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 يفعالية استراتيجية مقترحة على تنمية مهارات االتصال لدى طالب التدريب الميدان

 شمس الدين محمد محمود •
 المقدمة ومشكلة البحث:

الى  الحاجةوالتكنولوجيا تزايدت  والتقنيةتغيير العصر ودخول العالم عصر تطوير االتصاالت  ان
تغيرات طبقا ل متغيرةيلبى حاجات المتعلم والمجتمع حيث ان تلك الحاجات باستمرار، معلم متطور 

 ومستجداته. العصر 
تشكل مرحله  التدريب الميدانيالى ان مرحله  (2001واخرون )حلمى  مكارممن وتشير كل 

 والعملية النظريةتنصهر فيه المعارف  التي البوتقةباره تالمعلم باعوتأهيل برامج اعداد  في األهميةبالغه 
 لكي لدى الطالب المتدربينانها تتيح الفرص  التعليمية، كمامع واقعيات مهنه التدريس بالمؤسسات 

علميه، يه فخالل برامج اعدادهم من افكار ونظريات وخل ما تعلموهوا من صالحيه ومالئمه يتحقق
 التعليميةثناء التدريب بالمؤسسات أستخدام وتجريب كل هذا إحيث يقومون ب متنوعةس يواساليب تدر 
 (17: 16)للتطبيق.  المتخصصة

 أساسيب ومطلب الالط برنامج اعداد وتدريب في االساسيالركن  التدريب الميدانيمثل وي
 الكردانى، مصطفى فتحي (2002فهيم واخرون ) مجديوفى هذا الصدد يذكر كال من  لتخرجهم،
وتتمثل فيها  المستقبل،هم مجاالت اعداد وتشكيل معلم أ تعتبر من  ةالعملية م( ان التربي 2003) السايح
 ( 11:  9 ، )( 2: 11) التطبيقي.والعمل  األكاديميبين العمل  الوثيقة العالقة

من موقف المتعلم الى  المتدربنتقل فيها الطالب ي التي المرحلة هو التدريب الميدانيبر تعوي
عصام الدين ويذكر  المهنية،ساعد على تنميه مهارته يمشرف  رعايةبصوره متدرجه تحت  موقف المعلم

يعنى  العملياو التطبيق  الميدانياو التدريب  التدريب الميدانيان  (2006العال )بدوي عبد  متولي،
 المدارس  فيالمعلم على التدريس  بإعداد المعنيةاو المؤسسات  الرياضية التربيةتدريب طالب كليات 

 
 جامعة المنصورة –مدرس بكلية التربية الرياضية  •
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او فصول او وحدات من المقرر  إلجراءسواء  الفعليوالتدريس  المشاهدةبين  الممارسةوتنوع هذه 
 (  263: 6)المدرسي. بالمنهج  الدراسي
تضافر مجموعة من الجهود البشرية ال يمكن التقليل من أثر أي نجاح التدريب الميداني يتطلب و 

منها، فللمدير دوره الفعال في تسير العمل اإلداري، وتهيئة جميع الشروط التي تدعم المعلمين نفسيا  
م المادة العلمية بأمانة، وتشجيع المتعلمين على طلب وتحفزهم على العمل والعطاء، وللمعلم دوره في تقدي

 .رسالتهاالعلم والمعرفة، فالمتعلم يعكس وحدة الجهود لتحقيق أهداف المدرسة من أجل تحقيق 
كون المعلم ي فلكي التدريسية العمليةلنجاح  الهامة الضروريةوتعتبر عمليه االتصال من العمليات 

خرين ثير على اآلأالت فيكون ناجحا يان  ن عليه اوال  إشاق ف يتدريسقوم به من عمل يناجحا فيما 
تقن يان  عليه ينبغي الى ان المعلم (1998محمد حسن عالوى )هذا الصدد يشير  وتوجيههم، وفى

تخذ العديد من يقرا بعض النصائح عنها بل عليه ان يان  يكفيفال  المختلفة بأنواعهامهارات االتصال 
 (147:  12)االتصال. ت اى اكتساب وتنميه مهار تساعد عل التيالخطوات 

سواء  الممكنةيتم من خاللها استخدام فعال لجميع اساليب التعبير  متكاملةويعد االتصال عمليه 
مجموعه بشريه  وأيشكل من اشكال الرسائل لتحقيق تفاهم بين انسان واخر  أيكانت حركه او على 

