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 تقويم مهارات اإلتصال التعليمى للطالب المعلم 
 جامعة أسيوط-بكلية التربية الرياضية

 محمد *أ.م.د/ بكر أنور تهامي
 ى    **د/ عصام محمود عل

 أواًل: المقدمة ومشكلة البحث:
م( إلىىى أن التىىدريس لىىم يعىىد مهنىىة .522يلىىير عبىىد السىىالم مصىىطفى عبىىد السىىالم )

روتينية يتخنها البعض كوظيفة لتويير حاجات مادية معينىةا بى  أصىبحت موهبىة وعلمىًا يىى  ن 
سية إلىى عىالم واحد. ومهما يكن السبب وراء تطور التدريس يسن دخو  المدارس الفلسفية والنف

التربية قد أدى بعملية التدريس لم يد مىن الت ىدير واتهتمىام حيىث أصىبح ينظىر إليهىا اآلن كفىن 
وعلم لها أسسها ومبادئها ونظرياتهىا. يالتىدريس يىن يظهىر مىن خاللى  المعلىم قدراتى  اتبتكاريىة 

 55امىى  اتنسىىانى.) واتبداعيىىة والجماليىىة يىىى التفكيىىر واللغىىة والحركىىة التعبيريىىة واالتصىىا  والتع
:11) 

م( أن الت ىىىويم يتضىىىمن إصىىىدار أحكىىىام علىىىى 5225ويىىىنكر محمىىىد صىىىبحى حسىىىانين )
البىىرامج والمنىىاهج وطىىرق وأسىىاليب التعلىىيم والتىىدريب واتمكانىىات وكىى  مىىا يتعلىىق بتعلىىيم وتىىدريب 
ن المهارات الحركية وال درات البدنية وأسىاليب وطىرق اللعىب ويىؤثر ييهىا. ويضىيا أيضىًا ن ىاًل عى

أن استخدام الت ويم يى التربية الرياضىية أمىر يبىدو حتميىًا إنا مىا أردنىا أن  Butcher"بوتلر" 
نا أردنىا التح ىق مىن أن  نعرا مدى يائدة أو ياعلية البرامج التى تدرس وما يتم عىن طري هىاا وا 
 هن  البرامج تح ىق يعىاًل األ ىراض الموضىوعة مىن أجلهىاا يال يىاس والت ىويم أمىور تسىاعد علىى

 59تعرا مواطن الضعا يى األيراد ويى البرامج كما أنها تبىين قيمىة التعليمىات ومىدى الت ىدم.)
:53) 

م( أن الت ىىىويم يهىىىدا إلىىىى تىىىويير 5251كمىىىا يىىىرى محمىىىود عبىىىد الحلىىىيم عبىىىد الكىىىريم )
المعلومات والبيانات التى نستطيع يى ضوئها أن ن ىرر نوعيىة األنلىطة والفعاليىات التىى تناسىب 

ما ت رر  طبيعة المهنة التى تتفق مع ميول  وقدراتى  أو الح ى  الىنى يناسىب تخصصى  التالمين و 
بصىىورة يعالىىة ا أيضىىًا يهىىدا إلىىى الكلىىا عىىن الملىىكالت التىىى تعتىىرض عمليىىة التعلىىيم والىىتعلم 
 سواء المتعل ة منها بطرائق التدريس أو وسائ  التوضيح أو محتوى المادة العلمية أو المبانى 
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جامعة  -كلية التربية الرياضية -بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية**أستاذ مساعد 
 مصر. -أسيوط

 مصر. -جامعة أسيوط -كلية التربية الرياضية -*مدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية
المدرسىىية و يىىر نلىىا ممىىا يتصىى  بعمليىىة التربيىىة والتعلىىيم واتسىىتفادة مىىن النتىىائج يىىى 

ملية التعليمية ا كمىا أن الت ىويم يجىب أن يسىاعد يىى تلىخيا نىواحى ال ىوة تطوير وتحسين الع
والضىىعا يىىى التعلىىيم والتغيىىر الىىنى حىىدث يىىى سىىلوا التلميىىن والتعىىرا علىىى معالمهىىا حتىىى نعمىى  
عادة النظر يى برامجنا التعليمية ا أيضًا من خال  عمليىة الت ىويم نتعىرا علىى  على معالجتها وا 

ويىىة سىىواء العامىىة أو الخاصىىة أو السىىلوكية التىىى تتعلىىق باألنلىىطة مىىدى تح يىىق األهىىداا الترب
نجا   أى األهداا التى لم تتح ق.)   (225:  51التربوية المتنوعة وأنماط سلوا التلمين وا 

م( أن المعلىىم هىىو 5225ويلىىير كىىاًل مىىن "يىىاي  مىىراد دنىىد "ا "األميىىر عبىىد الحفىىيظ" )
اضى  التربويىة يهىو مىن جهىة ال ىيم األمىين علىي الخيار الوحيد الىن  أقامى  المجتمىع ليح ىق أ ر 

تراث  الث ايي ومن جهة أخر  العام  الكبير علي تحديد هنا التراث وتع ي   وهىنا هىو بوجى  عىام 
الىىدور الخطيىىر الىىن  يمثلىى  المعلىىم علىىي مسىىرح الحيىىاة وأن أهميىىة إعىىداد المعلمىىين تتمثىى  يىىي 

ن وصىفاتهم تعىود بصىورة مبالىرة إلىي اتصالح الن  يتم يي لخصياتهم ألن لخصيات المعلمىي
 (522: 51التدابير الفعالة التي تتخن لتربيتهم وح سن أدائهم. )

م( " ومكىىارم 5222ويتفىىق كىى  مىىن "طىىارق محمىىد عبىىد الع يىى "ا "أيمىىن عبىىد  محمىىد" )
م( أن اتعىداد المهنىي 5225حلمي أبو هرج "ا "محمد سىعد   لىو "ا "رضىوان محمىد رضىوان" )

ب مع متطلبات العمى  يىي بعىض المؤسسىات التعليميىةا كمىا أن عىدم رضىا  عىن للمعلم ال يتناس
عملىى  كمعلىىم للتربيىىة الرياضىىية ضىىعا مىىن قدرتىى  علىىى التجديىىد واتبتكىىارا وأن مىىن أهىىم وأبىىر  
اتنت ىىادات التىىي توجىى  للتعلىىيم الجىىامعي تركيىى   علىىي الجانىىب المعريىىي علىىي حسىىاب الجوانىىب 

الجامعات كثيىرًا مىا تركى  علىي حفىظ المعلومىات علىي حسىاب نمىو العملية األخرى لعملية التعلم ي
الملاعر للفرد وطرق التعبير عن رأي  وتطوير قيمى  واتجاهاتى  ومثلى  بى  وعلىي حسىاب  اياتى  
المهنية ينادرًا ما يعمى  التعلىيم الجىامعي علىي تطىوير مهىارات تحديىد الملىكالت وحلهىا والتفكيىر 

توليىد المعريىة بحىد ناتهىاا لىنلا مىن الضىرورة مراجعىة طىرق الن د  واتبداعي وطري ىة تكىوين و 
وأسىاليب التىىدريس التعليميىة واسىىتخدام أسىاليب تىىؤد  إلىىى إنمىاء ال ىىدرة اتبتكاريىة لىىد  الطىىالب 
المعلمىىىين وتغىىىرس الث ىىىة يىىىي نفوسىىىهم واالنفتىىىاح الفكىىىر  وال ىىىدرة علىىىي حىىى  الملىىىكالت بطىىىرق 

 (21: 52(ا )1: 52إبداعية. )
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م( أن التىدريس عمليىة م صىودة تهىدا الىي 5221ع ي  ابراهيم" ) كما يضيا "مجد 
تلكي  بيئة المتعلم بصورة تمكن  من تعلم ممارسة سلوا محىددا أو االلىتراا يىي سىلوا معىين 
ويق لروط محددةا أو كاستجابة لظروا تتمث  يي مجموعة المتطلبات التي ينبغى توايرها يىي 

 (51: 51نلود. )الموقا التدريسيا لكي يحدث التعلم الم
ويرى الباحثان أن مهنة التدريس يى التربية الرياضية من أهم المهىن التىى تحتىاج إلىى 
الكثير من المهارات التىى ينبغىى أن يت نهىا المعلىم يىى مرحلىة إعىداد  وتأهيلى  حتىى يسىتطيع أن 

 ي وم بها بنجاح مما يجع  العملية التعليمية تح ق أهدايها.
التعليمىيا يال ىدرة علىى  االتصىا مهارات  هيلتى يجب إت انها ومن أهم هن  المهارات ا

بفاعليىىة مىىن أكثىىر المهىىارات أهميىىة ألى يىىرد منىىا يىىى عملىى  ويىىى حياتىى  بصىىفة عامىىةا  االتصىىا 
)إمىا يىى  االتصىا % مىن أنلىطة حياتنىا ونحىن مسىتي ظون تسىتن ا يىى 32حيث أن أكثر مىن 
م دوجىة اتتجىا  يكمىا أنى  مىن المهىم أن تبلى  عمليىة  االتصا ( ألن  است بالهاإرسا  رسالة أو 

رسىىالتاا يمىىن المهىىم كىىنلا اتنصىىات إلىىى محىىدثا ويهىىم مىىا لديىى  مىىن قىىو  حتىىى تضىىمن إعطىىاء 
اآلخىىرين مىىىا يريىىىدون وتحصىىى  أنىىىت علىىىى مىىىا تحتىىىاج. وعنىىىدما تسىىىمح لخخىىىرين باتتصىىىا  بىىىا 

 (9ا 3: 25ية.) بفاعليةا يسن نلا يساوى تمامًا يى أهميت  أن تضمن اتتصا  بهم بفاعل
ومصىىطلح اتتصىىا  التعليمىىي هىىو أحىىد المصىىطلحات المىىروج لهىىا كثيىىرًا يىىى الث ايىىة أو 
الحضارة المعاصرةا ويلتم  على عدد كبيىر مىن الخبىرات واأليعىا  ويتضىمن تنوعىًا مىن األحىداث 

 (  21والمعانى إلى جانب التكنولوجيا.)
عطىىىاء أو تبىىىاد  بأنىىى  إرسىىىا   Websterويعىىىرا اتتصىىىا  يىىىى قىىىاموس ويبسىىىتر  وا 

المعلومىىات واأليكىىار. ونحىىن نرسىى  ونتبىىاد  المعلومىىات كىى  يىىوم سىىواء كنىىا علىىى وعىىى بهىىا أم الا 
 (22ويى بعض األحيان يكون إتصالنا لفظيًاا ويى أحيان أخرى نتواص  بلك   ير لفظى.)

كما أن عملية اتتصا  هى عمليىة إنت ىا  رسىالة معينىة مىن يىرد )أو جماعىة( إلىى يىرد 
)أو جماعىىة أخىرى( خىىال  قنىىاة إتصىا  معينىىة ويىىى إطىار مىىؤثرات معينىىةا يىسنا تناولنىىا علىىى  خىر 

سبي  المثا  موقفًا تعليميًا : يالمعلم لدي  رسالة معينة أتى بها من مصادر محىددة ويهىدا إلىى 
أن تص  هىن  الرسىالة )المىادة العلميىة( إلىى دارس أو دارسىين يىى قاعىة الدراسىةا وقىد يسىتخدم 

ألفاظًا أو إلىارات أو حركىات معينىة أو يعتمىد علىى حاسىة مىن الحىواس : السىمعا اللىما المعلم 
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البصرا النوقا اللمس أو بعضها أو مجتمعةا وهىو يىى هىنا الموقىا يكىون محىدودًا بسطىار مىن 
 (23: 51المؤثرات مث  مستوى نمو ونضج الدارسين.)

