةةار عامةةو سةةنوات الببةةر  

 شدمة (سنين الب
  ( ولةةدات تدريبيةةة  نظريةةة وعمليةةة ميدانيةةة موثعةةة علةةى بببةةة اسةةابيث  وبواقةةث9تضةةمن البرنةةامج التةةدريبي  )و 

كمةا   ( دقيقةة 90الوالةد  ) التدريبيةة الهلسةةوكاا ثمن   في كو ولد  تدريبية جلستين    ( ولدات تدريبية اسبوعيا  3)
لميةةة ولسةة  الباةةوات ال   التقةةويم اإلبداعيةةة لةةدرس التربيةةة الرياضةةية قةةاح ال المةةاا ببنةةاح اخت ةةار لممارسةةات التةةدريس و 

داتا ال)و(ال اسةةو )فضةب  عةةن أورام عمةةو    واسةةتبدح ال المةةاا   اعةةد ال المةةاا الباةةر التدريبيةةة   و ت البنةاح ااخت ةةار 
دلةةة م او ت ةار التةاحي   ااخو اان ةةراا المايةارا  و )الوسةر ال سةابي   كمةا تةم اسةتبداح الوسةةاحو اإلل ةاحية ا تيةة(  ةو

 سبيرماا براوا   وم ادلة لهم اابر (ش

 وقد استنتج الباحثان ما يأتي :
 شت وم المهموعة التهريبية على المهموعة الضاباة في ااخت ار ال  دا  -
مةةن  يةتنميةةة ممارسةةات التةةدريس والتقةةويم اإلبداعيةةة لم لمةةي وم لمةةات التربيةةة الرياضةةفةةي فاعليةةة البرنةةامج التةةدريبي  -

اإلبداعيةةةة لم لمةةةي  والتقةةةويم ممارسةةةات التةةةدريسللدرجةةةة الكليةةةة لم ةةةورا اخت ةةةار قةةةيم لهةةةم اابةةةر الم سةةةوبة خةةب  
 شالتربية الرياضية 

 وقد وضع الباحثان توصيات وهي كما يأتي:
 اعتماد البرنامج التدريبي المقترح لتنمية الممارسات البا.ة بالتدريس والتقويم اإلبداعية ش -
  ش ت ار الباص بالممارسات البا.ة بالتدريس والتقويم اإلبداعيةاعتماد ااخ -
 

 (بيامج التدريتنمية ممارسات التدريس ، التقويم اإلبداعي ،معلمي التربية الرياضية ، البرنالكلمات المفتاحية : )
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The effectiveness of a proposed  

training program for the development of teaching practices and 

 creative evaluation of the male and female teacher of physical education 

 
Zubaidi -M. AL ,Dr. Ayad         Lash-Lectur .Dr. Duraid Suhail Al 

        The objective of the research is to uncover the effectiveness of a proposed training 
program for the development of teaching practices and creative evaluation of physical 
education teachers. The researchers used the experimental method for its suitability and 
the nature of the research. The research community consists of teachers male and 
female of physical education in the schools of the Nineveh Regional Center for the 
academic year (2017 - 2018) male and female teachers of sports education in the left 
and right side of the city of Mosul. The sample included (48 male and female teachers 
(31) male and female teachers of the experimental group, and (17) male and female 
teachers of the same scientific qualification, taking into account the factor years of 
experience And parity between the two groups in the variables of age in years, the 
service ) . 
 
   The training program included 9 theoretical and practical training modules distributed 
over three weeks and three training modules per week. Each training unit had two 
sessions. The training session lasted 90 minutes. The researchers also built a test of 
teaching practices and creative evaluation of the education lesson. Mathematical methods 
and the scientific steps to build the tests. The researchers prepared the training plans as 
well as the working papers of the cooperative groups. The researchers used the 
computer and the parents. The following statistical methods were used (arithmetic mean, 
standard deviation, Equivalent effect size). 
 

     The researchers concluded: 
1. The experimental group is superior to the control group in the post-test. 
2. The effectiveness of the training program in the development of teaching practices and 
creative evaluation of the male and female teachers of physical education through the 
values of the effect of the calculated total score of the pivot of the test teaching practices 
and creative evaluation of teachers of physical education. 
 
    The researchers have put recommendations as follows: 
1 . Adoption of the proposed training program for the development of creative teaching 
and evaluation practices. 
2 . Adopting the test of creative teaching and evaluation practices 

 

Key words: (Development of teaching practices, creative evaluation, physical education 
teachers, training program) 
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 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث واهميته :  1-1

ت ةةد التربيةةة الرياضةةية مظلةةرا  مةةن مظةةاهر التربيةةة المبتل ةةة والتةةي ت مةةو علةةى ت قيةة  أ راضةةلا مةةن خةةب  النشةةا  
د  تمكنة  ال ركي المبتةار مسةتلدفة ت قية  النمةو الشةامو المتةزا للنةوالي البدنيةة وال قليةة والن سةية وااجتماعيةة لل ةر 

قةةةد اخةةة ت من ةةةى   ا مةةةاد   راحةةة  التةةةدريسإولةةةم ي ةةةد عه ةةةا القةةةو  ف مةةةث مهتم ةةة  لي يةةةا ليةةةا  سةةة يد ش  مةةةن التكيةةة
ااةيم التةي سة ى مةن خبللةا ال ةالموا إلةى ت  استبداح اأسالي  ال دةمة وبما فيلا  راح  تةدريس التربيةة الرياضةية 

 التةةي فكةةار والوسةةاحو التكنولوجيةةة  أأسةةالي  تةةدريس الملةةارات الرياضةةية والمةةواد النظريةةة بكةةو مةةا هةةو لةةدة  مةةن ا
لة  ودور الاا  عات بمارها وت ولت من تلك اأسةالي  التقليديةة التةي كةاا فيلةا المةدرس م ةور ال لميةة الت ليميةة أ 

ش  فيلةا هةةو تلقةةي الم لومةةات الهةةاهز  إلةى اا يكةةوا الاالةة  هةةو م ةةور ال مليةة ويكةةوا المةةدرس هةةو المر ةةد والموجةة 
ريةةر  بةةدورهم عةةامب  لاسةةما فةةي ااداح اابةةداعي للمت لمةةين   وم لةةم التربيةةة الرياضةةية ككلوا يشةةالم لمةةوا  وليةة  اا

مةةةن الم لمةةةين يكةةةوا مبةةةدعا فةةةي تدريسةةة  ا ا مةةةا اعتقةةةد بضةةةرور  الميةةةاح بممارسةةةات  لقةةةة وا.ةةةيلة ومرنةةةة   وعةةةرا 
   يقةةة وتقةةديم وتقةةويم درسةة متال ةةات هةة   الممارسةةات واقتنةةث بوهميتلةةا وقةةاح بوداحلةةا   كقدرتةة  علةةى التنويةةث فةةي  ر 

د  اعةةم اولةةة ت ةةدةو الموقةةف الت ليمةةي وا   كةة لك ث نشةةا اتلم اإلبداعيةةة يوتشةةهلتبميةة   وتقةةديم فر.ةةا للةةت لم الةة اتي 
تنظيمةة  بشةةكو مناسةة    وعنةةدما ي قةة  م لةةم التربيةةة الرياضةةية  هةة   المتال ةةات يمكةةن القةةو  بونةة  ةةةهدا ممارسةةات 

ة وهةةدفلا و الم لةةم ملنيةةا  وعلميةةا   عمليةةة والةةد  متكاملةةة  اب لةةا ااسةةتمرار والديمومةةنمةة" لةة ا فةة ا   بداعيةةةإتدريسةةية 
ت لم تمكن  من ممارسة الملنة بنهاح وبما ةتبحح مث الترييةر المسةتمر الة ا ياةرأ علةى أسةالي  الة بك اح خل  م لم 

   ينومةن وجلةة نظةر ال ةالم (34  2009)فةر،   "والوساحو الت ليمية و ير  لك مةن عنا.ةر عمليةة الت لةيم والةت لم
  فببةد لكي تنهح تلةك ال مليةة التهدةديةة لةدرس التربيةة الرياضةية مةن خةب  البةرامج والةدورات التدريبيةة  ات ال بقةة

لم مةةن تةةوافر متال اتلةةا اأساسةةية وفةةي  لي تلةةا القبةةو  بلةة ا التهدةةةد مةةن قبةةو المدرسةةين والم لمةةين الةة ةن يقةةث علةةي
  : في تتجلى اهمية البحثلذا    ادية إلى مدارس مبدعةالع ح ت ويو مدارسلم 

 تبمي بداع للبتنمية اا تقليدية قد تسلم التو ير لممارسات تدريس وتقويم ابداعية لم لمي التربية الرياضية  يرش 1
 خل  ت ورات جدةد  عن الممارسات التدريسية اإلبداعية لم لمي التربية الرياضية ش 2
 ياس ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية لم لمي التربية الرياضية شتقديم اخت ار لمش 3
 ي د ال    ال الي خاو  اولى ب س  علم ال المين ال ا تناو  ه ا الموضوع على البيئة ال راقية ش ش 4
 مشكلة البحث :  1-2

نيةة علةى النمايةة فةي تقةديم الةدرس   التقليديةة المباحإا المتومو لواقث تدريس التربية الرياضية   وااعتماد على الار 
داح   وهو ما ي ي  عملية اإلبةداع   وباعت ةار أا م لةم التربيةة الرياضةية  هةو الركيةز  اأساسةية فةي اضافة لتقويم اأ

أا الت لةيم هةو وسةيلة ات ةا  تربويةة   تباةر  إ للنلوض بال ركةة الرياضةية   وهةو .ةانث الت لةيم وأداتة  التن ي يةة  
وهةةي أيضةةا نتةةا، م ا ةةر لمةةا ةت ةةف بةة  مةةن خ ةةاح  وملةةارات متنوعةةة     الم لةةم  لت قيةة  أهدافةةوتوجةة  مةةن قبةةو 