خارجيىىىة بالمىىىدارس ومىىىن خىىىال  إلىىىراا الباحثىىىان علىىىى مجموعىىىات التربيىىىة العمليىىىة ال
الحكومية بمحايظة أسيوط الحىظ الباحثىان أن الطالىب المعلىم أثنىاء التىدريس للمرحلىة اتعداديىة 
لدي  قصور يىى توصىي  المعلومىات للتالميىن ويرجىع نلىا إلىى ضىعا مهىارات اتتصىا  التعليمىى 

التربيىىة  لىىدى الطالىىب المعلىىم وبتحليىى  محتىىوى م ىىرر مهىىارات التىىدريس والتربيىىة العمليىىة بكليىىة
الرياضية جامعة أسيوط وجىد الباحثىان أن مهىارات اتتصىا  موجىودة كمصىطلح بىالمحتوى ولكىن 
ال يتم تنميتها للطالب المعلم لكى يتم استخدامها بعد نلا يى المواقىا التعليميىة المختلفىة حيىث 

 يل .أن  من األهمية تنمية مهارات اتتصا  التعليمى لدى الطالب المعلم عند إعداد  وتأه
وللتأكىىد مىىن وجىىود قصىىور يىىى مسىىتوى أداء الطالىىب المعلىىم يىىى مهىىارات اتتصىىا  قىىام 

( طالب من الفرقىة الرابعىة لىعبة تىدريس حيىث تىم تطبيىق 52الباحث بدراسة إستطالعية تضم )
( ويحتىوى علىى خمسىة علىر 3إختبار مهارات اتتصا  من إعداد "محمد حسن عالوى" مريق )

( طىىالب ونلىىا تيجىىاد 52صىىا  وتىىم تطبيىىق اتختبىىار وتصىىحيح  علىىى)عبىىارة ل يىىاس مهىىارات اتت
( وتد  هىن  النسىبة  يىى اتختبىار علىى  % 48113النسبة المئوية لإلختبار لك  الطالب وهى )

أن هناا بعض الملكالت التى ي ع ييها الطالب المعلم أثناء اتتصىا  بالتالميىن ولديى  عىدد مىن 
يتضح من نلىا أن هنىاا قصىور يعلىى يىى مهىارات اتتصىا  الجوانب التى تحتاج إلى تحسينا و 

لدى الطالب المعلم. وقب  تطبيق اتختبار قىام الباحثىان بسعطىاء سىؤا  مفتىوح للطىالب المعلمىين 
وهىىو )مىىانا تعىىرا عىىن مهىىارات االتصىىا ؟ ( كانىىت اتجابىىة ال أحىىد يعىىرا لىىيئًا عنهىىا وبتوضىىيح 

لتأكىد مىن أنهىم يواجهىون ملىاك  عديىدة منهىا مهارات اتتصا  بلك  مبسط لهم أدى نلا إلىى ا
 كيفية اتتصا  والتعام  والتفاع  مع التالمين أثناء الخروج للتدريب الميدانى. 

وباتطال  على بعض الدراسات الساب ة التى تناولت مهارات اتتصا  مثى  دراسىة منىا  
دراسىة منىى سىعد  (ا52م( )5222(ا دراسة محمد عبد ا  عبىد ا  ).5م()5255أنور سيد )
( حيىىىث أكىىىدت نتىىىائج هىىىن  55م( )5229(ا دراسىىىة محمىىىد عيىىىد نكىىىى )59م()5255حسىىىين ) 

الدراسات على أهمية مهارات اتتصا  بالنسبة للمعلم مع التالمين والمدرب مىع الالعبىين. وعلىى 
 حد علىم الباحثىان هنىاا نىدرة يىى الدراسىات التىى تناولىت ت ىويم مهىارات اتتصىا  للطالىب المعلىم
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مما ديع الباحثان إلى إجراء الدراسىة الحاليىة بعنىوان " ت ىويم مهىارات االتصىا  التعليمىي للطالىب 
 جامعة أسيوط" -المعلم لعبة التدريس بكلية التربية الرياضية 

  هدف البحث:ثانيًا: 
يهدا البحث إلي ت ويم مهارات اتتصىا  التعليمىي للطالىب المعلىم لىعبة تىدريس بكليىة 

 جامعة أسيوط. -اضيةالتربية الري

 البحث: ثالثًا: تساؤل
ما الواقع الفعلىى لمهىارات اتتصىا  التعليمىى للطالىب المعلىم لىعبة تىدريس بكليىة التربيىة        
 ؟ جامعة أسيوط -الرياضية

 البحث: رابعًا: فرض
توجىىىد يىىىروق نات داللىىىة إحصىىىائية بىىىين متوسىىىطات درجىىىات ال ياسىىىين ال بلىىىي والبعىىىدى         
ة التجريبية يىى مهىارات اتتصىا  التعليمىي للطالىب المعلىم لىعبة تىدريس بكليىة التربيىة للمجموع
 جامعة أسيوط لصالح ال ياس البعد . -الرياضية 

 فى البحث: الواردةالمصطلحات خامسًا: بعض 
 Evaluationالتقويم :  

ق الفىىروض هىىو الحكىىم علىىى األلىىياء أو األيىىراد تظهىىار المحاسىىن والعيىىوب ومراجعىىة صىىد       
 (.5:  59األساسية التى يتم على أساسها تنظيم العم  وتطوير . )

 communicationاإلتصال :   
تلا العملية أو الطري ة التى ين   من خاللها األيكار والمعلومات بين النىاس ونلىا داخى         

 (  .2: .نسق إجتماعى معين.) 
 The Student Teacherالطالب المعلم :    

الطالب النى يلتحق بكليىات التربيىة لمىدة أربىع سىنوات بهىدا ممارسىت  مهنىة التىدريس  هو نلا
بعد تخرجى  منهىاا ويىتم تدريبى  علىى أيىدى مجموعىة مىن األعضىاء والملىريين التربويىون الىنين 

 (552: 2) .تحددهم الكلية وتختارهم لل يام باتلراا يى التدريب الميدانى
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 :السابقةالدراسات سادسًا: 
 الدراسات العربية: -
بروييىى  سىىمات اللخصىىية وتىىأثير   ( بعنىىوان "22م()5222) وائىى  ريىىاعى ابىىراهيم"دراسىىة " -5

ستهديت الدراسىة التعىرا علىى  على مهارات اتتصا  واتخان ال رار يى المواقا الرياضية" وا 
بروييىىى  سىىىمات اللخصىىىية المميىىى  للمىىىدرب الرياضىىىىا وأهىىىم مهىىىارات اتتصىىىا  للمىىىدرب 

مىىدى كفىىاءة المىىدرب يىىى اتخىىان ال ىىرارا معريىىة أثىىر بروييىى  للسىىمات اللخصىىية الرياضىىىا 
للمىىىدرب علىىىى مهىىىارات االتصىىىا  مىىىع الالعبىىىين وقدرتىىى  علىىىى اتخىىىان ال ىىىرارات يىىىى المواقىىىا 

لىىتملت عينىىة  –الدراسىىات المسىىحية  –الرياضىىيةا وقىىد اسىىتخدم الباحىىث المىىنهج الوصىىفى  وا 
لرياضىية التاليىة )كىرة قىدما كىرة سىلةا كىرة ( مدرب مىن مىدربى األنلىطة ا522البحث على )

طىائرةا كىىرة يىىدا هىوكى الميىىدانا سىىباحةا ألعىاب قىىوىا كاراتيىى  (ا وكانىت أهىىم النتىىائج وجىىود 
يروق يىى بروييى  سىمات اللخصىية للمىدربينا مهىارات اتتصىا ا ال ىدرة علىى إتخىان ال ىرار 

دريبى (ا ال توجىد يىروق دالىة وي ًا لمتغيرات ) المؤه  الدراسىا سنوات الخبرةا المستوى التى
إحصىىائيًا بىىين مىىدربى األنلىىطة الفرديىىة واألنلىىطة الجماعيىىة يىىى إختبىىار مهىىارات االتصىىا  
للمدرب الرياضىا وجود عالقة إرتباطية طردية بين السىمات اللخصىية للمىدرب الرياضىى ) 

ا المرونىىةا الثبىىات االنفعىىالىا التنىىا م الوجىىدانىا ال ىىدرة علىىى إتخىىان ال ىىرارا الث ىىة بىىالنفس
 الطموح ( وبين مهارات اتتصا .

"ياعليىىة االتصىىا  لىىدى مىىدربى النلىىئ ( بعنىىوان 52م()5221)"محمىىد أحمىىد السىىيد" دراسىىة  -5
سىىتهديت الدراسىىة التعىىرا علىىى ياعليىىة اتتصىىا  لىىدى  دراسىىة تحليليىىة م ارنىىة" الرياضىىى وا 

باحث المىنهج الوصىفىا مدربى األنلطة الفردية والجماعية والم ارنة بينهماا وقد استخدم ال
لتملت عينة البحث على ) ( مدرب رياضىى يمثلىون األنلىطة الرياضىية التاليىة )كىرة 552وا 

قدما كرة سىلةا كىرة طىائرةا سىباحةا جمبىا ا جىودو(ا وكانىت أهىم النتىائج أنى  يتميى  مىدربى 
بعىىض األنلىىطة الفرديىىة )جمبىىا ا جىىودو( يىىى مهىىارة اتتصىىا  علىىى نحىىو أيضىى  مىىن مىىدربى 

نلىىطة الجماعيىىة )كىىرة قىىدما كىىرة سىىلةا كىىرة طىىائرة(ا يىىؤثر المسىىتوى التعليمىىى يىىى بعىىض األ 
 تحسين مهارات اتتصا  بين مدربى النلئ الرياضى. 

"ياعليىىة مهىىارات اتتصىىا  لىىدى ( بعنىىوان 52م() 5222" )"محمىىد عبىىد ا  عبىىدا دراسىىة  -2
سىىىتهديت الدرا المىىىدرب الرياضىىىى وعالقتهىىىا بىىىبعض العمليىىىات الع ليىىىة" سىىىة التعىىىرا علىىىى وا 
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مهىىارات اتتصىىا  الفعالىىة للمىىدرب الرياضىىى وعالقتهىىا بالعمليىىات الع ليىىة الضىىروريةا وقىىد 
استخدم الباحث المنهج الوصفى متبعىًا األسىلوب المسىحى ونلىا لمالئمتى  لطبيعىة الدراسىةا 
وتم إختيىار عينىة البحىث بالطري ىة العلىوائية مىن مىدربى األنلىطة الرياضىية المختىارة )كىرة 

ما كىىرة يىىدا كىىرة سىىلةا كىىرة طائرة()ألعىىاب قىىوىا سىىباحةا مالكمىىةا مصىىارعةا كاراتيىى ( مىىن قىىد
( مىىدرب أنلىىطة 33(مىىدربًا مىىنهم عىىدد ) 511محىىايظتى الغربيىىة والدقهليىىة وكىىان قوامهىىا)

( مىىدرب أنلىىطة رياضىىية يرديىىةا وكانىىت أهىىم النتىىائج وجىىود .1رياضىىية جماعيىىةا وعىىدد )
نتبىىىا  يىىىى األبعىىىاد اآلتيىىىة ) معالجىىىة المعلومىىىاتا تركيىىى  عالقىىىة إرتباطيىىىة بىىىين اتتصىىىا  وات 

اتنتبىىا  الخىىارجى الواسىىعا تركيىى  اتنتبىىا  الضىىيقا تركيىى  االنتبىىا  الىىداخلى الواسىىع (ا وجىىود 
عالقة إرتباطية بين النكاء واتنتبا  يىى األبعىاد اآلتيىة ) معالجىة المعلومىاتا تركيى  اتنتبىا  

 الواسع (.
"ت ويم مهارات اتتصا  لدى مديرى مراكى   ( بعنوان55م() 5229)"محمد عيد  كى" دراسة  -1

سىىتهديت الدراسىىة بنىىاء م يىىاس لت ىىويم مهىىارات اتتصىىا   اللىىباب وعالقتهىىا بكفىىاءة األداء" وا 
لدى مديرى مراك  اللبابا والتعرا على عالقة مهارات اتتصا  بكفىاءة األداء لىدى مىديرى 

ج الوصىىىفى نظىىىرًا لمالئمتىىى  لطبيعىىىة الدراسىىىةا مراكىىى  اللىىىبابا وقىىىد اسىىىتخدم الباحىىىث المىىىنه
لىىىتملت عينىىىة البحىىىث علىىىى ) ( مىىىدير مىىىن مىىىديرى مراكىىى  اللىىىباب بمحىىىايظتى ال ىىىاهرة 52وا 

والجي ةا وكانت أهىم النتىائج التوصى  إلىى بنىاء م يىاس ت ىويم مهىارات اتتصىا  لىدى مىديرى 
لىدى مىديرى مراكى  مراك  اللبابا وجود عالقة عكسية بين مهارات اتتصىا  وكفىاءة األداء 

اللىباب حيىىث أن هىىن  العالقىىة العكسىىية توضىىح أنىى  كلمىىا إنخفضىىت قىىدرة أيىىراد عينىىة البحىىث 
 على اتتصا   ادت كفاءتهم نظرًا للمجاملة والمحسوبية والوساطة.