وهةة ا ةتالةة  م لةةم متمكنةةا  مةةن الةةداد ممارسةةات ابداعيةةة فةةي التةةدريس والتقةةويم  فضةةب  عةةن   لسةةن اختيةةار تلةةك 
سةية   ومةن هة ا المنالة  ا ةك ت ةد مميةاس الهةود  التدري  جةزاح الةدرس الممارسات واداحلا في ااوقةات الم ةدد  أ

ا اا ةةبع علةةى ا ةةار جدةةةد مةةن الممارسةةات التدريسةةية اإلبداعيةةة وتنميتلةةا وتهدةةةدها   سةةيهتي بمةةار  المر وبةةة  فةة
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ق ةور فةي  ال الماا في ه ا المها  وجد ال موومن خب   لت كير واإلبداع لدى التبمي وخا.ة فيما ةت ل  بتنمية ا
وج  وضةةث بةةرامج تدريبيةةة تقةةويم اإلبداعيةةة لم لمةةي التربيةةة الرياضةةية والةة ا يسةةتم رفةةة وفلةةم ممارسةةات التةةدريس وال

)ما فاعليةة البرنةامج التساؤ بمشكلة ال     غ ّوتسو الدراسة كم اولة لرفد ه ا المها ومن هنا جاحت ه    لتنميتلا
 ش(لمات التربية الرياضيةالتدريبي المقترح القاحم على تنمية ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية لم لمي وم 

 هدفا البحث : 1-3
مات ي وم لفاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية لدى م لم 1-3-1

 التربية الرياضية ش
لمي لهم اابر للبرنامج التدريبي المقترح في تنمية ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية لدى م 1-3-2

 شالتربية الرياضية ت وم لما
 البحث  :  يتافرض 1-4
ال    التهريبية و الضاباة  مهموعتيا توجد فروم  ات دالة ال احية بين متوساات درجات  1-4-1

مي في ااخت ار ال  دا في درجات م ورا الدراسة في اخت ار ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية لم ل
 وم لمات التربية الرياضيةش

في لهم التوبير للبرنامج بين متوسر درجات مهموعتي ال    ا توجد فروم  ات دالة ال احية  1-4-2
ات وم لم التدريبي المقترح في تنمية م ورا الدراسة في اخت ار ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية لم لمي

 التربية الرياضيةش
 مجاالت البحث: 1-5

 لمو.وة تربية نينوى داخو مدةنة االتربية الرياضية على مبك مدةري المها  ال شرا: م لمي وم لمات 1-5-1
 27/3/2018من  مد لل( 2018 -2017)المها  الزمني: ال  و الدراسي الماني لل اح الدراسي  1-5-2

 ش 19/4/2018ولراية 
 نشوى للبنيتربية ومدرسة نينالعداد والتدري  التاب ة لمدةرية المها  المكاني: قاعات داحر  اإل 1-5-3
 مصطلحات : تحديد ال 1-6

يةةين : هةةو نةةوع مةةن البةةرامج التةةي ةتلقةةى ال ةةاملوا فةةي ميةةداا الت لةةيم مةةن م لمةةين وفنالبرنــامج التــدريبي 1-6-1
أبنةاح البدمةة لتنشةيالم بكةو مةا هةو جدةةد فةي مهةا  عمللةم وتبتلةف هة   البةرامج مةن لية  مةدتلا في واداريين 

فةةةراد الم لمةةةين لةةةا واسةةةالي  تدريسةةةلا وتن يةةة ها بةةةاختبا اللةةةدا ونوعيةةةة اأونوعيةةةة الببةةةرات المقدمةةةة مةةةن خبل
 (ش14  2009والم لمات  )ةوسف  

ظريةة ن: هو ع ةار  عةن مهموعةة أيةاح تدريبيةة مكونةة مةن م اضةرات ويعرف الباحثان البرنامج التدريبي المقترح
وح   ليةة  يضةةم كةةو ةةة البدنيةةةم التربيةةة وعمليةةة تلةةدا إلةةى تنميةةة ممارسةةات التةةدريس والتقةةويم اإلبداعيةةة لةةدى م لةة

 وأدوات تقويمش بيةوم توى وأنشاة ووساحو ت ليمية و رم واسالي  تدري تدريبيةتدريبي اهداا 
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دا تلةو راحة  عملية تربوية تنةدر، ت ةت مظلتلةا ال وامةو المكونةة للت لةيم كافةة  بداعي :التدريس اإل 1-6-2 
 مةةةن خةةةب  الت ةةةاوا  وأ و المةةةت لم من ةةةردا  أداحات الم لةةةم من ةةةردا أإلةةةى ت قيةةة  اهةةةداا تربويةةةة ب ينلةةةا مةةةن خةةةب  

 (221  2005المشترك بينلما ش  )ابراهيم  
 داحات والسةةلوكيات الهدةةةد  فةةي التةةدريس مةةن: هةةو تضةةمين اأ ويعــرف الباحثــان ممارســات التــدريس االبــداعي

  .ةةيا ة ممارسةةات تدريسةةية خةةب  التوفيةةف المةةرا لمةةداخو أا  ريقةةة أو أسةةلو  أو اسةةتراتيهية او مةةن خةةب
 ابداعية باريقة متكاملة وبما ي  ز القدر  اإلبداعية للتبمي ش بااعتماد على البيئة الت ليميةش

لمةا  ابنةاح قيةاملم بملةاح  ات قيمةة وم نةى ومشةابلة فةي : هو تقويم اداحات المةت لم بداعيالتقويم اإل 1-6-3
ح او ت لةةم وليسةةت كمواقةةف تقليديةةة فيسةةتاي وا بلةةور  االكةةا كونشةةاة والتةةي تبةةدو  يقابلونةة  فةةي ليةةاتلم الواقايةةة 

لةةو مشةةكبت لياتيةة واقايةةة يايشةةونلا وبة لك تتاةةور لةةدةلم  وأاتبةا  القةةرارات بمةةا ةتناسة  مةةث مسةةتوى نضةهلم 
 ( 181  2005بداعي ش )را د   القدر  على الت كير ال لمي والت كير التوملي والت كير اإل

ا مةن : هةو توفيةف البيةارات المتالةة فةي عنا.ةر  التقةويم التربةو  ارسات التقويم االبـداعيويعرف الباحثان مم
ا  مةةن خةب  ممارسةةات تقويميةةة او بااعتمةةاد علةى بنةةك ااخت ةةارات والمياسةةات الهسةمية والبدنيةةة والملاريةةة المنتقةة

 ش بااريات ااخت ار المتنوعة   ت مو على تنمية الت كير اابداعي لدى التبمي   
 االطار النظري والدراسات المشابهة :  2-1

( Teachingcreativity)( التدريس اإلبداعيNACCCE, 1999عرا تقرير) التدريس اإلبداعي : 2-1-1
قرير  هو استبداح الم لمين للمداخو التبيلية له و الت لم أكمر أهمية وإبار  وفاعلية  وفي لين عرا الت

ت كير أو ( بون   كو في ا كا  الت ليم الم د  لتنمية الTeaching for creativityالتدريس من أجو اإلبداع )
ة من السلوك اإلبداعي الشب ي لدى .رار اأفراد  وفي ه ا النوع من التدريس يكوا الم لم على درجة عالي

 م علىزهالوعي بالبت  والقدر  على مواجلتلم بمواقف ت ليمية ت توا على عنا.ر م قود  أو  ير مكتملة لي  
كما اا التدريس اإلبداعي ةرت ر بالملارات  (NACCCE, 1999, 89إبداع ه   ال نا.ر أو اكماللاش )

 لةفاعئة والك احات التباياية والتن ي ية والتقويمية التي تساعد على اإلبداع وتنمية الملارات من خب  بي
ن ةلتم را ولكم لم متميز ا يكت ي بال احد ال كوميسر  لإلبداع ويقوح بلا م لم  و فلس ة متميز وإعداد تربوا ل

توفير بكما ةتال  إدار  ناج ة تلتم   با قات ه ا ال كر لتى ي  ح قادرا  على تليئة الهو ال  ي لإلبداع 
 ش(173  2005اإلمكانات وت دةد ال رص واأنشاة التي تستبدح في تربية اإلبداع وتنميت ش )ابراهيم  

ن مستاث هو ال ا ي البدنية المبدعةرى ال الماا اا م لم التربية  يس االبداعي :ممارسات التدر  2-1-1-1
خب  التوفيف المرا لمداخو أا  ريقة أو أسلو  أو استراتيهية من خب  .يا ة ممارسات ابداعية 

عتماد  بااة تدريسية باريقة متكاملة وبما ي  ز القدر  اإلبداعية للتبمي ش وفيما ةلي ممارسات تدريسية مقترل
( تدعو وتلدا 242  2005(  )ابراهيم  165  2001(  )الاياي  127  1987على الم ادر )ثيتوا  

 . إلى تنمية اإلبداع واافكار والقدرات الت كيرية لدى التبمي 
هو يمكن الال  من التبمي  وضث اكبر عدد من ال ناوين للموقةف الم اةى للةم سةواح  أكةاا .ةور  مرحيةة  -1

فكةار واعاةاح مرونةة فةي الت كيةر أو ملار  رياضية أو إداح لتمرين م ةينش و لةك بلةدا إبةراث عةدد مةن األ  الية 
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وممةةةا   لةةةك ي ةةةرض الم لةةةم تمةةةرين ويالةةة  مةةةن التبميةةة  أو يسةةةوللم مةةةا ا ياةةةور هةةة ا التمةةةرين  قةةةو  الةةة راعين أو 
 المرونة بم ةتم ت ريف التبمي  ب نا.ر اللياقة البدنيةش