(ا بعنوان:" برنىامج م تىرح لتنميىة مهىارات اتتصىا  .5م( )5255دراسة "منا  أنور سيد" ) -1
سىتهديت الدراسىة بنىاء برنىامج م تىرح لتنميىة بعىض  اللغوى لدى طالبات لىعبة الطفولىة " وا 

 –مهارات اتتصا  اللغىوى )االسىتما  والتحىدث( لىدى طالبىات لىعبة الطفولىة بكليىة التربيىة 
جامعىىة أسىىيوطا وقيىىاس ياعليىىة البرنىىامج الم تىىرح يىىى تنميىىة هىىن  المهىىارات لىىدى الطالبىىاتا 

( 51ة تجريبيىة واحىدة ا وتكونىت العينىة مىن )واستخدمت الباحثة المنهج التجريبى لمجموع
طالبىىىة مىىىن طالبىىىات الفرقىىىة الرابعىىىة )لىىىعبة الطفولىىىة( بكليىىىة التربيىىىة جامعىىىة أسىىىيوط للعىىىام 

ما وكانت أهىم النتىائج التىي توصىلت إليهىا الباحثىة وجىود ياعليىة 5255  /5252الجامعى 
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واتسىىتما  ( لىىدى للبرنىىامج الم تىىرح يىىى تنميىىة بعىىض مهىىارات اتتصىىا  اللغىىوى ) التحىىدث 
 الطالبات المعلمات عينة البحث.

( بعنوان "تأثير برنىامج كفايىات أدائيىة يىى اكتسىاب 59م()5255"منى سعد حسين" )دراسة  -2
مهارات اتتصا  وخفض حالة ال لق لدى الطالبة المعلمىة بلىعبة التىدريس بكليىة التربيىة 

سىتهديت الدراسىة بنىاء برنىامج كجامعة طنطىا"  –الرياضية  فايىات أدائيىة ومعريىة تىأثير  وا 
يى اكتساب مهارات اتتصا  وخفىض حالىة ال لىق لىدى الطالبىة المعلمىة بلىعبة التىدريس 

جامعىىة طنطىىاا واسىىتخدمت الباحثىىة كىىال مىىن المىىنهج الوصىىفى  –بكليىىة التربيىىة الرياضىىية 
باستخدام المسح يى بناء اتستمارات كما إستعانت بالمنهج التجريبى يىى تطبيىق برنىامج 
الكفايىىات األدائيىىة مىىن خىىال  اسىىتخدام تصىىميم المجموعىىة التجريبيىىة الواحىىدةا وتىىم إختيىىار 

( طالبىىة مىىن الفرقىىة الرابعىىة لىىعبة 59عينىىة البحىىث بالطري ىىة العمديىىة والىىتملت علىىى )
جامعىىة طنطىىاا وكانىىت أهىىم النتىىائج توجىىد يىىروق نات  –التىدريس بكليىىة التربيىىة الرياضىىية 
قياسىىات الدراسىىة الثالثىىة )ال بلىىى والبينىىى والبعىىدى( يىىى داللىىة إحصىىائية بىىين متوسىىطات 

اكتساب مهارات اتتصا  وخفض حالة ال لق لدى الطالبة المعلمة بلعبة التىدريس بكليىة 
 التربية الرياضية جامعة طنطا ونلا لصالح ال ياس البعدى. 

 الدراسات األجنبية : -
بعنىوان " ت ىويم األداء ( 25م( )5225)  Harman and Anneدراسىة "هارمىانا وانىى" -.

ستهديت الدراسة ت ويم األداء التدريسىى للمدرسىين بغىرض اتصىالح ا  و  التدريسى للمدرسين"
يىىىى النظىىىام التربىىىوىا واسىىىتخدم الباحثىىىان المىىىنهج الوصىىىفىا والىىىتملت عينىىىة البحىىىث علىىىى 

عدادى والثانوى بالمدارس األمريكيىةا وقىد اسىتخدمت بطاقىة ( مدرس من التعليم ات5222)
عداد إرياا وكانت أهم النتىائج : تطىوير األداء التدريسىى إ -الحظة ت ويم األداء التدريسىم

 ك  يترة والنى يعد يرصة لتطوير أداء المدرسين.
 قيد البحث: السابقةالتعليق على الدراسات  
يتضح من العرض السابق للدراسات السىاب ة المرجعيىة أنهىا أجريىت يىى الفتىرة مىن عىام        

( دراسىات عربيىة عىامى 2( دراسىاتا منهىا ).(ا وقد بلغت عددها )5255م( إلى عام )5225)
 م( حيث:5225( دراسة أجنبية عام )5م( ا )5255م(ا ) 5222)
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استخدمت ك  الدراسات الساب ة المنهج الوصفي والتجريبىي لمناسىبتهما لطبيعىة وأهىداا        
ختلفىىت أعىىداد عينىىات ال جىىراءات تلىىا الدراسىىاتا وا  دراسىىات التىىى إسىىتطا  الباحثىىان الحصىىو  وا 

( طالبًا ومعلمًاا مع إخىتالا المراحى  5222( إلى )52عليهاا حيث تراوحت أعداد العينات من )
التعليميىىةا تباينىىىت الدراسىىىات السىىىاب ة يىىىى طري ىىىة إختيىىىار العينىىىة ولكىىىن إنحصىىىرت يى)الطري ىىىة 

 العمدية العلوائية(.-العمدية-العلوائية
 :اءات البحثخطة وإجرسابعًا:  

 منهج البحث: -
اسىىتخدم الباحثىىان المىىنهج الوصىىفي )الدراسىىات المسىىحية( والمىىنهج التجريبىىي باسىىتخدام   

التصميم التجريبي لمجموعة تجريبية واحدة بواسطة ال ياسين ال بلي والبعىد  ونلىا لمناسىبتهما 
 لطبيعة وهدا البحث.

 مجتمع البحث: -
التىدريس الفرقىة الرابعىة بكليىة التربيىة الرياضىية طىالب لىعبة  لتم  مجتمع البحىث علىىإ 

 ( طالب.5.9ما والبال  عددهم )5255م/5252جامعة أسيوط للعام الجامعي 
 عينة البحث:  -

طالبىًا مسىتجدين بالفرقىة  (92)بواقىع ختيار عينة البحث بالطري ىة العمديىة العلىوائية إتم        
ما باتضىاية إلىى 5255م/5252ط للعىام الجىامعي الرابعة بكلية التربيىة الرياضىية جامعىة أسىيو 

 ( طالب كعينة إستطالعية.22)
  أدوات جمع البيانات: ثامنًا:

 إستمارة إستبيان الواقع الفعلى لمهارات اإلتصال التعليمى: -
قىام الباحثىان بىاتطال  علىى المراجىع العلميىة والدراسىات السىاب ة والمرتبطىة بمهىىارات            

(ا .5(ا)52(ا)51(ا)52(ا)55(ا).(ا)2(ا)1عليمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ومنهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاا)اتتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  الت
( ونلىىا بهىىدا تحديىىد محىىاور وعبىىارات تسىىتمارة 22(ا)59(ا).5(ا)51(ا)52(ا)55(ا)52ا)

إسىىىتبيان الواقىىىع الفعلىىىى لمهىىىارات اتتصىىىا  التعليمىىىى للطالىىىب المعلىىىم . وقىىىد إلىىىتملت إجىىىراءات 
 إستمارة اتستبيان على الخطوات التالية:

جموعىىة مىىن المحىىاور تسىىتمارة الواقىىع الفعلىىى لمهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى للطالىىب تحديىىد م -5
( خبىىراء يىىى مجىىا  المنىىاهج وطىىرق تىىدريس التربيىىة 52المعلىىم وعىىرض هىىن  اتسىىتمارة علىىى )
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إلىىىى  م51/55/5252( يىىىى الفتىىىرة مىىىن 5الرياضىىىية ومجىىىا  علىىىم الىىىنفس الرياضىىىى مريىىىق )
ا أو اتضاية بالنسبة لمحىاور اتسىتبيان وجىدو  ونلا تبداء الرأى يى الحن م53/55/5252
 ( يوضح نلا.5)

 (5جدو  )
النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء يى محاور إستبيان الواقع الفعلى لمهارات اتتصا  

 52التعليمى للطالب المعلم ن= 
 اةنسبا اةمئو ا غ   موافق موافق اةميـــــــاور ة

 %111 - 11 اإلت ال اةلفظى 1

 %111 - 11 اإلت ال غ   اةلفظى 2

 %51 5 5 اإلت ال مع اآلخ  ن 3

 %61 4 6 اإلت ال اة كنوةوجى 4

 %111 - 11 اإلس ما  5

( أن النسىبة المئويىة آلراء السىادة الخبىراء حىو  المحىاور الرئيسىية 5يتضح مىن جىدو  )       
طالىىب المعلىم قىىد تراوحىت مىىا بىىين تسىتمارة إسىىتبيان الواقىع الفعلىىى لمهىارات اتتصىىا  التعليمىى لل

%( يىأكثر مىن  راء السىادة الخبىراء 2.%( ا وقد إرتضى الباحثان نسىبة مئويىة )%522: 12)
%( 2.للمواي ة على المحور حيث تم حنا المحاور التى حصلت علىى نسىبة مئويىة أقى  مىن )

 - يىر اللفظىىاتتصا   –وعلى هنا ي د تم التوص  إلى عدد ثالثة محاور هى اتتصا  اللفظى 
 اتستما .

بعد تحديد محاور إستمارة اتسىتبيان تىم صىيا ة عبىارات لكى  محىور معتمىدًا يىى نلىا علىى  -5
المراجىع العلميىة والدراسىات السىاب ة والمرتبطىة والتىىى تناولىت هىن  المحىاورا ي ىد تضىمن محىىور 

( عبىارةا 55( عبىاراتا وتضىمن محىور اتتصىا   يىر اللفظىى عىدد )52اتتصا  اللفظىى عىدد )
 (.2( عبارات مريق )52وتضمن محور اتستما  عدد )

 المعامالت العلمية لإلستمارة: -
 صدق اإلستمارة: -

 صدق المحكمين:
( من السادة الخبىراء يىى 52المحكمين بعرض اتستبيان على )صدق  انستخدم الباحثا

( ونلىا 5مريىق )مجا  المناهج وطىرق تىدريس التربيىة الرياضىية ومجىا  علىم الىنفس الرياضىى 
تبىىداء الىىرأ  يىىى مىىدى مالئمىىة عبىىارات  م2/55/5252إلىىى  م59/55/5252يىىى الفتىىرة مىىن 
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الواقع الفعلى لمهارات اتتصا  التعليمى للطالىب المعلىم ييمىا وضىعت مىن أجلى  سىواء مىن حيىث 
 المحىاور أو العبىىارات الخاصىة بكىى  محىور ومىىدى مناسىبة تلىىا العبىارات للمحىىور المنتسىبة إليىى ا

 اً وبنىاء يىأكثر %2.العبىاراتن تكىون نسىبة المواي ىة علىى أالمحىا األساسىي الباحثان د جع  وق
عبىىارة واحىىدة مىىن المحىىور الثالىىث وتىىم التوصىى  إلىىى اتسىىتمارة يىىى سىىتبعاد إتىىم  المحىىاعلىىى هىىنا 

 (.1لكلها النهائى مريق )
 صدق اإلتساق الداخلى:

الصىىدق لإلسىىتبيان ونلىىا اسىىتخدم الباحثىىان صىىدق اتتسىىاق الىىداخلى لحسىىاب معامىى  
بهدا التح ق من صدق إسىتمارة اتسىتبيانا حيىث تىم تطبيىق اتسىتبيان علىى مجموعىة قوامهىا 

( طالىىب معلىىم مىىن مجتمىىع البحىىث ولكىىن مىىن خىىارج عينىىة البحىىث األساسىىيةا ونلىىا لحسىىاب 52)
ن معامىى  اترتبىىاط بىىين درجىىة كىى  عبىىارة والمجمىىو  الكلىىى للمحىىور الىىنى تنتمىىى إليىى  ا وكىىنلا بىىي

 ( يوضح نلا.5درجات المحاور والمجمو  الكلى لإلستمارة وجدو  )
 (5جدو  )

معام  اترتباط بين درجة ك  عبارة من عبارات إستمارة الواقع الفعلى لمهارات اتتصا  
 (52التعليمى للطالب المعلم والدرجة الكلية للمحور النى تنتمى إلي  )ن= 

 اةميور األول: اإلت ال اةلفظى ى: اإلت ال غ   اةلفظىاةميور اةثان اةميور اةثاةث: اإلس ما 

 ق ما 

 "ر"

 اإلني اف

 اةمع اري

 اةم وسط

 اةيسا ي

 ق ما  ة

 "ر"

 اإلني اف

 اةمع اري

 اةم وسط

 اةيسا ي

 ق ما  ة

 "ر"

 اإلني اف

 اةمع اري

 اةم وسط

 اةيسا ي

 ة

1.93 1.5 2.2 1 1.92 1.6 2.2 1 1.79 1.88 1.5 1 

1.94 1.3 2.3 2 1.89 1.6 2.1 2 1.69 1.73 1.3 2 

1.91 1.12 2.11 3 1.93 1.2 2.1 3 1.94 1.2 2.1 3 

1.95 1.3 2.3 4 1.91 1.12 1.19 4 1.91 1.12 2.1 4 

1.82 1.11 2.2 5 1.87 1.97 1.7 5 1.85 1.97 1.7 5 

1.82 1.3 1.8 6 1.87 1.12 2.1 6 1.87 1.12 2.1 6 

1.92 1.2 2.2 7 1.84 1.3 1.8 7 1.85 1.5 1.9 7 

1.88 1.11 1.8 8 1.91 1.2 2.2 8 1.94 1.3 2.3 8 

1.89 1.12 2.1 9 1.89 1.12 2.11 9 1.91 1.12 2.1 9 

    1.91 1.2 2.2 11 1.92 1.2 2.2 11 

    1.93 1.3 2.3 11     

 2715( = 2721قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )
بىين درجىة كىى  عبىارة مىن عبىارات إسىىتمارة اط ( أن معىىامالت اترتبى5يتضىح مىن جىدو  )        

 الواقع الفعلى لمهارات اتتصا  التعليمى للطالب المعلم والدرجة الكلية للمحور الىنى تنتمىى إليى 
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( 2721( وهىى معىامالت إرتبىاط دالىة إحصىائيًا عنىد مسىتوى  )2791:  2729تراوحت مىا بىين )
 لية مما يلير إلى صدق اتستمارة.حيث أن قيمة )ر( المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدو 

 (2جدو  )
 معام  اترتباط بين مجمو  ك  محور والمجمو  الكلى تستمارة الواقع الفعلى

 (52تصا  التعليمى للطالب المعلم )ن= لمهارات ات  
اإلني اف  ق ما " ر "

 اةمع ارى

اةم وسط 

 اةيسا ى

 ة اةميور

 1 اإلت ال اةلفظى 19.1 9.8 1.997

 2 اإلت ال غ   اةلفظى 22.6 12.3 1.998

 3 اإلس ما  18.7 9.6 1.995

 2715( = 2721قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )
( أن معىىامالت اترتبىىاط بىىين مجمىىو  كىى  محىىور والدرجىىة الكليىىة 2يتضىىح مىىن جىىدو  )

تسىىىىىتمارة الواقىىىىىع الفعلىىىىىى لمهىىىىىارات اتتصىىىىىا  التعليمىىىىىى للطالىىىىىب المعلىىىىىم تراوحىىىىىت مىىىىىا بىىىىىين         
حيىث أن قيمىة ( 2721( وهى معامالت إرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى ) 27993:  27991)

 مما يلير إلى صدق اتستمارة.)ر( المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية 
 الثبات:  -
عىادة تطبي هىا علىى   تيجاد معامى  الثبىات اسىتخدم الباحثىان طري ىة تطبيىق اتسىتمارة وا 

مجتمىع البحىث ومىن خىارج العينىة األساسىية ونلىا يىى الفتىرة مىن         ( طالب مىن52عينة قوامها )
 ( يوضح نلا.1وبفارق  مني أسبو ا وجدو  ) م52/55/5252إلى  م2/55/5252

 (1جدو  )
 ستمارة الواقع الفعلى رتباط بين التطبيق األو  والتطبيق الثاني تمعام  ات 

 (52لمهارات االتصا  التعليمى للطالب المعلم )ن= 
 ة اةميور اة طب ق األول اة طب ق اةثاني ق ما " ر "

   اةم وسط اإلني اف اةم وسط اإلني اف

 1 اإلت ال اةلفظى 19.1 9.6 21.5 11.5 1.97

 2 اإلت ال غ   اةلفظى 22.6 12.32 23.8 12.21 1.98

 3 اإلس ما  18.7 9.8 19.4 11.2 1.99

 اإلس مارة ككل 61.4 31.6 63.71 32.8 1.99

 2715( = 2721قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )
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( أن معىىىامالت اترتبىىىاط بىىىين التطبيىىىق األو  والثىىىانى لمحىىىاور 1يتضىىىح مىىىن جىىىدو  ) 
تسىىىىىتمارة الواقىىىىىع الفعلىىىىىى لمهىىىىىارات اتتصىىىىىا  التعليمىىىىىى للطالىىىىىب المعلىىىىىم تراوحىىىىىت مىىىىىا بىىىىىين           

حيىىث أن قيمىىة ( 2721وى )( وهىىى معىىامالت إرتبىىاط دالىىة إحصىىائيًا عنىىد مسىىت 2799:  .279)
 مما يلير إلى ثبات اتستمارة.)ر( المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية 

 تطبيق إستمارة الواقع الفعلى لمهارات اتتصا  التعليمى للطالب المعلم: -
بعد إتمام المعامالت العلميىة تسىتمارة الواقىع الفعلىى لمهىارات اتتصىا  التعليمىى للطالىب         
ملىىريين علىىى الطىىالب بال سىىم م تىىم تطبيىىق اتسىىتمارة مىىن خىىال  أعضىىاء هيئىىة التىىدريس المعلىى

حيىىث قىىاموا بمالحظىىة الطىىالب المعلمىىين أثنىىاء تنفيىىن بالمدرسىىة  يىىى التىىدريب الميىىدانىالمعلمىىين 
تىم التطبيىق و  وضع درجات لك  طالب بناءًا على إسىتمارة الواقىع الفعلىىدرس التربية الرياضية و 

 م.52/55/5252إلى  م51/55/5252 يى الفترة من  ( طالب12على )
 إستمارة إستبيان لبناء بطاقة مالحظة للطالب المعلم يى مهارات اتتصا  التعليمى -:

قىىام الباحثىىان بتحليىى  المراجىىع والدراسىىات العلميىىة العربيىىة واألجنبيىىة ولىىبكة المعلومىىات   
(ا .5(ا)52(ا)51(ا)52(ا)55ا)(55(ا)9(ا)3(ا).(ا)2(ا)1(ا)1(ا)5(ا)5الدوليىىىة  ومنهىىىا )

( ونلىىىىىىىىىىىىىا 25(ا)22(ا)59(ا)53(ا).5(ا)52(ا)51(ا)51(ا)52(ا)55(ا)55(ا)52(ا)53)
بهدا بناء بطاقة مالحظة للطالب المعلم يى مهارات اتتصىا  التعليمىى وقىد إلىتملت إجراءاتهىا 

 على الخطوات التالية:
جىىىا  المنىىاهج وطىىرق تىىىدريس ( خبىىراء يىىى م52إسىىتطال  أراء السىىادة الخبىىراء وعىىىددهم ) -5

إلىى  م5/5255/.5( يى الفترة مىن 5التربية الرياضية ومجا  علم النفس الرياضى مريق )
ونلىىا تبىىداء الىىرأ  يىىي مىىد  مناسىىبة محىىاور وعبىىارات بطاقىىة المالحظىىة م. 25/5/5255

 لمهارات اتتصا  التعليمي للطالب المعلم لعبة التدريس.
لإلتصا  التعليمى للطالب المعلىم بىداخ  بطاقىة المالحظىة بعىد  تم التوص  الى ثالثة مهارات -5

العىىرض علىىى السىىادة الخبىىراء وهىىن  المهىىارات هىىي) مهىىارة اتتصىىا  اللفظىىىا مهىىارة اتتصىىا  
  ير اللفظىا مهارة اتستما (.

( عبىارة لإلسىتمارة 25ويي ضوء الو ن النسبي لمهارات اتتصا  التعليمى تم تو يىع عىدد ) -2
( وتىىم العىىرض علىىي السىىادة الخبىىراء للتأكىىد مىىن مىىد  مناسىىبة 1ا األوليىىة مريىىق )يىىى صىىورته
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العبارات من حيث الصيا ة واتضاية والحنا ا وبعد العرض علىى السىادة الخبىراء تىم حىنا 
 (2( عبارة بلك  نهائي مريق)13ثالث عبارات لكى تصبح اتستمارة كك  بعدد )

 

 :الب المعلم يى مهارات اتتصا  التعليميالمعامالت العلمية لبطاقة مالحظة الط -
 صدق بطاقة مالحظة: -

علىىى عينىىة  اا ونلىىا بتطبي هىىللبطاقىىةتسىىاق الىىداخلي بحسىىاب صىىدق ات  انقىىام الباحثىى
من مجتمع البحث ومن خىارج العينىة األساسىيةا ثىم قىام طالب  (52والبال  عددهم )إستطالعية 

ارة والمجمىو  الكلىى للمحىور الىنى تنتمىى بىين درجىة كى  عبىرتبىاط بحساب معىامالت ات  انالباحث
 ( يوضح نلا.1إلي ا وكنلا بين درجات المحاور والمجمو  الكلى لإلستمارة وجدو  )

 (1جدو  )
بطاقة المالحظة للطالب المعلم يى مهارات رتباط بين درجة ك  عبارة من عبارات معام  ات 

 (52)ن=   يوالدرجة الكلية للمحور الن  تنتمي إلاتتصا  التعليمي 
 اةميور األول: اإلت ال اةلفظى اةميور اةثانى: اإلت ال غ   اةلفظى اةميور اةثاةث: اإلس ما 

 ق ما 

 "ر"

 اإلني اف

 اةمع اري

 اةم وسط

 اةيسا ي

 ق ما  ة

 "ر"

 اإلني اف

 اةمع اري

 اةم وسط

 اةيسا ي

 ق ما  ة

 "ر"

 اإلني اف

 اةمع اري

 اةم وسط

 اةيسا ي

 ة

1.87 1.63 2.18 1 1.86 1.15 2.11 1 1.73 1.96 2.4 1 

1.87 1.63 2.8 2 1.87 1.13 2.2 2 1.95 1.57 2.6 2 

1.86 1.84 2.6 3 1.68 1.84 1.4 3 1.84 1.15 2.11 3 

1.87 1.63 2.8 4 1.65 1.94 3 4 1.83 1.96 1.6 4 

1.86 1.84 2.6 5 1.95 1.63 3 5 1.93 1.13 1.8 5 

1.65 1.15 2 6 1.87 1.13 2.2 6 1.79 1.47 2.8 6 

1.65 1.15 2 7 1.95 1.47 2.8 7 1.84 1.84 1.4 7 

1.65 1.15 2 8 1.82 1.26 3.4 8 1.77 1.84 1.4 8 

1.78 1.96 2.4 9 1.85 1.96 2.4 9 1.94 1.15 2.11 9 

1.87 1.63 2.8 11 1.86 1.15 2 11 1.91 1.34 1.6 11 

1.72 1.13 2.2 11 1.85 1.96 2.4 11 1.92 1.75 2.8 11 

1.87 1.63 2.8 12 1.87 1.13 2.2 12 1.91 1.34 2.4 12 

1.87 1.63 2.8 13 1.86 1.15 2 13 1.92 1.63 3.11 13 

1.65 1.15 2 14 1.89 1.26 2.6 14 1.91 1.34 2.4 14 

1.86 1.84 2.6 15 1.95 1.47 2.8 15 1.89 1.33 3.11 15 

1.87 1.63 2.8 16 1.95 1.47 2.8 16 1.92 1.83 2.6 16 

1.65 1.15 2 17 1.95 1.63 3 17 1.84 1.13 3.2 17 

1.87 1.63 2.8 18 1.86 1.15 2 18 1.71 1.94 3.11 18 

    1.68 1.84 1.4 19 1.84 1.13 3.2 19 

        1.61 1.84 2.6 21 

        1.84 1.15 2.11 21 

 .1ا2= 21ا2قيمة )ر( الجدولية عند مستو  معنوية 
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بطاقىىة رتبىىاط بىىين درجىىة كىى  عبىىارة مىىن عبىىارات ( أن معامىى  ات 1ضىىح مىىن جىىدو  )يت         
يى  والدرجة الكلية للمحىور الىن  تنتمىي إل المالحظة للطالب المعلم يى مهارات اتتصا  التعليمي

حيىث أن ( 2721عنىد مسىتوى ) ( وهى معىامالت دالىة إحصىائياً  2791:  2725ما بين ) تتراوح
بطاقىىىة ممىىىا يلىىىير إلىىىى صىىىدق عبىىىارات مىىىن قيمىىىة )ر( الجدوليىىىة  قيمىىىة )ر( المحسىىىوبة أكبىىىر

 .المالحظة
 (2جدو  )

 ستمارة بطاقة المالحظةرتباط بين مجمو  ك  محور والمجمو  الكلى تمعام  ات 
 (52تصا  التعليمى للطالب المعلم )ن= لمهارات ات  

 ة اةميور اةم وسط    اةيسا ى اإلني اف اةمع ارى ق ما " ر "

 1 اإلت ال اةلفظى 49.8 21.9 1.98

 2 اإلت ال غ   اةلفظى 45.5 19.16 1.99

 3 اإلس ما  41.4 9.38 1.86

 .271( = 2721قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )
( أن معىىامالت اترتبىىاط بىىين مجمىىو  كىى  محىىور والدرجىىة الكليىىة 2يتضىىح مىىن جىىدو  )