 حبمية   ةرح اكبةر عةدد مةن اأسةئلة لةو  الموقةف الم اةى سةواح  .ةور  مرحيةة ل  اليةة أهو الالة  مةن الت -2
لتةةى عةةرض تمةةرين م ةةين ليةة  ةلةةدا  لةةك إلةةى إعاةةاح الابقةةة والمرونةةة وممةةا   لةةك عةةرض .ةةور   حملةةار  أ

بةدأ   ليملار  المناولة ال درية لكر  السلة  بم فتح بةا  التسةاؤات أو عةرض فلةم عةن إداح ملةار  الوبة  ال ةري 
   مةةث مبلظةةة امكانيةةة ت سةةير اإلجةةراحاتعةةن كيةيةةة إداح الركضةةة التقربيةةة متى ةةةهدى الق ةةز  لوللةةا التسةةاؤات

 شمهموعة اأسئلة على ق ا.ات ورقيةلتبمي  بل م لمالؤات من خب  تزويد التسا
سةةت اد  مةةن هةةو اا يالةة  مةةن التبميةة  اعاةةاح اكبةةر عةةدد ممكةةن مةةن ااسةةتبدامات لشةةيح م ةةين ويمكةةن اا -3

  لةةك فةةي الت ةةوي  عةةن نقةة  اأدوات البثمةةة لةةدرس الرياضةةة ممةةو القنةةاني الببسةةتيكية والتةةي يمكةةن تلوينلةةا أو
ارين عن كيةية ااست اد  منلا  كوا تكةوا  ةواخ  فةي تمة البدنية سهاا  ها بالرموش لي  يارح م لم التربية ه مل

لممارسةةةةة لتةةةةدري  الةةةةدماغ علةةةةى الةةةةتبل  مةةةةن المةةةةولوا ت دةةةةةد البدايةةةةة والنلايةةةةة وتلةةةةدا ممةةةةو تلةةةةك او الر ةةةةاقة  
 وااستهابات التقليديةش

كبةر عةدد مةن الكلمةات التةي تبةدأ ب ةرا م ةين لية  يمكةن ت قية  ت لةم أيمكن الال  مةن التبمية  اعاةاح  -4
وممةةا   لةةك ي اةةي م لةةم التربيةةة   م ةةال ات رياضةةية م ينةةة فلةةو ةلةةدا  لةةك لزيةةاد  الابقةةة الل ظيةةة للتبميةة  

لةةرا الةةة )ك( ليقةةوح التبميةة  بل ةةد كلمةةات تبةةدأ بلةة ا ال ةةرض ممةةو كةةر   كتةةف  كةةرات أو لةةرا الةةة )ت(  نيةةةالبد
 فوث  فورا  فاحزش )ال اح( اأو لر تدافث  و تمرين  و ت اعد  و تقار   

بر يمكن تنمية الت كيةر التقةاربي والت ليةو والو.ةو  إلةى ا.ةالة فةي  ةرح اافكةار مةن قبةو التبمية  مةن الةر  -5
ن يال ن ةةر  ةنوممةةا   لةةك القةةو  والسةةرعة وهنةةا يمكةةن توجيةة  سةةها  عةةن عن ةةر الةةربر بةةين هةة   ال ين بةةين م ةة

 وفاحد  القو  لت سين السرعةش
يمكةن عةةرض تمةةرين بشةةكو مرحةي أو مقةةروح )عةةرض تمةةرين علةى  ةةكو لا ةةة( ت تةةا، إلةى لةةو وممةةا   لةةك  -6

م يةتم اات ةةاو داح ةةتم بتسلسةةو  قة أا األا ةة جلة  الكةةرات إلةى السةةلة ب ةد عبةور لةةواجز عةد  واداح تمةةرين ور ةا
 شوم ي د الد ال لو  لتلك المشكلة وه ا ياور  رح ال لو  للمشكلةشمعلي  مث التبمي  وبشكو 

بةم مسةاعد     رح الملار  ويمكن من خب   رح الملار  مةن قبةو التبمية  مةن خةب  عةرض ملةار  م ينةة  -7
وهةة ا ةةةدور ضةةمن الت كيةةر الت اعةةدا ويمكةةن اا   اضةةافاتلم التبميةة  مةةن خةةب  تهزحتلةةا علةةى اعاةةاح  ةةرللم و 

تكةةوا ااجابةةة بشةةكو فةةردا أو جمةةاعيش وممةةا   لةةك يقةةوح الم لةةم بةةوداح ملةةار  المناولةةة المرتةةد  ومةةن بةةم ةوقةةف 
الملةة  دفةةث الكةةر  بو ويسةةو  التبميةة  عةةن اجةةزاح الملةةار  التةةي ةهدةلةةا مةةمب  بةةدأت بةةالوقوا  مسةةك الكةةر     الملةةار  
يت قة  لبم ال ركة والدوراا والت ركش كو ه   المرالو ي او  الم لم تسةليو وتنبية  التبمية  لكةو مرللةة   اأخير

 الشرح الم سر للملار  من قبو التبمي ش
يمكن تنمية البيا  ال ر للتبمي  مةن خةب  وضةث التبمية  فةي موقةف يسةت يو ال ةدود ويتهلةى هة ا فةي   -8

وقاةف البرتقةا   ولكةن ةن ةح بتنويةث تلةك المواقةف ولكةن قبةو   لسةير الهنةدا التقليد مةن قبةو التبمية  ال ةرار 
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ويمكةةةن ا مةةةاض  داح يالةةة  مةةةنلم الت كيةةةر فيمةةةا سةةةيهدون   تبيةةةو كيةةةف تسةةةقر ال هةةةار  ال ةةةرير  مةةةن الهبةةةو اأ
  أماح  كيف ةت بتر الهندا في مشيإلى اداح التمرين أو كيف يق ز الض دع أبم   ال ينين لبرهة 

 دنيةية البةلدا إجراح تقويم البرنامج التدريبي أو التدريسي في التربرسات التقويم االبداعي : مما 2-1-2
دنيا  ي ا  بإلى إفلار )أدلة سليمة( اإلنهاث الناجح لهميث مستويات اأهداا وفي  سيتم إب ات تلقي الاب  تدر 

ت ار ج مدارس أخرى أو بم اةير ااخوقد تقارا نتاحج اخت ارات الاب  مث نتاح  أو ماياريا  بشكو اح  
 (424  2009الو نية وقد يشارك أولياح اأمور والال ة في تقويم البرنامجش )البزاعلة  

لت ةةوم  ا الم رفةة الكافيةة لم ةادم وملةةارات الميةاس والتقةويم فةي التربيةة الرياضةةية ته ةو مةن م لمنةا ي قة  افةلة ا 
 ا  علةةةى ا.ةةةدار الكامةةة  وقراراتةةة  ب كمةةةة   لةةةك أا ادوات الميةةةاسفةةةي انهةةةاث  لت لةةةيم الملةةةارات الرياضةةةية  قةةةادر 

 والتقويم هي من اعمد  ال ملية التربوية والت ليمية وبلا نرى مدى ت قي   اأهداا الت ليميةش
 ن و   عندما ن د أا برنامج للتدريس يكوا اهتمامنا الرحيسي موجلا   عالقة التدريس بالتقويم: 2-1-2-1

دريس   التاحتلمي  ت لما  ف اا   وعندما نتومو في ه ا السها   ف ا انت اهنا ةتركز على  ر كيف نه و ت لم ال
ما   وعنداا ن كر في دور عملية التقويم في عملية التدريس  والماد  الت ليمية  إا أننا يه  في الوقت ن س

يمكن   و تلمي وت لم ال اعلية التدريسن مم وساحو التقويم ونستبدح استبداما  سليما   يمكن للتقويم أا ةزيد من ف
م الت ل توضيح وإبراث ال بقة القوية بين التدريس والتقويم فكو من التقويم والتدريس ةتال  ت دةد مبرجات

 ش( ةبين  لك1يس ال  ا شوالهدو  )بشكو واضح و رو  التقويم الهيد  قري ة جدا  من  رو  التدر 
 والتقويم ( يبين العالقة بين التدريس1الجدول )

 تزداد فاعلية التقويم عندما تزداد فاعلية التدريس عندما ت

1-  
يوجه نحو مجموعة من مخرجات التعلم 

 المحددة بوضوح.
 يصمم لتقويم مخرجات التعلم المقصودة.

2-  
تختزن عملية مخرجات التعلم بطرائق 

 التدريس والمادة التعليمية.
 تيالتقترن طبيعة ووظيفة التقويم بمخرجات التعلم 

 تقويمهانريد 

3-  
تتناسب مع تصمم طرائق التدريس بحيث 

 خصائص التلميذ وحاجاته
تصمم وسائل التقويم حيث تناسب خصائص 

 التالميذ وتعدل بينهم.

4-  
 ى معلومات لهاتبني القرارات التدريسية عل

 معناها وموثوق بها
 يوفر التقويم معلومات لها معناها وموثوق بها.