تراوحىىىىت مىىىىا بىىىىين       لىىىىب المعلىىىىمتصىىىىا  التعليمىىىىى للطاات  سىىىىتمارة بطاقىىىىة المالحظىىىىة لمهىىىىاراتت
حيىىث أن قيمىىة ( 2721( وهىىى معىىامالت إرتبىىاط دالىىة إحصىىائيًا عنىىد مسىىتوى ) 2799:  2732)

 مما يلير إلى صدق بطاقة المالحظة.)ر( المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية 
 ثبات بطاقة المالحظة:  -

عىادة تطبي هىا علىى تيجاد معامى  الثبىات اسىتخدم الباحثىان طري ىة تطبيىق اتسىتما  رة وا 
( طالب من مجتمىع البحىث ومىن خىارج العينىة األساسىية ونلىا يىى الفتىرة مىن        52عينة قوامها )

 ( يوضح نلا..وبفارق  مني أسبو ا وجدو  ) م3/2/5255إلى  م5/2/5255
 (.) جدو 

 معام  اترتباط بين التطبيق األو  والتطبيق الثاني تستمارة بطاقة
 (52مهارات اتتصا  التعليمى للطالب المعلم )ن= المالحظة ل 

 ة اةميور اة طب ق اةول اة طب ق اةثاني ق ما " ر "

   اةم وسط اإلني اف اةم وسط اإلني اف

 1 اإلت ال اةلفظى 49.8 21.9 45.6 19.77 1.98

 2 اإلت ال غ   اةلفظى 45.5 19.16 44.4 19.57 1.98
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 3  ما اإلس 41.4 9.38 41.6 7.93 1.95

 اإلس مارة ككل 136.7 48.77 131.6 46.54 1.99

 .1ا2= 21ا2قيم  )ر( الجدولية 
( أن معامالت اترتباط بين التطبيق األو  والثانى لمحىاور إسىتمارة .يتضح من جدو  )        

(  2799:  2791بطاقة مالحظة الطالب المعلم يى مهارات اتتصا  التعليمى تراوحىت مىا بىين )
حيىث أن قيمىة )ر( المحسىوبة أكبىىر ( 2721امالت إرتبىاط دالىة إحصىائيًا عنىد مسىتوى )وهىى معى

 مما يلير إلى ثبات بطاقة المالحظة.من قيمة )ر( الجدولية 
 (7مرفق ) :المقترح لتنمية مهارات اإلتصال التعليمي للطالب المعلمبرنامج تاسعًا: ال 
 الهدا العام من البرنامج:  -

بكليىىىة التربيىىىة  -ا  التعليمىىىي للطالىىىب المعلىىىم لىىىعبة التىىىدريس تنميىىىة مهىىىارات اتتصىىى
 الرياضية جامعة أسيوط.

 السير يى البرنامج: واتخط -
 محتوى البرنامج: -

تتضىمن كى  وحىدة مجموعىة مىن الل ىاءات ويع ىب كى   ايحتوى البرنامج على ثالث وحدات      
لل ىاء يىتم ت ىويم الطالىب المعلىم ويىى نهايىة اا ل اء ورلة عم  أو تدريس مصغر أو كليهما معىاً 

 مجموعة من األسئلة.  من خال 
 وي سم البرنامج إلى ثالث وحدات تتضمن علرة ل اءات كما يلى: -

 تحتوى الوحدة األولى على ثالثة ل اءات. -
 على ثالثة ل اءات. الثانيةتحتوى الوحدة  -
 على أربعة ل اءات. الثالثةتحتوى الوحدة  -

 مدة البرنامج: -
 لبرنامج على مدار خمسة أسابيع بواقع ل ائين ك  أسبو .يطبق ا -
  من ك  ل اء ثالث ساعات تو   كاألتى: -
 ( دقي ة للرح اتطار النظرى لل اءات والمناقلة حو  ما دار يي  مع الطالب المعلم.92) -5
 ( دقي ة يترة راحة.22) -5
 ( دقي ة ورلة عم  أو التدريس المصغر.22) -2
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ى تحتوى على ورلتى عم  أو ورلة عم  وتدريس مصغر معًا يو   ال من يى الل اءات الت
 كالتالى:
 ( دقي ة للرح اتطار النظرى لل اء.92) -5
 ( دقائق يترة راحة.52) -5
 ( دقي ة ورلة عم .12) -2
 ( دقي ة للتدريس المصغر.12) -1

 عرض البرنامج الم ترح على السادة الخبراء: -
مج الم ترح لتنمية مهارات اتتصا  التعليمىى للطالىب المعلىم بعد اتنتهاء من إعداد البرنا       

( 5تىىم عرضىى  علىىى ثالثىىة مىىن السىىادة الخبىىراء يىىى المنىىاهج وتىىدريس التربيىىة الرياضىىية مريىىق )
%( مىن  راء 522ونلا تبداء الرأى يى البرنامج الم ترح كك ا وقد حصى  علىى نسىبة مواي ىة )

ديالت يى صيا ة بعض العبىارات واألسىئلة التىى يىى السادة الخبراء ا حيث كان هناا بعض التع
 (.  .البرنامج وتم تعديلها إلى أن وص  البرنامج إلى لكل  النهائى مريق )

 عاشرًا: تجربة البحث:
 القياس القبلى: -

تم إجراء ال ياس ال بلى من خىال  خمسىة أعضىاء هيئىة تىدريس بال سىم ملىريين علىى          
يب الميدانى بالمدرسة حيث قاموا بمالحظة الطالب المعلم أثنىاء تنفيىن الطالب المعلمين يى التدر 

درس التربية الرياضية ووضع درجات لك  طالىب بنىاءًا علىى بطاقىة مالحظىة الطالىب المعلىم يىى 
( طىالب لكى  عضىو هيئىة تىدريس وتىم نلىا يىى 52مهارات اتتصا  التعليمىا حيىث تىم تحديىد )

 م55/2/5255م إلى يوم الخميس الموايق 9/2/5255الفترة من يوم الثالثاء الموايق 
 تطبيق البرنامج المقترح: -

لطىىالب لىىعبة التىىدريس تىىم تطبيىىق البرنىىامج الم تىىرح لتنميىىة مهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى        
( يىىىىى الفتىىىىرة مىىىىن يىىىىوم األحىىىىد الموايىىىىق .) بكليىىىىة التربيىىىىة الرياضىىىىية جامعىىىىة أسىىىىيوط مريىىىىق

 م51/1/5255الموايق م إلى يوم األربعاء 51/2/5255
 القياس البعدى: -

تم إجراء ال ياس البعدى من خىال  خمسىة أعضىاء هيئىة تىدريس بال سىم ملىريين علىى         
الطالب المعلمين يى التدريب الميدانى بالمدرسة حيث قاموا بمالحظة الطالب المعلم أثنىاء تنفيىن 
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بطاقىة مالحظىة الطالىب المعلىم يىى درس التربية الرياضية ووضع درجات لك  طالىب بنىاءًا علىى 
( طىالب لكى  عضىو هيئىة تىدريس وتىم نلىا يىى 52مهارات اتتصا  التعليمىا حيىث تىم تحديىد )

 م55/1/5255م إلى يوم األربعاء الموايق 53/1/5255الفترة من يوم األحد الموايق 
 الحادى عشر: المعالجات االحصائية:

اتنحىراا المعيىارى   -متوسىط الحسىابي حيث لملت المعالجات اتحصىائية اآلتيىة:) ال
نسىىبة  -قيمىىة ت  -الدرجىىة الم ىىدرة  - رتبىىاط بطري ىىة بيرسىىونمعامىى  ات  -النسىىبة المئويىىة  -

 .(التحسن
 عرض النتائج ومناقشتها:الثانى عشر:  

                              نتائج البحث:عرض  -
 (3جدو  )

 ة الواقع الفعلى لمهارات الدرجة الم درة والنسبة المئوية تستمار 
 (12اتتصا  التعليمى للطالب المعلم )ن= 

 مهارات اإلت ال اة عل مى ةلطاةب اةمعلم
  ع ف م وسط م تفع

اةدرجا 

 اةمقدرة 

اةنسبا 

 اةمئو ا

 اةميور األول: مهارة اإلت ال اةلفظى:

  يدث  لغا ولوت وا ح مسمو  ةدى جم ع اةم علم ن فى اةموقف  1

  مى.اة عل

7 8 25 84 42% 

 %38 76 28 6 6  ع ض األفكار اةمط وحا   سلسل منطقى  ع داً عن اةعشوائ ا واة ش  .  2

  يدث  أسلوب مقنع  مثل م دراً ةلمعلومات اة  ا  ا فى درس اة    ا  3

 اة  ا  ا.

7 9 24 86 43% 

ع  ُضفى جواً م  ياً خاةى من اة وت ات اةنفس ا وأه ئ ف ص اةنقاش م 4

 اة الم ذ.

5 11 25 81 41% 

 %41 82 26 7 7  ُذك  أسما  اة الم ذ أثنا  حد ثى معهم وأتقبل وجهات اةنظ  اةمخ لفا معهم. 5

  ي ك فى اةملعب أثنا  ح ا اة    ا اة  ا  ا وت يدث  ط  قا منظما  6

 وهادفا.

5 11 24 82 41% 

اةضو ا  من  س خدة أسلوب اة م  اةفجائى أو خفض اة وت فى حاةا  7

 اة الم ذ.

6 7 27 78 39% 

 س خدة أسلوب اة عز ز اإل جا ى اةفورى اةلفظى فى حاةا اإلجا ا اة ي يا  8

 من اة الم ذ.

5 8 27 76 38% 

 %43 86 25 7 8  ُلقى األسئلا على اة الم ذ  يماس وتشج ع. 9

 %41 82 25 9 6  ُظه  اإلح  اة واة قد   ةل الم ذ أثنا  اة يدث معهم. 11

  ع ف م وسط م تفع اةميور اةثانى: مهارة اإلت ال غ   اةلفظى: 
اةدرجا 

 اةمقدرة 

اةنسبا 

 اةمئو ا

 %42 84 25 8 7  ُوز  اةنظ ات على جم ع اة الم ذ أثنا  حد ثى معهم. 1

 %42 84 24 11 6  س خدة اةي كات واإلشارات اةجسم ا اة ى تعزز ط  ق ى فى اةيد ث. 2

أفعتتتال اة الم تتتذ وأركتتتز علتتتى اةستتتلوك ات اإل جا  تتتا وأعززهتتتا  ُ اقتتتب كتتتل  3

  اة  ف ق أو اةمكافأة.

7 11 22 91 45% 

 %41 81 26 8 6  ُشجع اة الم ذ اةم فوق ن ر ا  اً  اس م ار من خالل اة اف ة. 4

 ضتتع  د تته علتتى رأس أو ك تتف اة لم تتذ ة شتتع   اة  تتا عتتن أدائتته فتتى ح تتا  5

 اة    ا اة  ا  ا.

7 8 25 84 42 

 %39 78 27 7 6  س خدة  د ه أثنا  اةمناقشا مع اة الم ذ ة سه ل اةيوار معهم. 6

 %42 84 25 8 7  ُيافظ على مال سه اة  ا  ا نظ فا ومنسقا أماة اة الم ذ. 7
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 38% 76 28 6 6 تظه  عالمات اةغضب على وجهه عند تك ار اة لم ذ ةألخطا . 8

 علما وأس خدة اة اف ة ةجذب إن باه اة الم ذ  قوة  أدا  نمولج ةلمهارة اةم 9

 أثنا  ح ا اة    ا اة  ا  ا. 

7 7 26 82 41% 

 %39 78 27 7 6  ُشارك اة الم ذ فى ممارسا اةنشاط اة  ا ى خارج ح ا اة    ا اة  ا  ا. 11

 %29 58 33 5 2  س خدة إشارات مع نا ت ناسب مع اة الم ذ لات لعو ات فى اة علم. 11

 ور اةثاةث: مهارة اإلس ما :اةمي
  ع ف م وسط م تفع

اةدرجا 

 اةمقدرة 

اةنسبا 

 اةمئو ا

 %33 66 31 7 3  ُن   ج داً وأت ح ف لا كاف ا ةل لم ذ عندما   يدث. 1

 ُهز رأسه ةل لم ذ ة دل لةك على م ا ع ه ةليد ث وفهمه ةه و سمح  مقاطعا  2

 اةم يدث من قبل زمالئه.

4 6 31 68 34% 

دي اإلس يسان ةيد ث اة لم ذ وتشج عه من خالل  عض اإلس جا ات  ب 3

 اةلفظ ا مثل حسناً, نعم , إس م .

8 8 24 88 44% 

 %38 76 28 6 6 اةهدو  وعدة اة وت  أثنا  اإلس ما  ةل لم ذ اةم يدث. 4

 %34 68 31 6 4 اإل  ساة وإظهار مالمح اإلطمئنان ةما  قوةه اة لم ذ اةم يدث. 5

 %41 81 27 6 7 كالة اة لم ذ  عد اإلن ها  من حد ثه. تلخ ص 6

 ُشجع اة لم ذ على اة يدث فى حاةا اةخجل وأساعده على اةنطق اة ي ح  7

 ةلكلمات.