 يعطي تغذية راجعة فورية للتالميذ. ياً بمدى تقدم تعلمهملتالميذ دوريبلغ ا  -5

6-  
 رجاتلم يحققوا مخيوفر العالج للتالميذ الذين 

 التعلم المقصود
 ذ.يكشف التقويم عن نواحي الضعف في تعلم التالمي

7-  
تراجع فاعلية التدريس دورياً, وتعديل 

 .مخرجات التعلم والتدريس كلما احتاج األمر
ى يم معلوما تتفيد في تقويم مدتوفر نتائج التقو

 مناسبة األهداف وطرائق التدريس ومادة التدريس

 (49, 2005)ابو عالم, 
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و يشير م لوح التقويم التربوا بون  عملية تتضمن مهموعة مةن اإلجةراحات التةي يهريلةا المةدرس أو م ةمم التةدريس أ
رار اس وتقييملةةا وإ.ةةدار ال كةةم عليلةةا واتبةةا  القةةالمةةدر  الم نةةي بتممةةين الم لومةةات المتةةوافر  مةةن جةةراح عمليةةة الميةة

(ش وتت ةة  أعلةة  260  2001المناسةة  الةة ا ي ةةدد مةةدى نهةةاح عمليةةة الةةت لم والت لةةيم أو التةةدري  )قاةةامي و خةةراا  
  التكةويني  والتقةويم  الم ادر ال لمية أا للتقويم التربوا ببد أنواع ملمة في ال ملية التربويةش هي التقويم المةدخلي 

 ش  والتقويم البتامي
 البدنيةممارسات التقويم اإلبداعي لمعلم التربية  2-1-2-2

ويم ولكةي ي قة  م لةم التربيةة الرياضةية اإلبةداع فةي عمليةة التقةويم  يمكةن توفيةف البيةارات المتالةة فةي عنا.ةر  التقة
ن لبا.ةة مةن خةب  تقنينلةا مةو ت ةميم بااريةة اخت ةار  اأو يمكن لة  اختيةار أالتربوا من خب  ممارسات تقويمية   

بكةةو  ااخت ةةارات البدنيةةة والملاريةةة والبا.ةةة فضةةب  عةةن   اخت ةةارات عةةد  منتقةةا  لتشةةمو المياسةةات الهسةةمية الم تمةةد  
م مةن ف الية   ويمكن اا تكوا تلك الممارسة في فكر  وضث و إنشاح البنةك البةاص لبخت ةارات البدنيةة والملاريةة ويةت

 :ا تيةخب  ااجراحات 
ت المياسات الهسمية  ااختياراهي جمث تلك ااخت ارات ومبل  اداحلا تبو  وت ت بببة عناوين أو أكمر  -

 ااخت ارات الملارية و يرهاشو البدنية  
 ت ميم استمارات خا.ة أو ااست انة باستمارات ااخت ارات تلك ااختيارات واست داد لقو  فيلا لكتابة -

 المبلظاتش
  متال ات المواقف التدريسية المبار لتن ي ها واختيار مدى نهاللا من خب  تهار  اختيار ما ةناس -

 استابعية وتليئة كو فروا انهاللاش
 تبزين ول د تلك السهبت باريقة تسمح بسلولة الو.و  إليلا ومتاب تلا وادامة م توياتلاش -
 وأ راضلاش اختيار  كو باارية ااخت ار البا.ة و لك من خب  اا بع م لوملا -

 من تلك المجاالت السابقة؟ البدنية االستفادةلكن كيف يستطيع معلم التربية 
ل  اا  امةةةتبك م لةةةم التربيةةةة الرياضةةةية  بنكةةةا  لبخت ةةةارات المتنوعةةةة  ات اا ةةةراض المبتل ةةةة  ت ةةةتم عليةةة  إنشةةةاح سةةةه

 ا خت ةارات الملاريةة  ويمكةن ل ةد هةالباص الم لرس بالمياسةات الهسةمية وأ راضةلا  إضةافة لبخت ةارات البدنيةة واا
السةةةةهو مةةةةث المبلةةةة  التن ي يةةةةة لتلةةةةك ااخت ةةةةارات فةةةةي دوابةةةة  البةةةةاص أو وسةةةةيلت  الت ليميةةةةة أو لتةةةةى دوا  التربيةةةةة 
الرياضةةةية  كمةةةا أا تسةةةهيو المبلظةةةات لةةةو  التابيةةة  ومةةةا .ةةةال   لةةةك مةةةن م وقةةةات ونتةةةاحج والوقةةةت المسةةةتبدح 

ت ةةةدةو ب ةةة  الت ا.ةةةيو لتةةةتبحح مةةةث مةةةا يملةةةك الم لةةةم مةةةن أدوات  إلةةةىك وم اولةةةة ت سةةةير كةةةو  لةةةكش وقةةةد يمتةةةد  لةةة
 وتهليزاتش

 الدراسات المشابهة 2-2
 ( 2004) دراسة المولى،  2-2-1

 صل( االبتدائية في مدينة المو  للمرحلة البدنية)تقويم واقع الممارسات التدريسية لمعلمي التربية 
فةةي  البدنيةةسةية ومةدى امتبكلةا مةن قبةةو م لمةي وم لمةات التربيةة كةاا هةدا الدراسةة الت ةرا علةى الممارسةةات التدري

والببةةر  اسةةتبدح ال الةة  المةةنلج   والمههةةو ال لمةةي   المرللةةة اابتداحيةةة فةةي مدةنةةة المو.ةةو ت  ةةا لمتريةةرات الهةةنس 
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لمتريةرات موثعةة ت  ةا  ( م لمة  94  و )( م لما  65بواقث ) وم لمة   ا  ( م لم159الو. ي وا تملت عينة ال    على )
الهةنس والمههةو ال لمةةي  وتو.ةو ال الةة  امةتبك م ظةم م لمةةوا وم لمةات التربيةةة الرياضةية فةي مدةنةةة المو.ةو قةةدرا 

فةي  ش خريهوا وخريهات م اهد الم لمين والم لمةات افضةو عاةاح  البدنيةكافيا من الممارسات التدريسية لدرس التربية 
ات دار الم لمةين والم لمةات وخريهةي كليةة التربيةة الرياضةية لسةنوات الممارسات التدريسية من اقرانلم خريهي وخريه

 الببر  عامو ايهابي في تمكين الم لمين والم لمات بكافة مهسسات تبرجلم في الممارسات التدريسية ش 
 ( 2014)دراسة ااسود    2-2-2

  خصية ، الجزائر(لالستاذ الجامعي وعالقتها ببعض متغيرات الش اإلبداعية)الممارسات التدريسية 
لةةةدى ااسةةةتا  الهةةةام ي وب ةةة  متريةةةرات  اإلبداعيةةةةكةةةاا هةةةدا الدراسةةةة م رفةةةة ال بقةةةة بةةةين الممارسةةةات التدريسةةةية 

 وقةةد ت ةةددت الدراسةةة ال اليةةة بةةالمنلج الو.ةة ي اارت ةةا ي   اختيةةرت ال ينةةة باريقةةة عشةةواحية بسةةياة مةةن  الشب ةية 
بةةةةث ادوات لهمةةةةث البيانةةةةات هةةةةي : ادا  تمةةةةيس الممارسةةةةات التدريسةةةةية اربةةةةث جام ةةةةات جزاحريةةةةة )  واعتمةةةةدت ال المةةةةة ار 

لةةةدى ااسةةةتا  الهةةةام ي مةةةن ت ةةةميم ال المةةةة   ومميةةةاس ااتةةةزاا اان  ةةةالي ومميةةةاس الموضةةةوعية ومميةةةاس  اإلبداعيةةةة
وقةةةد   قةةةت اادوات ب ةةةد دراسةةةة خ اح ةةةلا السةةةيكومترية   والتوكةةةد مةةةن .ةةةبليتلا ( ثيمرمةةةاا)السةةةيار  لهيل ةةةورد و 

 داح لةدى عينةة الدراسةة عةن مسةتوى ستبداح على عينةة الدراسةة ااساسةية وقةد بينةت الدراسةة وجةود انب ةاض فةي األب
د وكةة لك للدرجةةة الكليةةة للمميةةاس وجةةو    اإلبداعيةةةفةةي جميةةث اب ةةاد الممارسةةات التدريسةةية  (%75)ااتقةةاا الم ةةدد   

اسةةةات   الهام ةةةة بةةةاختبا جنسةةةلم وتب  ةةةلم  لةةةدى اإلبداعيةةةةفةةةروم  ات دالةةةة ال ةةةاحية فةةةي مسةةةتوى الممارسةةةات 
 ااكاديمي 

 (2016خراا    و   )دراسة الموسوا  2-2-3
 ذتهم(المعلمين واثره في التفكير المحوري لتالم –)بناء برنامج لتعليم مهارات التفكير عند الطلبة 

ت كيةةر والت قةة  مةةن فاعليتةة  فةةي الالم لمةةين  –بنةةاح برنةةامج تةةدريبي لت لةةيم ملةةارات الت كيةةر للال ةةة  إلةةىهةةدفت الدراسةةة 
/  الم ورا لتبم تلم   لةدد مهتمةث ال  ة  مةن الال ةة الم لمةين مةن ال ة وا الراب ةة /قسةم ال لةوح/فرع علةوح ال يةا 

عةةةة ( للمهمو 30)  وبواقةةةثو ال ةةةة م لمةةةة   م لمةةةا   (  ال ةةةا  59كليةةةة التربيةةةة ااساسةةةية /جام ةةةة بابةةةو   ا  بلةةةغ عةةةددهم )
  (   اسةتبدح ال ةالمين الت ةميم التهريبةي  ا الضة ر الهزحةي   تةم تابية29باة وبلةغ عةددها )التهريبية   واخرى ضا

البرنةةةامج التةةةدريبي علةةةى المهموعةةةة التهريبيةةةة وتبمةةة تلم   ولةةةم تبضةةةث المهموعةةةة الضةةةاباة وتبمةةة تلم أا برنةةةامج 
دةريةة دارس اابتداحيةة التاب ةة لمتدريبي    اما مهتمةث التبمية  فشةمو جميةث تبمية  ال ةف البةامس اابتةداحي فةي المة

( تلميةةة  150(   اختيةةةر مةةةنلم عينةةة عشةةةواحية ا  بلةةغ عةةةددهم )2016 - 2015تربيةةة م افظةةةة بابةةو لل ةةةاح الدراسةةي )
  وفةة  مرللةةة التباةةير   مرللةةة التن يةة  علةةى وتلميةة   لكةةو مةةن المهمةةوعتين التهريبيةةة والضةةاباة   تةةم بنةةاح برنةةامج 

( 36  وبم ةةد  ) ةوميةةا   ( سةةاعات اسةةبوعيا  3  وقةةت الهلسةةة التدريبيةة ) ا  ( اسةةبوع12) إلةىمرللةة التقةةويم   ليةة  امتةةد 
متةةولف سةةاعة تدريبيةةة ش تةةم اسةةتبداح ادا  ال  ةة  )اخت ةةار الت كيةةر الم ةةورا ( لل المةةة   ابتسةةاح ج  ةةر جةةواد الب ةةاجي ال

مةين الم ل –ت ةوم تبمة   الال ةة  إلةى من النةوع المقةالي   وب ةد ت ليةو النتةاحج ال ةاحيا تو.ةو ال  ة  ( فقر   38من )
 الم لمين في المهموعة الضاباة ش  –في المهموعة التهريبية على تبم   الال ة 
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 اجراءات البحث -3
  :منهج البحث  3-1

 تم استبداح المنلج التهريبي لمبحمت  و بي ة ال    
  : مجتمع البحث وعينته 3-2

فةةي مةةدارس مركةةز الم افظةةة ال املةةة لل ةةاح  البدنيةةةلتربيةةة تكةةوا مهتمةةث ال  ةة  مةةن م لمةةي وم لمةةات ا
  ( مدرسةةة فةةي الهانةة  اايمةةن واايسةةر مةةن مدةنةةة المو.ةةو355( وال ةةالغ عةةددها )2018 – 2017الدراسةةي )

تربيةة  من قبو الةداحر  المبت ةة بمهةا  ااعةداد والتةدري  التاب ةة لمدةريةةب ور  عشواحية لي  تم اختيار ال ينة 
( م لمةةات بسةةب  ت ةة ر 3( م لمةين و)5( م لةةم وم لمةة للتربيةةة الرياضةةية لية  تةةم اسةةت  اد )56ا )نةوى وعةةددهني

ة للمهموعة وم لمةة   ا  م لمة( 31لضورهم للدور  التدريبية   وتبلف ب ضلم عن ااخت ار ال  دا لت ة ح ال ينةة )
فةةةةةراد عينةةةةةة ال  ةةةةة  أد عةةةةةداأ ( ةبةةةةةين 2والهةةةةةدو  ) للمهموعةةةةةة الضةةةةةاباة  وم لمةةةةةة   ا  م لمةةةةة( 17التهريبيةةةةةة   و )

 للمهموعتين التهريبية والضاباة
 ( 2الجدول )

 يبين عدد أفراد عينة البحث التجريبية والضابطة 

 عينة البحث النهائية المستبعدون  العدد الكلي المجموعة
 31 5 36 المجموعة التجريبية 

 17 3 20 المجموعة الضابطة
 48 8 56 المجموع

 ة لمدةرية س  فروا عينة ال    التي تم اختيارها من قبو داحر  ااعداد والتدري  التابوبل ا ال دد ول          
 ر  )عددمهموعتين ااولى  ات خب إلىالتربية ومن خب  اا بع على الم لومات المقدمة من قبللا   انلا تنقسم 

 ( ةبين  لك ش 3)سنة فوكمر والهدو  ( 15)سنة   والمانية من (15 -11)سنين البدمة( تن  ر من 
 (3الجدول)

 يبين اعداد عينة البحث التجريبية والضابطة حسب الجنس وعدد سنوات الخدمة 
 الجنس              

 متغير)الخبرة(
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المعلمات المعلمين المعلمات المعلمين

 4 6 7 15 سنة 15-11من 
 3 4 4 5 سنة فأكثر 15من 

 7 10 11 20 المجموع
 17 31 المجموع الكلي للعينة

 تكافؤ مجموعتي البحث 3-3
اجةةرا التكةةافه بةةين المهمةةوعتين و لةةك بةةال مر بالسةةنين وعةةدد سةةنوات البدمةةة اضةةافة لبخت ةةار القبلةةي 

 ( ش 4ش كما مبين بالهدو  ) اإلبداعيةلممارسات التدريس والتقويم 
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 ضابطة رافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة لمجموعتي البحث التجريبية وال( األوساط الحسابية واالنح4الجدول )

 المتغيرات
 (ت)قيمة  الضابطةالمجموعة  المجموعة التجريبية 

 المحسوبة
قيمة 

 ع± س   ع± س   المعنوية

 0,750 0,321 5,988 43,882 5,302 44,419 )بالسنة(العمر

 0,319 1,008 2,786 14,470 3,462 13,483 عدد سنين الخدمة

ممارسات التدريس والتقويم 
 اإلبداعية  

47,903 5,861 50,058 5,018 1,279 0.207 

 0,05 ≥معنوي عند نسبة خطأ    
 التصميم التجريبي للبحث 3-4

ب ةةد الت قةة  مةةن تكةةافه مهمةةوعتي ال  ةة    تةةم اسةةتبداح )ت ةةميم المهموعةةات المتكافئةةة (   بةةم يابةة  المتريةةر 
 رنامج المقترح ( على المهموعة التهريبية ويمسةك  عةن المهموعةة الضةاباة وبة لك تظةو المهموعةةالمستقو )الب

الضةةاباة فةةي وضةة لا الابي ةةي   اا ا تبضةةث أيةةة م املةةة تهريبيةةة ش  وب ةةد فتةةر  مناسةة ة ةبلةةد ال ةةرم بةةين 
 ( ةوضح  لكش1المهموعتين والشكو )

 
 

 

 التجريبية والضابطة( يوضح التصميم التجريبي للمجموعتين 1شكل )
اباة )غ( ( ااخت ةةار ال  ةةدا )جةةة(المهموعة التهريبيةةة )ض(المهموعةةة الضةة2ااخت ةةار القبلةةي   )  (1ليةة  ) 

 (365 -364   1997)فاندالين    المترير المستقو
 اجراءات البحث الميدانية  : 3-5
ر  فق 16ن ية   ا  تكوا ااخت ار متم بناح اخت ار ممارسات التدريس والتقويم اإلبداع :بحث اداة ال 3-5-1

م لم  150كانت على  كو مواقف ابداعية مقترلة لو  م ورا الدراسة شلي  تكونت عينة البناح من 
 وم لمة للتربية البدنية  ومن بم تم لسا  الم امبت ال لمية لكو فقر  ش

              تم الت را على .دم ااخت ار من خب  ما يوتي :          صدق االختبار : 1-1-5-3
: قةةةاح ال المةةاا بت ليةةةو موضةةوع الممارسةةةات التدريسةةية اإلبداعيةةةة لم لمةةي التربيةةةة  صــدق المحتـــوى  -1

الرياضةةية ت لةةيب واضةة ا مسةةت ينا  بمةةاد   راحةة  تةةدريس التربيةةة الرياضةةية ومةةا ت ويةة  مةةن ملةةارات تدريسةةية   
م ةادر ال لميةة  ات ال بقةة بموضة ي مةن خةب  اا ةبع علةى الوالممارسات التدريسية الدالة عليلا و لك 

والتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويم  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريس اابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداعي
)ابةةةةةةةةةةةراهيم  و(233 2003)لميةةةةةةةةةةةد و خروا و(  165  2001)الاياةةةةةةةةةةةيو( 127 1987)ثيتوا ومنلةةةةةةةةةةةا

 جـ  . 2جـ  ........  غ ........خ  1المجموعة التجـــريبية :  خ             

 ض . 2ض .................... خ   1المجموعة الضـــابطة :  خ            
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و لةةك لتوكيةةد ( 99  2008)عايةةة   و( 138 2008)خ اجة م مةةد و (471 2006)مل ةةم  (242 2005
 ( موق ةةا  16ااخت ةةار المكونةةة مةةن ) تةةم عةةرض مواقةةف مةةن .ةةدم الم تةةوى و لةةك لتوكيةةد مةةن .ةةدم الم تةةوى 

ت دةةد ممارسةات  والمتضةمن  على أسات   متب  ين(   5وعددها )ال قرات الدالة عليلا واماح كو موقف 
  و.ةةةبلية المواقةةةف وال قةةةرات الدالةةةة عليلةةةا   ووضةةةث  البدنيةةةةالتةةةدريس والتقةةةويم اإلبداعيةةةة لم لمةةةي التربيةةةة 

 شقر  و لك بااعتماد على نس ة اات امشالدرجة البا.ة بكو  ف
مر ااخت ار الباص بالممارسات التدريسية اإلبداعية بمرالو عد    عرض فيلا الصدق الظاهري : -2

 الممياس على الساد  المتب  ين  وكما يوتي : 
 تربيةس الات ام الببراح المتب  ين على المكونات التدريسية اإلبداعية المارولة للدراسة مث هيكلية در  -أ

 %( )ال رض ااو ( ش  100الرياضية وبنس ة ) 
ات ام الببراح المتب  ين على .بلية المواقف وال قرات الدالة عليلا مث المكونات التدريسية  - 

 ( )ال رض الماني(ش %91اإلبداعية في الممياس الموضوع وبنس ة  )
 على المواقف بم د  نس ة اات ام ات ام المتب  ين على الدرجات المب  ة لل قرات الم روضة  -، 
ناح ي د الت ليو اال احي المرتكز الرحيس لل ا النوع من ال دم   لي  كانت عينة الب :صدق البناء -3

دد   بلغ ع( م لما  وم لمة    من خب  ايهاد م امبت التمييز للمهموعتين ال ليا والدنيا   إ150مكونة من )
إ      ومن خب  لسا  الميمة التاحية كمايار لتمييز ال قر ( استمار     82ااستمارات الباض ة للت ليو )

في لين تم    2,00( تساوا  80( ودرجة لرية )  0.05( عند نس ة خاو )  7,49 – 2,62ما بين ) اقتربت
( وهي اكبر من الميمة الهدولية 0,805 – 0,226لسا  ااتسام الداخلي وكانت النتاحج ما بين )

 ش (148( ودرجة لرية )0,05دالة ) مستوى  د(عن0,150)
م لمي : تم لسا  الم ات اخت ار ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية ل ثبات االختبار 3-5-1-2

( ومن بم 0,847التربية البدنية  باستبداح  ريقة التهزحة الن ةية   وكاا م امو الم ات بين ن  ي ااخت ار )
و مبراوا   لي  بلغ م ا –م ات لبخت ار ككو  باستبداح م ادلة  سبيرماا   تمت عملية تقدةر م امو ال

 ش(0,92الم ات الكلي لبخت ار )

                                                           
  .الرياضة / جامعة الموصل .البدنية وعلوم / كلية التربية  وليد وعدهللا االطوي أ. د 

 عة الموصل .الرياضة / جامالبدنية وعلوم / كلية التربية  طالل نجم النعيميأ. د. 