6 7 27 78 39% 

 %35 71 31 5 5   وقف عن اةكالة عندما   يدث تلم ذ إة ه. 8

و  عد اإلن ها   س مع ةل لم ذ دون توج ه اةنقد واةسخ  ا ةه أثنا  حد ثه أ 9

 من حد ثه.

1 11 29 64 32% 

( أن النسىىىبة المئويىىىة تسىىىتمارة الواقىىىع الفعلىىىى لمهىىىارات 3يتضىىىح مىىىن نتىىىائج جىىىدو  )        
حيىىث تراوحىىت النسىىبة  %(.11% : 59اتتصىىا  التعليمىىى للطالىىب المعلىىم قىىد تراوحىىت مىىا بىىين )

%(ا وتراوحىىىت النسىىىبة 12% : 23المئويىىىة للمحىىىور األو  مهىىىارة اتتصىىىا  اللفظىىىى مىىىا بىىىين )
%(ا وتراوحىت النسىبة 11% : 59المئوية للمحور الثانى مهارة اتتصا   ير اللفظىى مىا بىين )

 %(.11%: 25المئوية للمحور الثالث مهارة اتستما  ما بين )
 (9جدو )

 الدرجة الم درة والنسبة المئوية لل ياسين ال بلى والبعدى لبطاقة المالحظة 
 (12)ن=مهارات اتتصا  التعليمى للطالب المعلم يى 

 اةميور األول: مهارة اإلت ال اةلفظى: 

 اةق اس اةقبلى اةق اس اةبعدى

اةنسبا 

 اةمئو ا

اةدرجا 

 اةمقدرة
 ة م تفع م وسط  ع ف

اةنسبا 

 اةمئو ا

اةدرجا 

 اةمقدرة
 ة م تفع م وسط  ع ف

81.8% 212 7 11 33 1 44% 111 31 11 11 1 

77.6% 194 7 14 29 2 49.6% 124 21 23 7 2 

81.6% 214 4 15 31 3 41.6% 114 33 7 11 3 

79.2% 198 5 16 29 4 41% 111 31 15 5 4 

81.8% 212 2 21 28 5 44.8% 112 27 15 8 5 

83.2% 218 4 13 33 6 37.6% 94 29 21 1 6 

72% 181 11 15 25 7 35.2% 88 32 17 1 7 

78.4% 196 9 9 32 8 36% 91 34 12 4 8 

74.4% 186 11 12 28 9 49.6% 124 25 13 12 9 

83.2% 218 3 15 32 11 47.2% 118 28 11 12 11 

77.6% 194 6 16 28 11 38.4% 96 33 11 6 11 

81.6% 214 4 15 31 12 34.4% 86 34 14 2 12 

84% 211 5 11 35 13 36.8% 92 32 15 3 13 
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82.4% 216 5 12 33 14 41.6% 114 31 13 7 14 

81.8% 212 6 12 32 15 41.6% 114 31 11 8 15 

88% 221 3 9 38 16 32.8% 82 36 12 2 16 

81% 211 5 15 31 17 34.4% 86 35 12 3 17 

75.2% 188 11 11 29 18 36.8% 92 29 11 11 18 

74.4% 186 11 11 29 19 47.2% 118 28 11 12 19 

83.2% 218 4 13 33 21 36.8% 92 33 13 4 21 

82.4% 216 4 14 32 21 33.6% 84 34 15 1 21 

 اةميور اةثانى: مهارة اإلت ال غ   اةلفظى : 

 اةق اس اةقبلى اةق اس اةبعدى

اةنسبا 

 اةمئو ا

اةدرجا 

 اةمقدرة
 ة م تفع م وسط  ع ف

اةنسبا 

 اةمئو ا

اةدرجا 

 اةمقدرة
 ة م تفع م وسط  ع ف

81% 211 7 11 32 1 38.4% 96 31 17 3 1 

81% 211 7 14 29 2 51.4% 126 21 22 8 2 

81.6% 214 4 15 31 3 39.2% 98 33 11 7 3 

79.2% 198 5 16 29 4 41.8% 112 31 14 6 4 

81.8% 212 2 21 28 5 44% 111 27 16 7 5 

83.2% 218 4 13 33 6 41.8% 112 29 16 5 6 

76% 191 11 11 31 7 35.2% 88 32 17 1 7 

87.4% 196 9 9 32 8 36.8% 92 34 11 5 8 

74.4% 186 11 12 28 9 48.8% 122 25 14 11 9 

81.8% 212 7 11 33 11 46.4% 116 28 11 11 11 

77.6% 194 7 14 29 11 39.2% 98 33 11 7 11 

81.6% 214 4 15 31 12 35.2% 88 34 13 3 12 

79.2% 198 5 16 29 13 37.6% 94 32 14 4 13 

81.8% 212 2 21 28 14 41.6% 114 31 13 7 14 

83.2% 218 4 13 33 15 41.6% 114 31 11 8 15 

72% 181 11 15 25 16 32.8% 82 36 12 2 16 

78.4% 196 9 9 32 17 34.4% 86 35 12 3 17 

74.4% 186 11 12 28 18 44% 111 29 12 9 18 

83.2% 218 3 15 32 19 46.4% 116 28 11 11 19 

  :اةميور اةثاةث: مهارة اإلس ما 

 اةق اس اةقبلى اةق اس اةبعدى

اةنسبا 

 اةمئو ا

اةدرجا 

 اةمقدرة
 ة م تفع م وسط  ع ف

اةنسبا 

 اةمئو ا

اةدرجا 

 اةمقدرة
 ة م تفع م وسط  ع ف

77.6% 194 8 12 31 1 39.2% 98 33 11 7 1 

76% 191 8 14 28 2 35.2% 88 34 13 3 2 

81.6% 214 4 15 31 3 37.6% 94 32 14 4 3 

79.2% 198 5 16 29 4 41.6% 114 31 13 7 4 

81.8% 212 2 21 28 5 41.6% 114 31 11 8 5 

83.2% 218 4 13 33 6 39.2% 98 33 11 7 6 

72% 181 11 15 25 7 35.2% 88 34 13 3 7 

78.4% 196 9 9 32 8 38.4% 96 32 13 5 8 

74.4% 186 11 12 28 9 41.6% 114 31 13 7 9 

83.2% 218 3 15 32 11 41.6% 114 31 11 8 11 

77.6% 194 6 16 28 11 33.6% 84 36 11 3 11 

82% 215 5 15 31 12 32.8% 82 36 12 2 12 

84% 211 5 11 35 13 43.2% 118 29 13 8 13 

82.4% 216 5 12 33 14 45.6% 114 28 12 11 14 

81.8% 212 6 12 32 15 34.4% 86 36 11 4 15 
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88.8% 222 2 11 38 16 34.4% 86 35 12 3 16 

81% 211 5 15 31 17 44% 111 29 12 9 17 

75.2% 188 11 11 29 18 44.8% 112 28 13 9 18 

( أن ال يىىاس ال بلىىى لبطاقىىة المالحظىىة للطالىىب المعلىىم يىىى 9يتضىىح مىىن نتىىائج جىىدو  )        
وال يىاس %( ا 1271% : 2573مهارات اتتصا  التعليمى قد تراوحت النسبة المئوية مىا بىين )

البعىىدى لبطاقىىة المالحظىىة للطالىىب المعلىىم يىىى مهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى قىىد تراوحىىت النسىىبة 
 %(.  3373% : 5.المئوية ما بين )

 (52جدو  )
لبطاقة المالحظة للطالب المعلم يى مهارات داللة الفروق بين ال ياسين ال بلى والبعدى 

  (12)ن=اتتصا  التعليمى 

 اةمياور ة

 اةق اس اةبعدى بلىاةق اس اةق

 اةم وسط نسبا اة يسن ق ما ت

 اةيسا ي

 اإلني اف

 اةمع اري

 اةم وسط

 اةيسا ي

 اإلني اف

 اةمع اري

 %97.27 3.83 27.7 84.14 27.4 42.6 اإلت ال اةلفظى 1

 %94.6 7.37 25.59 75.12 24.9 38.6 اإلت ال غ   اةلفظى 2

 %114.7 7.76 23.5 72.18 23.8 35.2 اإلس ما  3

 252ا5=  21ا2قيمة ت الجدولية  عند مستوى معنوية 
( وجىىود يىىروق دالىىىة إحصىىائًيا بىىين ال ياسىىين ال بلىىى والبعىىىدى 52يتضىىح مىىن جىىدو  )        

لبطاقىىة المالحظىىة للطالىىب المعلىىم يىىى مهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى لصىىالح ال يىىاس البعىىدىا حيىىث 
وهىىى أكبىىر مىىن قيمىىة ت الجدوليىىة عنىىد ( 2.ا.: 32ا2تراوحىىت قيمىىة ت المحسىىوبة مىىا بىىين )

 %(.  .ا521%:2ا91ا وتراوحت نسبة التحسن ما بين ) 21ا2مستوى معنوية 
 مناقشة نتائج البحث: -
 مناقشة نتائج تساؤل البحث: -

( أن الطالىىب المعلىىم لديىى  مهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى بنسىىبة 3يتضىىح مىىن نتىىائج جىىدو  )       
رات اتتصىىا  التعليمىىى يىىى عمليىىة التىىدريس والتعلىىيم بالنسىىبة قليلىىة علىىى الىىر م مىىن أهميىىة مهىىا

تعىىداد الطالىىب المعلىىم حيىىث أنىى  يحتىىاج إلىىى مهىىارة اتتصىىا  اللفظىىى حتىىى يسىىتطيع التحىىدث 
خىىراج الكلمىىات والجمىى  بصىىورة سىىليمة وصىىحيحة أمىىام التالميىىن علىىى الىىر م  وتوصىي  المعلومىىة وا 

 %(12% : 23)مئويىىة تراوحىىت مىىا بىىين مىىن نلىىا حصىىلت مهىىارة اتتصىىا  اللفظىىى علىىى نسىىبة 
للطىىالب المعلمىىين قيىىد البحىىثا ويحتىىاج الطالىىب المعلىىم إلىىى مهىىارة اتتصىىا   يىىر اللفظىىى وهىىى 
التعبيىىرات واتيمىىاءات والحركىىات التىىى ي ىىوم بهىىا الطالىىب المعلىىم يهىىى تىىؤثر علىىى سىىلوا التالميىىن 
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ة علىى الىر م مىن نلىا جىاءت يهى أيضًا مهمىة يىى إعىداد الطالىب المعلىم يىى المرحلىة األكاديميى
للطىىالب المعلمىىين قيىىد البحىىث ا ويحتىىاج الطالىىب  %(11% : 59مىىا بىىين )النسىىبة المئويىىة لهىىا 

المعلم إلى مهارة اتستما  لكى يىدرا متطلبىات التالميىن ويجىب أال ي ىاطع التلميىن أو يسىخر مىن 
حتىىى ال يلىىىعر  كالمىى  أمىىام بىىاقى  مالئىىى  وأن يظهىىر اتستحسىىان والتلىىجيع للتلميىىىن المتحىىدث

بالخجىى  مىىن الحىىديث ا ولىىنلا يىىسن مهىىارة اتسىىتما  مهمىىة جىىدًا للطالىىب المعلىىم وقىىد حصىىلت 
 للطالب المعلمين قيد البحث.  %(11%: 25ما بين ) عباراتها على نسبة مئوية تراوحت

ويرجىىع الباحثىىان نلىىا اتنخفىىاض يىىى النسىىبة المئويىىة لعبىىارات إسىىتمارة الواقىىع الفعلىىى          
رات اتتصا  التعليمى للطالب المعلم لعبة التدريس بكلية التربيىة الرياضىية جامعىة أسىيوط لمها

إلىىى أنىى  ال يوجىىد محتىىوى محىىدد لمهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى يىىى أى مرحلىىة مىىن مراحىى  إعىىداد  
األكىىاديمى بالكليىىة علىىى الىىر م مىىن أهميتهىىاا وأيضىىًا عىىدم اتهتمىىام بتوضىىيح مهىىارات اتتصىىا  

 طالب المعلم أثناء يترة التدريب الميدانى من قب  الملريين علي .التعليمى لل
وقىىد ألىىار كىىاًل مىىن مكىىارم حلمىىى أو هرجىى ا محمىىد سىىعد   لىىو ا رضىىوان محمىىد رضىىوان        

م( أن مرحلة التربية العمليىة بكليىات التربيىة الرياضىية تلىك  مرحلىة بالغىة األهميىة يىى 5225)
ارها البوت ىة التىى تنصىهر ييهىا المعىارا النظريىة والعمليىة مىع برامج إعداد المعلم وتأهيل  بسعتب

واقعيات مهنة التدريس بالمؤسسىات التعليميىة ا كمىا أنهىا تتىيح الفىرا للطىالب المتىدربين لكىى 
يتح  ىىوا مىىن صىىالحية ومالئمىىة مىىا تعلمىىو  خىىال  بىىرامج إعىىدادهم مىىن أيكىىار ونظريىىات وخلفيىىة 

ث ي ومون باستخدام وتجريب ك  هىنا أثنىاء التىدريب علمية مت دمة وأساليب تدريس متنوعة حي
 (.5: 52بالمؤسسات التعليمية المتخصصة للتطبيق.) 