 / جامعة الموصل . قسم التربية البدنية االساسية/ كلية التربية  قصي حازم الزبيدي أ. د

 الرياضة / جامعة الموصل .البدنية وعلوم كلية التربية  افراح ذنون يونس /أ. د. 

 الرياضة / جامعة الموصل .البدنية وعلوم / كلية التربية  صفاء ذنون االمامأ. د. 

 / جامعة الموصل . قسم التربية البدنية االساسية/ كلية التربية  نشوان محمود الصفارم. د. أ.

 الرياضة / جامعة الموصل .البدنية وعلوم / كلية التربية  جمال شكري بسيمم. د. أ.
 / جامعة الموصل .  الرياضةالبدنية وعلوم كلية التربية  أ.م.د سلوان محمد خالد /

 جامعة الموصل. /الرياضةالبدنية وعلوم كلية التربية  م.د محمد سهيل نجم /أ.
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وثا لكو بدةو من البداحو البا.ة بكو موقف  ب عااحتم ت  يح ااخت ار  : تصحيح اختبار 3-5-1-3
كو ل( درجة 5-1ة الرياضية )من المواقف الدالة على ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية لم لمي التربي

لاحية وته ر الدرجة الن  ( للبدةو البامس 5ولراية الدرجة ) (1)( للبدةو رقم 1موقف   ب ي  ت اى درجة )
 درجة ش (80 -16)ما بين 

من خب  اا بع على الم ادر ال لمية  ات ال بقة بوسس وضث  البرنامج التدريبي المقترح : 3-5-2
(  ات ال بقة 2010(  )م مار 2003(   )ال تبوا  1999ومنلا    )اللقاني والهمو  البرامج التدريبية  

وعدلت وفقا لما   متب  ينوعرض  على الساد  البالتدري  الملني للم لمين تم بناح البرنامج المقترح 
 (2)  ويمكن تلبي  خاوات ت ميم وبناح البرنامج التدريبي المقترح من خب  الشكو اقترلا  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 يوضح خطوات تصميم البرنامج التدريبي المقترح( 2الشكل )
 ب  البرنامج التدريبي في ال  و الماني لل اح الدراسي : اجراءات تطبيق البرنامج التدريبي المقترح 3-5-2-3
ارات (   إ  تزامن عقد  في ال تر  المب  ة ل قد الدورات   وورش ال مو البا.ة بتاوير مل2018 - 2017)

                                                           
  .الرياضة / جامعة الموصل .البدنية وعلوم / كلية التربية  وليد وعدهللا االطوي أ. د 

 الرياضة / جامعة الموصل .البدنية وعلوم كلية التربية  افراح ذنون يونس /أ. د. 

 الرياضة / جامعة الموصل .وعلوم البدنية / كلية التربية  صفاء ذنون االمامأ. د. 

 الرياضة / جامعة الموصل .البدنية وعلوم / كلية التربية  جمال شكري بسيمم. د. أ.
 جامعة الموصل. /الرياضةالبدنية وعلوم كلية التربية  م.د محمد سهيل نجم /

 تحديد المحتوى التدريبي المقدم

تحديد األهداف التدريبية  
 والسلوكية

 البرنامج المقترح

 االختبار القبلي والمتضمن:

 اخت ار ممارسات التدريس والتقويم اابداعية لم لمي التربية الرياضية

 التنفيذ الفعلي للبرنامج المقترح والمتضمن:

 د األساليب التدريبيةتحدي

 تحديد وتوزيع أزمنة التدريب

 تحديد الجلسات والمجموعات التدريبية

 تحديد أمكنة التدريب وتجهيزها

 عرض المواضيع التدريبية

 االختبار البعدي والمتضمن:
 اختبار ممارسات التدريس والتقويم االبداعية لمعلمي التربية الرياضية

التجارب  الخبراء
العياالستط

 تقويم األداء بالجلسات التدريسية باألنشطة المرفقة

 الوسائل التعليمية المستخدمة
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الكوادر الت ليمية والتدريسية   في مدةرية اا راا التربوا التاب ة لمدةرية تربية نينوى و لك في  ةوح المبباح المواف  
( تدريبية   كو ولد  مكونة 9وبواقث ببد ولدات تدريبية اسبوعيا    وبمهموع ) 2018 /12/4ولراية  27/3/2018

( ساعة لي  بدأ البرنامج من خب  27ا  بلغ عدد الساعات الكلية ) ( جلسة  18من جلستين   وب دد جلسات )
تابي  ادا  ال    )اخت ار ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية لم لمي التربية الرياضية( قبو وب د على مهموعتي 

مبلظاتلم   ال    للوقوا على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح   و لك ب د عرض  على المتب  ين وااخ  ب
لي  تم عاد  بشكو رسمي من خب  توثيث اأدوار فالمدر  ةتكلم والمتدربوا )م لمي التربية الرياضية( يستم وا وه ا 
التا، من الم لمين والم لمات  تدوين وت  يو الم ارا والم لومات لو  الموضوع الماروح وه ا بدور  يستدعي 

م لموا والم لمات مقارنة ما ةتم تلمي  من م لومات وبما ي رفون  مس قا   لضور ال هن وان تال ش إ  تال   لك من ال
كما اا  رح اأمملة عن تلك الم ارا والم لومات وال قاح  من قبو الم اضر )المدر ( إضافة إلتالت  ال ر.ة 

من خب  اعااح للم لمين الم لمين والم لمات  ل رض افكارهم وللوللم ل    المواقف التي ت تا، إلى لو إبداعي 
الهلسة التدريبية  إضافة لتوضيح  والم لمات  وتشهيث ال وار أبناح المها  ل لكش ف بار  فضو  الم لمين المدر 

ااجابة على اأسئلة المارولة  واا كا  وتهن  اا الة فضب  عناأفكار من خب  ال ور وال دةوهات الت ليمية 
يرهاش كو  لك ي ق  اإلدار  الناج ة من قبو المدر  لهلست  التدريبية واخير على المدر  من خب  الوقت الكافي و 

ااجابة على اانشاة المرفقة ش عادت المهموعة الضاباة إلى الظروا الابياية ب د اداحلا لبخت ار القبلي لي  تم 
التدريسية من خب  اعدادها  قياس ممارساتلا التدريسية من خب  ادا  ال      والتي أ رت إلى امتبكلا للممارسات

اأكاديمي   و لك لس  التاريخ الممبت من خب  ااخت ار القبلي بالظروا ن سلا للمهموعة التهريبية   من خب  
(   ولس  السيام المت ث من قبو مدةرية اإلعداد والتدري    بم اداحلا لبخت ار ال  دا 15الكتا  الرسمي المل   رقم )

 مهموعة التهريبية من خب  لضورها بتاريخ ااخت ار ال  دا ن س  شن سلا للبالظروا 
 

  االحصائية : اتالمعالج3-4
  الوسر  ال سابيش ش1
 اان راا الماياراشو  ش2
  قانوا نس ة اات امش ش3
 م امو اارت ا   ال سير بيرسواش ش4
 اخت ار )ت( لل ينات المرت اة ش ش5
 اخت ار )ت( لل ينات المستقلةش  ش6
 براوا  –م ادلة سبيرماا  ش7
             ²ηمربث اةتا  ش8
 (dم ادلة لهم اابر   كوهين ) ش9
 

                                                           
  م.م دريد سهيل عبدهللا/ مديرية تربية نينوى  

 

η2 = 
t2

t2+df
 

 

 (273-271  2011)لسن  
 

d = 
2 √η2

√1−η2
 

(Kiess, 1989, 468) 
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 : نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض  -4
 ة  عرض ومناقشة نتائج الفرضية االولى بين القياس البعدي لمجموعتي البحث التجريبية والضابط 4-1

ر ة و الضاباة في ااخت اوم  ات دالة ال احية بين متوساات درجات عينتي ال    التهريبير ا توجد ف
 شبدنيةاللم لمي التربية  اإلبداعيةال  دا في درجات م ورا الدراسة في اخت ار ممارسات التدريس والتقويم 

  (5الجدول رقم )
بعدي ختبار الالفي ا األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيمة )ت( المحسوبة لعينتي البحث التجريبية والضابطة

 (لمينالمعضية )اإلبداعية لمعلمي التربية الريا والتقويم ريسالتدممارسات  ودرجات محاور اختبار الكلية الدرجةب
 الم الم اإلل احية الم تس ة اسم ااخت ار

الممارسات التدريسية اإلبداعية 
 لم لمي التربية الرياضية

 قيمة )ت(  المهموعة الضاباة المهموعة التهريبية
 الم سوبة

قيمة 
  نويةالم

 ع± س   ع± س   

 0,000 4,697 5,245 49,200 7,961 62,300 الدرجة الكلية

 

 0,001 3,587 3,047 30,200 6,576 38,100 ممارسات التدريس اإلبداعية

 0,001 3,566 3,620 19,000 3,294 23,700 ممارسات التقويم اابداعي

 0,05 ≥م نوا عند نس ة خاو 
 (6الجدول رقم )

ر ي االختبافضابطة وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيمة )ت( المحسوبة لعينتي البحث التجريبية واليبين األ 
 (اتالمعلمة )لرياضيالبعدي في الدرجة الكلية ودرجات محاور اختبار الممارسات التدريسية اإلبداعية لمعلمي التربية ا