ويعتبىىىر اتتصىىىا  عمليىىىة هامىىىة حيىىىث أن جميىىىع النىىىاس ي ومىىىون باتتصىىىا  ييسىىىت بلون        
معلومات وين لون معلومات أخرى حتى وأن لم يكن اتتصا  عملهىم األساسىىا يعمليىة اتتصىا  

ة مستمرة وضرورية بين الجميىع وحيىث أن المهمىة األساسىية للتعلىيم هىى تنميىة لخصىية عملي
ستعدادات  وقدرات  لنا يتم نلا من خال  عملية اتتصا  بين  وبين المعلم.)  (1:  53المتعلم وا 

م( أن اتتصىا  الفعىا  هىو 5225( مع ما يرا  أسامة كامى  راتىب )3وتتفق نتائج جدو  )      
ات األساسىىية للمىىدرب النىىاجح كمىىا أن يلىى  الكثيىىر مىىن المىىدربين يرجىىع إلىىى ضىىعا أحىىد الم ومىى

مهاراتهم يى اتتصىا  مىع الالعبىين ومىن هنىا نجىد أن المىدرب النىاجح يحتىاج إلىى الم ىدرة علىى 
 (.3:  1اتتصا  بفاعلية يى الكثير من المواقا الرياضية.)
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ورية الهامىىة لنجىىاح العمليىىة التعليميىىة ويىىرى الباحثىىان أن اتتصىىا  مىىن العمليىىات الضىىر         
يلكىى يكىون الطالىب المعلىىم ناجحىًا ييمىا ي ىىوم بى  مىن عمى  تعليمىىى وتدريسىى يىسن عليىى  أواًل أن 
يكون ناجحىًا يىى التىأثير علىى اآلخىرين وتىوجيههم ويىتم نلىا مىن خىال  تنميىة مهىارات اتتصىا  

مىى يجعىى  الطالىىب المعلىم يىىى قلىىق التعليمىى بأنواعهىىا ا وأن الضىىعا يىى مهىىارات اتتصىىا  التعلي
رتجا  أثنىاء تعلىيم التالميىن وبىنلا يكىون هنىاا صىعوبة يىى توصىي  المعلومىات للتالميىن سىواء  وا 

 كانت نظرية أو تطبي ية . 
ما الواقع الفعلى لمهارات اتتصا  التعليمى  وبهنا تتضح اتجابة على تساؤ  البحث:     

 ؟ جامعة أسيوط -بية الرياضيةللطالب المعلم لعبة تدريس بكلية التر 
 مناقشة نتائج فرض البحث:

( أن ال ياس ال بلى لبطاقىة المالحظىة للطالىب المعلىم يىى المحىور 9توضح نتائج جدو  )       
%( وهىىى 2ا19%:3ا25)األو  : مهىىارة اتتصىىا  اللفظىىى قىىد تراوحىىت النسىىبة المئويىىة مىىا بىىين 

مهىىارة اتتصىىا  اللفظىىىا وال يىىاس البعىىدى نسىىبة منخفضىىة تىىد  علىىى ضىىعا الطالىىب المعلىىم يىىى 
لبطاقة المالحظة للطالىب المعلىم يىى المحىور األو : مهىارة اتتصىا  اللفظىى قىد تراوحىت النسىبة 

وهىىى نسىىبة مرتفعىىة م ارنىىة بالنسىىبة المئويىىة لل يىىاس ال بلىىى  %(33%:5.المئويىىة مىىا بىىين )
دراكى  لمىدى  للمجموعة التجريبية ويد  نلا علىى يهىم الطالىب المعلىم لمهىارة اتتصىا  اللفظىى وا 

أهميتها يى عملية التعليم حيث يهتم بسخراج الكلمات والجم  بصورة واضحة وسىليمة لتىؤثر يىى 
 سلوا وأداء التالمين يى درس التربية الرياضية.

( أن ال ياس ال بلىى لبطاقىة المالحظىة للطالىب المعلىم يىى 9كما يتضح من نتائج جدو  )       
: مهىىىىىارة اتتصىىىىىا   يىىىىىر اللفظىىىىىى قىىىىىد تراوحىىىىىت النسىىىىىبة المئويىىىىىة مىىىىىا بىىىىىين المحىىىىىور الثىىىىىانى 

وهى نسبة منخفضىة تىد  علىى ضىعا الطالىب المعلىم يىى مهىارة اتتصىا   %(1ا12%:3ا25)
 يىر اللفظىى التىى هىى اتيمىاءات والحركىات التىى ي ىوم بهىا أثنىاء عمليىة التعلىيم ا وبىالنظر إلىىى 

لمعلىىم يىىى المحىىور الثىىانى : مهىىارة اتتصىىا   يىىر ال يىىاس البعىىدى لبطاقىىة المالحظىىة للطالىىب ا
وهى نسىبة مرتفعىة م ارنىة  %(1ا.3%:5.)اللفظى نجد أن النسبة المئوية قد تراوحت ما بين 

بالنسبة المئوية لل ياس ال بلى حيث أن نلا يىد  علىى اسىتخدام الطالىب المعلىم لحركىات جسىم  
لارات أثناء عملية التعليم.  يماءات وا   وا 
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( أيضىىًا أن ال يىىاس ال بلىىى لبطاقىىة المالحظىىة للطالىىب المعلىىم يىىى 9ضىىح مىىن جىىدو  )ويت       
وهىى  %(2ا11%:3ا25)المحور الثالث : مهارة اتستما  قد تراوحت النسبة المئويىة مىا بىين 

نسبة منخفضة تد  على عدم إهتمام الطالىب المعلىم باتسىتما  إ  التالميىنا وقىد حصى  الطالىب 
دى للمحور الثالىث : مهىارة اتسىتما  علىى نسىبة مئويىة تراوحىت مىا بىين  المعلم يى ال ياس البع

وهى نسبة مرتفعة م ارنة بالنسبة المئوية لل ياس ال بلىى وهىنا يىد  علىى أن  %(3ا%33:5.)
 الطالب المعلم أدرا مدى أهمية اتستما  الجيد واتصغاء لحديث التالمين.

و  : مهىىارة اتتصىىا  اللفظىىى حصىىلت علىىى ( أن المحىىور األ 52ونجىىد مىىن نتىىائج جىىدو  )      
دراا الطالىب المعلىم لمهىارة %.9.75نسبة تحسن بلغت ) ( وهى نسبة مرتفعة تد  علىى يهىم وا 

اتتصىىا  اللفظىىى ا كمىىا أن المحىىور الثىىانى : مهىىارة اتتصىىا   يىىر اللفظىىى بلغىىت نسىىبة التحسىىن 
م لإليمىىاءات واتلىىارات ( وهىىى نسىىبة أيضىىًا مرتفعىىة تىىد  علىىى اسىىتخدام الطالىىب المعلىى9172%)

التى تساعد على التأثير يىى سىلوا التالميىن أثنىاء عمليىة التعلىيما ويىى المحىور الثالىث : مهىارة 
( وهى نسىبة مرتفعىة تىد  علىى أن الطالىب المعلىم قىد %.5217اتستما  بلغت نسبة التحسن )

 يهم أهمية اتستما  الجيد لحديث التالمين.
رتفىىا  يىىى النسىىبة المئويىىة بىىين ال يىىاس ال بلىىى وال يىىاس البعىىدى ويعىى و الباحثىىان نلىىا ات       

( 52( ا وداللة الفروق ونسبة التحسىن كمىا يىى جىدو  )9للمجموعة التجريبية كما يى جدو  )
إلىىى التىىأثير اتيجىىابى للبرنىىامج الم تىىرح لتنميىىة مهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى للطالىىب المعلىىم لىىعبة 

جامعىىة أسىىيوط ا حيىىث إحتىىوى البرنىىامج الم تىىرح علىىى ثىىالث تىىدريس بكليىىة التربيىىة الرياضىىية 
وحىىدات وتتضىىمن كىى  وحىىدة ثالثىىة ل ىىاءات وور  عمىى  وتىىدريس مصىىغر حيىىث إكتسىىب الطالىىب 
المعلم كم كبير من المعلومات والمعارا والمهارات المرتبطة باتتصا  التعليمىى وكيفيىة تطبي هىا 

  نتائج ال ياس البعدى من إرتفىا  يىى النسىبة خال  تنفين درس التربية الرياضية وهنا ما أظهرت
 المئوية ونسبة التحسن للمجموعة التجريبية م ارنة بال ياس ال بلى لنفس المجموعة.

( ا ودراسىة منىا  أنىور 22م()5992) Sollivanويتفق نلا مع نتائج دراسة سوليفان         
تتصىا  لىدى يىرق األلعىاب ( من حيث الوصو  إلى برنامج لتنمية مهىارات ا.5م()5255سيد )

 الجماعية ا وأن مهارات اتتصا  تريع درجات اتدراا والوعى والتنايس. 
م( أن عمليىىة اتتصىىا  مىىع التالميىىن تعتبىىر لىىئ 5222) محمىىود عبىىد الحلىىيم عبىىد الكىىريمويىىرى 

مهمًا وحيويًا بالنسبة للمعلم سواء كان هىنا اتتصىا  لفظىى أو  يىر لفظىى كأحىد ركىائ  عمليىات 
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تفاعىى  الصىىفىا ألنهىىا الوسىىيلة التىىى ينمىىى عىىن طري هىىا إنت ىىا  الخبىىرة مىىن المعلىىم إلىىى التلميىىن ال
وتىىؤدى إلىىى التفىىاهم ييمىىا بينهمىىا بصىىورة ديناميكيىىةا وحتىىى ال تسىىير عمليىىة اتتصىىا  يىىى إتجىىا  
واحىد )مسىت ب (ا يجىىب أن يكىون هنىىاا إهتمىام مىىن المعلىم بىىدور اترتىدادات يىىى تح يىق التفىىاهم 

سى  والمسىىت ب  ونلىا يجعىى  عمليىة اتتصىىا  التعليمىى عمليىىة دائريىة يهىىتم ييهىا المعلىىم بىين المر 
  52باترتىىىدادات التىىىى تصىىى  إليىىى  مىىىن التالميىىىن لت ويىىىة أهىىىداا الىىىدرس ويىىىى حىىىدود المجىىىا .) 

:225) 

م( أن عمليىىة اتتصىىا  الجيىىد بالالعىىب والمىىدرب مىىن 5225ويلىىير أسىىامة كامىى  راتىىب )       
مالئ  من ناحية أخرى تأتى ثمارها إن كىان اتتصىا  قىائم علىى نىواحى تربويىة ناحية والالعب و  

تؤدى إلى  يادة اتحترام المتباد  بين الالعب والمدرب ا وتعمى  علىى  يىادة ت بى  الالعىب لكايىة 
 (33 -.3: 1تعليمات مدرب  بسهتمام كبير ا و يادة الث ة المتبادلة بينهم.) 