 الم الم اإلل احية الم تس ة اسم ااخت ار

رسات التدريسية اإلبداعية لم لمي المما
 التربية الرياضية )ااناد(

 قيمة )ت( المهموعة الضاباة المهموعة التهريبية
 الم سوبة 

قيمة 
 الم نوية

 ع± س   ع± س   

 0,001 4,267 11,176 50,714 8,617 70,636 الدرجة الكلية

 

 0,002 3,789 6,945 32,714 6,720 45,818 ممارسات التدريس اإلبداعية

 0,001 3,975 4,434 18,000 3,503 25,454 ممارسات التقويم اابداعي
 0,05 ≥معنوي عند نسبة خطأ 

م ل ة ( ةتضح لنا وجود فروم  ات دالة ال احية  ول6( والهدو  )5من خب  مبلظة نتاحج الهدو  )
نمية بموضوع ممارسات التدريس والتقويم المهموعة التهريبية   وه ا ي ني ت قي  البرنامج التدريبي المقترح الت

 إلىسب  تلك التنمية بالموضوع  اا(   وي زو ال الم الم لمين والم لماتلم لمي التربية الرياضية ) اإلبداعية
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ا البرنامج )المقترح( وفي ه ا الهزح   عمو على تنمية إخل  ت ورات جدةد  لو  ه ا الم الح  إ  
الهدةد  من خب  الم اور التي عولهت في البرنامج ال ا تميز عرض  بمنلهية الم لومات وال قاح  واأفكار 

علمية  ساهمت في الكشف عن للو  ابداعية  م اولة عكس اسلو  تهدةدا في الت كير ن و كيةية الت را 
ا ة افكار بالمواقف الت ليمية  واتبا  القرارات المت لقة باأنشاة الت ليمية المتم ور  لو  اخرا، الدرس   و.ي

و لك في  الم لمين والم لمات المقترلة   ان كست ايهابيا  على اجابات  اإلبداعيةونظر  متهدد  ن و ال لو  
( أن  عندما نواج  مشكلة م ينة  2011وه ا ةت   مث ما أ ار إلي  كو من ) نوفو وساي اا    ااخت ار ال  دا

تال  الت كير في ت كيرنا أو الت كير في أفكارنا   بم نى أا سي  ح لدةنا الوعي فيما ن را وما ا ن را وه ا ة
 (264   2011الت كير ي دد عن  ري  التباير اإلستراتيهي ش ) نوفو وساي اا   

 ضابطة  وال عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية الخاصة بحجم أثر البرنامج لمجموعتي البحث التجريبية4-2
 لدراسةة في لهم التوبير للبرنامج التدريبي المقترح في تنمية في م ورا اا توجد فروم  ات دالة ال احي
 لم لمي وم لمات التربية الرياضية اإلبداعيةفي اخت ار ممارسات التدريس والتقويم 

 نتي البحث التجريبية والضابطة)ت( المحسوبة بين متوسطات عي ( قيم7الجدول )
 محاور اختبار ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية الدرجة الكلية ودرجاتباالختبار البعدي ب 

 جريبية( وحجم التأثير على عينة البحث التdلمعلمي التربية الرياضية الذكور وقيمة مربع ايتا وقيمة ) 
 حجم االثر (dقيمة ) قيمة مربع ايتا قيمة )ت( المحسوبة اختبار ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية

 كبير جدا 1,772 0,440 4,697 الدرجة الكلية 

 معلمي
التربية  

 الرياضية

 كبير جدا 1,4 0,315 3,587 ممارسات التدريس اإلبداعية

 كبير جدا 1,6 0,312 3,566 ممارسات التقويم االبداعي
 كبير جدا 2,133 0,532 4,267 الدرجة الكلية 

 معلمات 
التربية 
 الرياضية

 كبير جدا 1,9 0,473 3,789 ممارسات التدريس اإلبداعية

 كبير جدا 1,9 0,497 3,975 ممارسات التقويم االبداعي

ينة اد المبلم لمي التربية الرياضية ال كور واان اإلبداعيةأفلرت النتاحج البا.ة بالممارسات التدريسية 
ظرا  نب ة ل  ر التا(  لهم توبير كبير للبرنامج التدرييي المقترح في الدرجة الكلية ودرجات الم او 5في الهدو  )

و  ( وه ا ي ني أا لهم توبير المترير المستقو )البرنامج المقترح(ش أا ل 0,8هي أكبر من ) dأا قيم 
 التنمية بر  النظر عن الهنسش
 ويمكن تفسير ذلك كما يأتي:
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ات ممارسلتم بناح البرنامج التدريبي المقترح بشكو ةتناس  مث ال اجة إلى تريير ال كر  التقليدية لو  ا -1
 التدريسية تس ى باتهاهلا ن و اإلبداع  والت كير بكو ما هو جدةدش

تلمس رغ ة الم لمين بر  النظر عن الهنس  لضرور  النلوض بواقث الممارسات التدريسية في درس  -2
 التربية الرياضية وم الهة م وقات لضور   واب ات وجود ش

 مت دد ةد  ابداعية  من خب  الارولات والبداحو التزويد م لمي وم لمات التربية الرياضية ببيارات جد -3
 والتي ت لح للمواقف ال ملية تداخو درس التربية الرياضيةش

 
 االستنتاجات والتوصيات : -5
 االستنتاجات :  1-5
 ت وم المهموعة التهريبية على المهموعة الضاباة في ااخت ار ال  دا ش  -1
التةةةةدريس والتقةةةةويم اإلبداعيةةةةة لم لمةةةةي وم لمةةةةات التربيةةةةة فاعليةةةةة البرنةةةةامج التةةةةدريبي فةةةةي تنميةةةةة ممارسةةةةات   -2

الرياضةةية مةةن خةةب  قةةيم لهةةم اابةةر الم سةةوبة للدرجةةة الكليةةة لم ةةورا اخت ةةار ممارسةةات التةةدريس والتقةةويم 
 اإلبداعية لم لمي التربية الرياضية ش

 
 التوصيات : 5-2

 وقد وضث ال الماا تو.يات وهي كما يوتي:
 ي المقترح لتنمية الممارسات البا.ة بالتدريس والتقويم اإلبداعية شاعتماد البرنامج التدريب -1
 اعتماد ااخت ار الباص بالممارسات البا.ة بالتدريس والتقويم اإلبداعية ش -2
 

 المصادر العربية واالجنبية  : -
 ش   ( : التدريس اابداعي وت ليم الت كير   عالم الكتا    القاهر    م ر2005ابراهيم   مهدا عزيز   ) ش1
 دا ش(   تقويم الت لم   دار المسير  للنشر والتوثيث والا اعة   عماا   اار 2005ابو عبح  رجاح م مود   ) ش2
: الممارسةةةةات التدريسةةةةية اإلبداعيةةةةة لبسةةةةتا  الهةةةةام ي وعبقتلةةةةا بةةةة    متريةةةةرات  2014ااسةةةةود   الزهةةةةر     ش3

 لهزاحرش الشب ية   ا رولة  دكتورا    جام ة قا.دا مرباح   ورقلة   ا
(   دار spss 18: اال اح الن سةي والتربةوا تابيقةات باسةتبداح برنةامج ) 2011لسن   عزت عبدال ميد    ش4

 ال كر ال ربي   القاهر  ش
   مكت ة ثهراح الشرم  القاهر   م رش2(  ملارات التدريس   2003لميد   إماح المبتار و خروا ) ش5
  دار 1(  المةداخو لاراحة  تةدريس التربيةة الرياضةية   2008خ اجة  ميرفت علي وم مد  م ةا ى السةايح ) ش6

 الوفاح لدنيا الا اعة  اإلسكندرية  م رش
   دار ال كر ال ربي   القاهر    م ر  1( ك ايات ااداح التدريسي    2005را د  علي  ) ش7
 شا  ااردة عمااابث الت اونيجماية عما  الماابداع والت كير في تدريس ال لوح تنمية ا(:1987)عايشثينوا   ش8



  2020 –( 71العدد ) –( 23اجمللد ) –وم الرياضية جملة الرافدين للعل
 لبدنيةاتربية فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ممارسات التدريس والتقويم اإلبداعية لدى معلمي ومعلمات ال

 

68 
 

 اش( : تنمية قدرات الت كير اابداعي   دار المسير  للنشر والتوثيث     اأرد2001الاياي   م مد لمد   ) ش9
 عماا  اأردااح للنشر والتوثيث   دار ال  1 هيات ال دةمة في التدريس ال  ا  ااستراتي(2008م سن )عاية  ش10
  ةةة  فةةةي التربيةةةة وعلةةةم الةةةن س  ترجمةةةة م مةةةد نبيةةةو نوفةةةو : منةةةاهج ال1984فانةةةدالين  دةوبولةةةت و خةةةروا    ش11

   مكت ة اأنهلو الم رية  القاهر   م رش3و خروا   
 (  الك ايةةةات التدريسةةةية )الم لةةةوح  التةةةدري   ااداح(  دار الشةةةروم للنشةةةر2003ال ةةةتبوا  سةةةليلة م سةةةن ) ش12

 والتوثيث  عماا  اأرداش
 لتدريس  دار الشروم للنشر والتوثيث  عماا  اأرداش(  ك ايات ا2003ال تبوا  سليلة م سن كافم ) ش13
   دار المقافة للنشر والتوثيث  اأرداش1( : التدريس ال  ا    2009فر،  عبد اللايف بن لسين ) ش14
  دار ال كةةةر للا اعةةةة والنشةةةر والتوثيةةةث  1(  اساسةةةيات ت ةةةميم التةةةدريس   2001قاةةةامي  ةوسةةةف واخةةةراا ) ش15

 عماا  اأرداش
(  م هم الم ال ات التربوية الم رفية فةي المنةاهج و ةرم 1999سين والهمو  علي ألمد )اللقاني  ألمد ل ش16

   عالم الكت   القاهر   م رش2التدريس   
   دةبونو للا اعة والنشر والتوثيث  اأرداش1(  التدري  ااسس والم ادم   2010م مار  .بح .الح ) ش17
ثيةةث اأسةةس النظريةةة والتابيميةةة  دار المسةةير  للنشةةر والتو (  سةةايكولوجية الةةت لم والت لةةيم 2006مل ةةم  سةةامي ) ش18

   عماا  اأرداش2والا اعة   
بةر  فةي الم لمةين وا –: بناح برنامج لت ليم ملارات الت كير عنةد الال ةة  2016الموسوا  سالم عبدهللا واخراا   ش19

ام ةةة جالتربويةةة واانسةةانية    الت كيةةر الم ةةورا لتبمةة تلم   ب ةة  منشةةور   مهلةةة كليةةة التربيةةة ااساسةةية لل لةةوح
   ال رام ش 630  ص  30بابو   ال دد 

 : تقةةويم واقةةث الممارسةةات التدريسةةية لم لمةةي التربيةةة الرياضةةية للمرللةةة 2004المةةولى    ةةكر م مةةود سةة يد    ش20
 اابتداحية في مدةنة المو.و   رسالة ماجستير  ير منشور    جام ة المو.و   ال رام ش

   1(   دمةج ملةارات الت كيةر فةي الم تةوى الدراسةي    2011وسةاي اا   م مةد قاسةم   )نوفو   م مد بكر  ش21
 دار المسير  للنشر والتوثيث والا اعة   عماا   اأردا

  سلسةلة الكتةا  الهةام ي 1(  المةدخو للمنةاهج و ةرم التةدريس   2009ةوسف  مةاهر إسةماعيو .ةبرا ) ش22
 ال ربي  م رش

 : المصادر االجنبية
1- Kiess , H . (1989) Statistical Concepts For The Behavioral Science , London : 

Allyn And Bacon . 
2- National Advisory Committee on Creative and Culture Education (NACCCE) 

,(1999) All our Futures , Creativity , Culture and  Education (DFEE), London. 
http://www.Creativity Culture need education .org 
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 (1الملحق )
 اختبار ممارسات التدريس والتقويم االبداعية

 االجابة الفقرات المواقف

تالميذي  أوزع -1
باستخدام االلوان الى 

مجموعات على 
 اساس :

  تنوع قدراتهم البدنية و المهارية -أ
  هاريةتماثل قدراتهم البدنية و الم -ب
  الطريقة العمدية -ج
  اتركهم يختارون زمالئهم -د

  الطريقة العشوائية -هـ

لتوليد افكار ابداعية  -2
 لدى التالميذ :

  اداء تمرين بدني او مهاري وسؤال التالميذ عن افكارهم حوله -أ
  االتيان بأكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بحرف معين -ب
  االطلب من التالميذ اعطاء استخدامات متعددة لهعرض اداة معينة و  -ج
  عرض صورة لمهارة واثارة اسئلة حول ادائها -د

  اعطي التالميذ الفرصة القتراح العاب صغيرة -هـ

ابتعد عن النمطية في  -3
 التدريس من خالل :

  استخدم التعلم التعاوني بأسلوب التنافس الجماعي -أ
  ئق التدريس التي تخدم الفعاليةاستخدام المناسب من طرا -ب
  االعتماد على علم التدريب الرياضي في التدريس -ج
  استخدام خطة باألساليب التدريسية المتنوعة -د

  دنيةالب االعتماد على االلعاب الصغيرة المبتكرة لتطوير عناصر اللياقة -هـ

لتحفيز التالميذ على  -4
 االداء االيجابي :

  تنافسية ابتكر تمارين -أ
  ابادر في طرح وتقديم اسئلة مفيدة حول المهارة بأسلوب ممتع -ب
  احدد اخطاء االداء بأسلوب تربوي  -ج
  اوجه تعزيزا لفظيا )ممتاز ، جيد ، ذكي، .....( -د

  اعرض المهارة الرياضية الصعبة بشكل مبسط -هـ

اشجع التالميذ على  -5
المشاركة في 

االنشطة التعليمية 
 ن خالل :م

  استخدم اسلوب الطرفة -أ
  استخدم مع التالميذ المتوسطين اكثر من تكرارين -ب
  التعرف على مستوياتهم -ج
  استخدم مع التالميذ الضعاف اسلوب الحبل المائل )التضمين( -د

  استخدم المتفوقين كنماذج -هـ
كمعلم للتربية  -6

الرياضية،اركز بممارساتي 
 لى :التدريسية ع

  تقديم معلومات كافية حول المهارة وتوفيرها -أ
 تهذيب سلوك التالميذ خالل درس التربية الرياضية من خالل مقاطع -ب

  فديو تربوية قصيرة
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  الحلول المبتكرة بدال من الحلول التقليدية -ج
  يارشاد التالميذ وتوجيههم في درس التربية الرياضية باسلوب واقع -د

  اركة التالميذ في تعلمهممش -هـ

من اجل تنويع  -7
االنشطة مع التالميذ 

 الصغار :

  استخدم بدائل ممتعة اللعاب صغيرة في خطة الدرس -أ
  استخدم  الطالقة الحركية والنشاط االيقاعي مع التالميذ الصغار -ب
  انوع في االلعاب الصغيرة -ج
  استخدم االلعاب التنافسية -د

  ارخدم قصة حركية  واحدة على االقل اسبوعيا مع التالميذ الصغاست -هـ

لتنشيط افكار التالميذ   -8
 اعمل على :

ة دقيقة لتعزيز االستجابة الصحيحة ومعالج (2 -1ايقاف الدرس من ) -أ
  اخطاء المهارة عند الضرورة

  استخدام تمرين الدقيقة الواحدة )ماذا تعلمت ؟( -ب
 اجابة 1ن اشارة االصبع )سؤال ؟ اجابة صحيحة اصبع استخدام تمري -ج

 اصبع( 2خاطئة 
 

  تطوير جو تعاوني فيما بينهم -د
  طرح اسئلة متسلسلة ومتدرجة حول المهارة -هـ

لتطبيق احدى  -9
استراتيجيات التدريس 

 االبداعي :

  الولاحيل السؤال الى تلميذ اخر عند تلقي اجابة خاطئة من التلميذ ا -أ
 ها رابط تكتب على السبورة الخاصة)ترابطبين كتابة كلمات يبدو ان-ب

  (تكلما

  شرح التمرين المطلوب من قبل التلميذ النموذج-ج
  طرح سؤال مفتوح )استخدامات شيئ معين ( -د

  عرض لعبة صغيرة )بدنية( تحتاج الى حل -هـ

عند تحديد التمارين  -10
و االنشطة للوحدة 

 ة :التعليمي

  استخدم طرق تدريس ثبت فاعليتها -أ
  اصمم وانفذ انشطة محفزة مستعينا ببدائل رخيصة -ب
  الخاص بياعتمد على المخزون الكتابي  -ج
  ذاحدد األنشطة والمهارات المناسبة ألهداف الدرس ومستوى التالمي -د

ن اسب ماعمل مراجعة سريعة )للدليل المعتمد المنهجي( لتحديد المن -هـ
  االنشطة

اتعرف على  مقدرة  -11
واستعداد التالميذ للتعلم 

 من خالل :

  تقديم اسئلة مثيرة الختبار معلومات التالميذ بطرق جديدة -أ
  طرح اسئلة على مجموعة محددة من التالميذ -ب
  استخدام بطارية اختبار مناسبة لألعمار للكشف عن استعداداتهم -ج
  بداية الوحدة اجراء اختبار قبلي في -د
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  طرح اسئلة خاصة حول الفعالية الرياضية -هـ

الكشف عن جوانب  - 12
القصور في خبرات التالميذ 

 السابقة يمكنني من :

  الكشف عن االخطاء الشائعة في االداء -أ
  استخدام اداة تعليمية مناسبة   -ب
  معرفة ما يملكه التالميذ من معلومات حول المهارة    -ج
  طريقة تدريسية مناسبة  اختيار  -د

  تصمم تمارين عالجية مرحلية -هـ

اقوم تقدم التالميذ   -13
بالنسبة للهدف التعليمي 

 من خالل :

  االجابة على جميع اسئلتهم -أ
  تشجيع التساؤالت غير المألوفة   -ب
  اطرح اسئلة عن المهارة من حين الى اخر  -ج
  لوحدة الجديدة اقدم نشاطا لتقييم المهارة السابقة في ا -د

  اجراء اختبارات قصيرة اثناء الدرس -هـ

اعزز فهم التالميذ  -14
 من خالل :

  اترك لهم حرية طرح االسئلة -أ
  اجراء اختبارات اسبوعية او نصف شهرية  -ب
  تقديم تغذية راجعة متنوعة  باستمرار -ج
  مناقشة االخطاء التي يقع فيها التالميذ -د

رة على التقويم الذاتي لما يقدمونه وذلك بعرض صو اساعد التالميذ  -هـ
  نموذجية للمهارة

للحفاظ على  -15
استمرارية تعلم ممتع انهي 

 درسي بـ :

  للمهارةاجراء اختبار سريع  -أ
  طرح موضوع  مثير يتعلق بالمهارة القادمة -ب
  مكافأة االداء الجيد  -ج
  مسابقة متضمنة للمهارة موضوع الدراسة -د

  م مستوى تقدم التالميذ في نهاية الحصةتقيي -هـ

إلثراء االكتساب      -16
 المهاري للتالميذ

 
 

  تقييم مستوى تقدم التالميذ بأداتهم في الحصة السابقة -أ
  اكلفهم بأداء بعض التمارين المختارة للمهارة موضوع الدراسة  -ب
  تقييم مستوى تقدم التالميذ بمقارنتهم ببعضهم  -ج
  مختار من بطارية اختبار مناسبة بشكل تنافسي   اجراء اختبار -د

  عرض الحركة الصعبة على الحاسوب ثم تطبيقها بشكل مباشر  -هـ
 

 