م( أنى  لكىى يح ىق المىدرب الرياضىى .599مىد حسىن عىالوى )ويى هنا الصدد يرى مح        
الفاعليىىة والكفىىاءة العاليىىة يىىى إتصىىال  يجىىب أن يراعىىى بعىىض المهىىارات أولهىىا أن تكىىون الرسىىالة 

 (5.: .5واضحة ا تحدد ما يريد  دون تداخ  يى المعانى أو إحتما  سوء يهم يى األلفاظ.)
نىى  يجىىب علىىى المىىدرب أن يعمىى  علىىى أال م( أ5222كمىىا يوضىىح أحمىىد اسىىماعي  حجىىى )       

 تكون إتصاالت  نات إتجا  واحد وأن يمتلا م ومات اتتصا  الفعا  والمتعدد اتتجاهات.
                                                                     (5  :2.3        ) 

م( إلىىى أن اسىىتخدام 5991) Weinbergا وينبىىرج  Gauldوقىىد ألىىار كىىاًل مىىن  جولىىد        
% مىىن محتىىوى الرسىىائ  2.% إلىىى 12اتتصىىا   يىىر اللفظىىى يىىى التعلىىيم يصىى  إلىىى مىىا بىىين 

اتتصىىالية للمعلمىىين وتعمىى  الرسىىائ   يىىر اللفظيىىة لىىيس ي ىىط لتىىدعيم العالقىىات اتجتماعيىىة بىى  
ولىرحها  تمدنا بمعلومات عن السلوا الحركىى للطالبىات المعلمىات أثنىاء درس التربيىة الرياضىية

 (213: 21للتلمينات.) 
( ا دراسىة     22م()5222( مع نتائج دراسة وائ  رياعى ابىراهيم )52وتتفق نتائج جدو  )       

( ا دراسىة منىى سىعد .5م()5255( ا دراسىة منىا  أنىور سىيد )55م()5229محمد عيد  كىى )
صىا  بأنواعهىا ( حيث أظهرت نتائج هن  الدراسات تحسن يى مهىارات اتت59م()5255حسين )

 اتستما .  –اتتصا   ير اللفظى  –اتتصا  اللفظى 
 وبهنا تح ق يرض البحث:
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توجد يروق نات داللة إحصائية بين متوسطات درجىات ال ياسىين ال بلىي والبعىدى للمجموعىة  -
 -التجريبية يى مهارات اتتصا  التعليمي للطالب المعلم لىعبة تىدريس بكليىة التربيىة الرياضىية 

 ة أسيوط لصالح ال ياس البعد .جامع
 الثالث عشر: اإلستنتاجات:

 يى ضوء أهداا البحث واتجراءات تم التوص  إلى اتستنتاجات التالية:
توصىى  الباحثىىان للواقىىع الفعلىىى لمهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى للطالىىب المعلىىم لىىعبة  -5

ة مىا بىين تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط حيث تراوحت النسبة المئوي
(59 : %11.)% 

توصىى  الباحثىىان لبنىىاء بطاقىىة مالحظىىة لت يىىيم الطالىىب المعلىىم يىىى مهىىارات اتتصىىا   -5
حتوت على ثالث مهارات هى )مهارة اتتصا  اللفظىى مهىارة اتتصىا   -التعليمى وا 

   مهارة اتستما (. - ير اللفظى
لطالىىب المعلىىم لتوصىى  الباحثىىان لبرنىىامج م تىىرح لتنميىىة مهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى  -2

 لعبة تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط.
البرنىامج الم تىىرح لىى  تىىأثير إيجىىابى علىىى تنميىىة مهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى للطالىىب  -1

المعلم لعبة تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة أسىيوط وهىنا مىا أظهرتى  نتىائج 
عىىة التجريبيىىة حيىىث بلغىىت ال يىىاس البعىىدى م ارنىىة بنتىىائج ال يىىاس ال بلىىى للمجمو 

( ا وبلغىىىت نسىىىبة التحسىىىن %.9.75نسىىىبة التحسىىىن لمهىىىارة اتتصىىىا  اللفظىىىى )
( ا وبلغىت نسىبة التحسىن لمهىارة اتسىتما  %9172لمهارة اتتصا   ير اللفظى )

(5217.%.) 
 الرابع عشر: التوصيات:

 يى ضوء نتائج البحث يوصى الباحثان بما يلى:
ح لتنميىىة مهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى لطىىالب لىىعبة ضىىرورة تطبيىىق البرنىىامج الم تىىر  -5

 تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط.
نلىىر البرنىىامج الم تىىرح لتنميىىة مهىىارات اتتصىىا  التعليمىىى يىىى برنىىامج التىىدريس  -5

 بكليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية.
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 يىيم لمىوجهى ومعلمىىى اتهتمىام باسىتخدام بطاقىة المالحظىىة للطالىب المعلىم كىىأداة ت -2
 التربية الرياضية.

إعىداد دليىى  لمعلمىى التربيىىة الرياضىىية يسىتعان بىى  يىىى المؤسسىات التعليميىىة ونلىىا  -1
 لتعريفهم بمهارات اتتصا  اللفظى و ير اللفظى واتستما .

ع ىىىد نىىىدوات ومحاضىىىرات وور  عمىىى  للملىىىريين والمىىىوجهين والمعلمىىىين وأوليىىىاء  -1
ات اتتصىىا  التعليمىىى والتفاعىى  بلىىك  صىىحيح مىىع األمىىور لتعىىريفهم بأهميىىة مهىىار 

 التالمين.

اتستفادة من البرنامج الم ترح لتنمية مهارات اتتصا  التعليمىى يىى تىويير نلىرات  -2
 ودوريات علمية وتربوية لمعلمى التربية الرياضية بالمراح  التعليمية المختلفة.

ادة مىىن مهىىارات إجىىراء دراسىىات وبحىىوث ملىىابهة لطبيعىىة البحىىث الحىىالى واتسىىتف -.
اتتصىىا  التعليمىىى يىىى عمليتىىى التعلىىيم والىىتعلم للتالميىىن يىىى المؤسسىىات التعليميىىة 

 المختلفة.

 المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

ابىىىىىىىىىىىىىراهيم عبىىىىىىىىىىىىىد ا   .5
 الحميدان

 م.5221التدريس والفكيرا  مرك  الكتاب للنلرا ال اهرةا :

تدارة المدرسىىية ا دار الفكىىر العربىىى ا اتدارة التعليميىىة وا : أحمد اسماعي  حجى .5
 م.5222ا ال اهرة

أحمىىىد حسىىىين الل ىىىانىا    .2
 على أحمد الجم 

معجم المصىطلحات التربويىة المعريىة يىى المنىاهج وطىرق  :
 م.5992ا ال اهرةا با عالم الكت5ا طالتدريس

 م.5222اتتصا ا الدار الجامعيةا ال اهرةا  : أحمد ماهر .1
دليىىىى  اترلىىىىاد والتوجيىىىى   –اتعىىىىداد النفسىىىىى للنالىىىىئين  : راتبأسامة كام   .1

للمىىدربين واتداريىىين وأوليىىاء األمىىورا دار الفكىىر العربىىىا 
 م.5225ا ال اهرة

تدريسىىىها صىىىعوباتها(ا دار  -مهىىىارات اللغىىىة )مسىىىتوياتها : رلدى أحمد طعيمة .2
 م.5222الفكر العربىا ال اهرةا 
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يىىىىى المجىىىىا  الرياضىىىىىا دار الكتىىىىاب الحىىىىديثا  اتتصىىىىا  :  كى محمد محمد حسن ..
 .م5252ال اهرة ا 

 م..522ين الحوار مع األبناءا مؤسسة إقرأا ال اهرةا  : سعد رياض .3
البناء النفسىى للطفى  )تنميىة المهىارات اللغويىة واللفظىة(ا  : سعد رياض .9

 م.5252دار الصحوةا ال اهرةا 
طىىىىىىىارق محمىىىىىىىد عبىىىىىىىد  .52

الع يىىىىى ا أيمىىىىىن عبىىىىىىد  
 حمدم

تىىىأثير برنىىىامج تعليمىىىى باسىىىتخدام الحاسىىىب األلىىىى علىىىى  :
المسىىتوى المهىىارى والتحصىىي  المعريىىى يىىى الكىىرة الطىىائرة 

(ا 5(ا مجلىىىد )5لطىىىالب كليىىىة التربيىىىة الرياضىىىيةاالعدد )
 م.5222كلية التربية الرياضية جامعة أسيوطا

ريىىىىة مىىىىدخ  إلىىىىى اتتصىىىىا  والىىىىرأى العىىىىام )األسىىىىس النظ : عاطا عدلى العبد .55
واتسىىىىىىهامات العربيىىىىىىة( دار الفكىىىىىىر العربىىىىىىىا ال ىىىىىىاهرةا 

 م..599
عبىىىىد السىىىىالم مصىىىىطفى  .55

 عبد السالم
أساسيات التدريس والتطوير المهنى للمعلىما دار الجامعىة  :

 .م.522الجديدةا االسكندريةا 
عىىىىىىالء الىىىىىىدين كفىىىىىىايى  .52

 و خرون
مهىىارات اتتصىىا  والتفاعىى  يىىى عمليتىىى التعلىىيم والىىتعلما  :

 م.5221ا دار الفكرا عمانا 5ط
يىىىىىىىاي  مىىىىىىىراد دنىىىىىىىد ا      .51

 األمير عبد الحفيظ
عىىىىداد المعلمىىىىينا دار الويىىىىاءا  : دليىىىى  التربيىىىىة العمليىىىىة وا 

 م.5225االسكندريةا 

إسىىىىتراتيجيات التعلىىىىيم وأسىىىىاليب الىىىىتعلما مكتبىىىىة األنجلىىىىو  : مجدى ع ي  ابراهيم .51
 م.5221المصريةا ال اهرةا 

ياعليىىىة اتتصىىىا  لىىىدى مىىىدربى الىىىن ء الرياضىىىى دراسىىىة  : السيد محمد أحمد .52
تحليلىىىة م ارنىىىةا رسىىىالة ماجسىىىتير  يىىىر منلىىىورةا كليىىىة 

 م.5221التربية الرياضية جامعة حلوانا 
علىىىم نفىىىس المىىىدرب والتىىىدريب الرياضىىىىا دار المعىىىارا ا  : محمد حسن عالوى ..5

 .م.599ال اهرةا 
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التعلىىىىىىىيم والىىىىىىىتعلم ا دار الفكىىىىىىىر العربىىىىىىىى ا  تكنولوجيىىىىىىىا : محمد رضا البغدادى .53
 م.5993ال اهرةا

الجىىى ء  -ال يىىاس والت ىىىويم يىىىى التربيىىة البدنيىىىة والرياضىىىة : محمد صبحى حسانين .59
 ا 1األو ا ط

 م.5225دار الفكر العربىا ال اهرةا  
ياعلية مهىارات اتتصىا  لىدى المىدرب الرياضىى وعالقتهىا  : محمد عبد ا  عبد ا  .52

بعض العمليىىات الع ليىىةا رسىىالة دكتىىورا   يىىر منلىىورةا بىى
 م.5222كلية التربية الرياضية جامعة بنهاا

ت ىىىىويم مهىىىىارات اتتصىىىىا  لىىىىدى مىىىىديرى مراكىىىى  اللىىىىباب  : محمد عيد  كى .55
 وعالقتهىىىا بكفىىىاءة األداءا رسىىىالة دكتىىىورا   يىىىر منلىىىورةا

 م.5229ا كلية التربية الرياضية جامعة بنها
ا 1مهىىىارات اتتصىىىا  لإلعالمىىىين والتربىىىويين والىىىدعاهو ط : ر حجابمحمد مني .55

 م.5222دار الفخر للنلرا ال اهرةا 
محمود عبد الحلىيم عبىد  .52

 الكريم
ديناميكية تدريس التربية الرياضيةا مركى  الكتىاب للنلىرا  :

 .م5222ال اهرة ا 
محمود عبد الحلىيم عبىد  .51

 الكريم
دار الفكىىر العربىىىا ال ىىاهرةا منظومىىة الرياضىىة المدرسىىيةا  :

 م.5251
51. 
 
 

مصىىىطفى عبىىىد السىىىميع 
 محمد و خرون

اتتصىىىا  والوسىىىائ  التعليميىىىة )قىىىراءات أساسىىىية للطالىىىب  :
 م.5225المعلم(ا مرك  الكتاب للنلرا ال اهرةا

مكارم حلمىى أبىو هرجىة  .52
 و خرون

موسىىىىوعة التىىىىدريب الميىىىىدانى للتربيىىىىة الرياضىىىىيةا مركىىىى   :
 م.5225را ال اهرةا الكتاب للنل

برنامج م ترح لتنمية بعض مهارات اتتصىا  اللغىوى لىدى  : منا  أنور سيد ..5
طالبات لعبة الطفولةا رسالة دكتورا   ير منلورةا كليىة 

 م.5255التربية جامعة أسيوطا

مىىىدخ  إلىىىى علىىىم اتتصىىىا ا المكتىىىب الجىىىامعى الحىىىديثا  : منا  طلعت محمود .53
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 .م5225االسكندريةا 
تأثير برنامج كفايات أدائية يىى إكتسىاب مهىارات االتصىا   : منى سعد حسين .59

وخفض حالة ال لق لدى الطالبة المعلمة بلىعبة التىدريس 
بكليىىة التربيىىة الرياضىىية جامعىىة طنطىىاا رسىىالة ماجسىىتير 
 يىىىر منلىىىورةا كليىىىة التربيىىىة الرياضىىىية جامعىىىة طنطىىىاا 

 م.5255
سىىمات اللخصىىية وتىىأثير  علىىى مهىىارات االتصىىا   بروييىى  : وائ  رياعى ابراهيم .22

واتخان ال رار يى المواقىا الرياضىيةا رسىالة دكتىورا   يىر 
 م.5222منلورةا كلية التربية الرياضية جامعة حلوانا 

 م.5225اتتصا  الفعا ا مكتبة لبنانا بيروتا  : يورا برس .25
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