ان مهارات التواصل تشتمل على عمليتين ( 1999قنديل )شاكر هذا الصدد يذكر  واخرى، وفى
يحصل عليها الفرد  التيعلى فهم المعلومات  بالقدرةالستقبال اويرتبط واالرسال، تين هما االستقبال يرئيس

 ( 51: 5) الحسية. عن طريق القنوات 
تتكون عملية االتصال من عدد من المكونات أو العناصر ولكل منها وظيفتها لتحقيق أهداف و 

 لمدرسة. وهذه العناصر هي:ا
. المرسل: هو نقطة البدء في عملية االتصال، ومصدر الرسالة، وقد يكون متحدثا  بطريق مباشر مثل 1

 مدير المدرسة مع زمالئه أو بطريق غير مباشر عن طريق التليفون، أو اإلذاعة، أو الفيديو كونفرانس.
مر، أو الشخص الذي لديه معلومة أو فكرة والمرسل هو الشخص الذي يعرض المعلومة أو يوجه األ
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أو طالبه أو إلى زمالئه  همرؤوسي، وقد يكون المرسل مدير إلى همرؤوسييريد أن ينقلها إلى زمالئه أو 
إلى المدير أو من  المرؤوسينفي المدارس األخرى أو المجتمع المحلي أو اإلدارات األعلى، أو من 

 المعلم لزميله المعلم.

 
 (1شكل )

 ح عملية االتصاليوض
ويشكل االتصال بصفه عامه عمليه هامه حيث ان جميع الناس يقومون باالتصال فيستقبلون     

فعمليه االتصال عمليه األساسي، معلومات وينقلون معلومات اخرى حتى وان لم يكن االتصال عملهم 
صيه المتعلم واستعداداته تنميه شخ هيللتعليم  األساسية المهمةبين الجميع وحيث ان  وضرورية مستمرة

 (5: 14المعلم. )وقدراته ولذا يتم ذلك من خالل عمليه االتصال بينه وبين 
على ان االتصال هو تعبير عن  (2001وطارق بدر الدين )امين، احمد ويشير كال من 

ذهن شخص ما الى ذهن شخص اخر  فيويعنى نقل فكره معينه او معنى محدود  االفراد،العالقات بين 
محمد حسن وفى هذا الصدد يذكر  االفراد،طريقه يحدث التنقل بين  االشخاص، وعنمجموعه من  او

معينه تحمل  رسالةتتم بين طرفين مرسل ومستقبل بغرض توصيل  التي العمليةانه  (1997عالوى )
 (102: 13)( 36: 1لالتصال. )عن طريق استخدام وسيله وقناه  معينا   مضمونا  
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نقل يتم من خاللها االولى  العملية الخطوةهو  الميدانيضح ان التدريب ومن خالل ما سبق يت
فقط  الميدانيوال يحتاج التدريب  المستهدفة ،مراحل التعليم  فيالى المتعلمين  النظرية معلومات الطالب
 الفورية واالستجابةعلى االبتكار او االبداع  القدرةايضا الى  جبل تحتا ، النظريةالى المعلومات 

 المتعلمين تتطلبها ردود افعال  والتيتفرضها ظروف التدريب  التي المتغيرةللمواقف  والمناسبة السريعةو 
 أدائيبشكل  التربويةقوم فيه الطالب المعلم بتطبيق المبادئ والنظريات ي تربوي ،حيث انها تمثل مختبر 

من التعامل مع اطراف  العملية التربيةتمكن من خالل مراحل يمتكامل كما  إيجابي تربوي اتجاه  إلنتاج
 موس .لبشكل واقعى م التربوي الميدان  فيتواجههم  التيواكتشاف الصعوبات  التعليمية العملية

وقد الحظ الباحث أنه هناك نسبة كبيرة من طالب التدريب الميداني لديهم قصور بالنسبة لمهارات 
مج لتنمية تلك المهارات لتطبيقها على االتصال بصفة شخصية، ومن هنا نشأت الحاجة إلى إعداد برنا

 عينة من الطالب المتدربون ضمانا لرفع مستوى مهارات االتصال لديهم قبل التخرج. 
 مقترح لتنمية مهارات بتصميم برنامجالبحث وذلك  بإجراءوبناء على ما سبق قام الباحث 

 بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة. المتدرباالتصال للطالب 
 ف البحث:هد

 المتدرباالتصال للطالب  مقترح لتنمية مهارات يهدف البحث الى التعرف على تأثير برنامج
 بكلية التربية الرياضية

 البحث:ض و فر 
–البيني –توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات قياسات البحث الثالثة )القبلي  .1

 لصالح القياس البعدي.البعدي( في اكتساب مهارات االتصال لدى الطالب المتدرب 
توجد فروق ذات دالله بين متوسطي نسب التحسن بين متوسطات قياسات البحث الثالثة  .2

البعدي( في اكتساب مهارات االتصال لدى الطالب المتدرب لصالح القياس –البيني –)القبلي 
 البعدي.
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 البحث:مصطلحات 
 االتصال:

 معينه تحمل مضمونا   رسالةض توصيل تتم بين طرفين مرسل ومستقبل بغر  التي العمليةهو 
  لالتصال. قناةمن المرسل عن طريق استخدام وسيله او  محددا  

 االتصال اللفظي:
عدد من الفهم المشترك للمعنى  أكبرللوصول إلى  االتصال، أطرافهو تبادل اللغة المنطوقة بين 

  .االتصال أطرافالذي تثيره االلفاظ لدى 

  االتصال غير اللفظي:
  (45: 14) اللفظ.العملية التي يتم من خاللها تبادل االفكار والمعاني بين االفراد بدون  هي 

 السابقة:الدراسات 
بعنوان قياس اتجاهات المعلمين وسماتهم المزاجية من  Leeds (1998( )20)ليدز دراسة 

الباحث المنهج خالل قياس اراء التالميذ حول عمليات التفاعل بين المعلم والتلميذ، وقد استخدم 
التجريبي، واشتملت العينة على تالميذ هذه المرحلة، وقد اسفرت النتائج عن وجود عالقة ذات دالله 

التلميذ( وبين اتجاهات المعلم نحو االبداع، كما اوضحت ان  –إحصائية بين درجه التفاعل )المعلم 
 ميذ داخل الفصل.التفاعل اإليجابي بين المعلم والتلميذ يزيد من درجه ابداع التال

لتحسين مهارات  تبعنوان استراتيجيا Spicer, et.al  (1999( )19)سبايسر، واخرون دراسة 
االتصال لدى الطالب في الفصول الجامعية وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي ، وقد اشتملت العينة 

نهاية فتره التدريس ،وقد  ( طالبا قبل التخرج يدرسون ماده تهتم بالمشكالت االجتماعية وفى56على )
 اسفرت النتائج الى انه طرا تغير على الطالب في مهارات االتصال اال انه تغير طفيف . 

 في الرياضياالتصال لدى المدرب  فيالفروق بعنوان  (8( )2001عبد الحميد ) غادة دراسة
 ةالباحث تقد استخدمو  ،والالعبين الرياضيمسابقات الميدان والمضمار بين التقييم كل من المدرب 

وقد اسفرت النتائج الى ان وجود فروق ذات  حاالت،( 4واشتملت عينه البحث على ) الوصفي،المنهج 
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مسابقات الميدان والمضمار بين تقييم المدرب  في الرياضيمهارات االتصال للمدرب  في إحصائيةدالله 
ثالث حاالت  فيوذلك  االتصاليةمهارات وتقييم الالعبين او الالعبات لل االتصاليةلمهاراته  الرياضي

 دراستها.تمت  التي األربعةمن الحاالت 
إدارة الخالفات الشخصية، بعنوان  Taboor  Bonnie& (2002( )21)تابور وبوني دراسة 

الدراسة  عينةوبلغت ، وأسلوب التواصل في نظام التعليم االبتدائي األساسي، مدارس غرب فرجينيا
نتائج وجود المن أهم كان مدرسة أساسية، و ) 18ة. تم اختيارهم عشوائيا  من )معلما  ومعلم( 199)

المدارس، عالقة ذات داللة إحصائية، بين نمط االتصال لدى مديري المدارس والمناخ المدرسي في تلك 
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية، بين نمط االتصال لدى مديري المدارس وأسلوب الصراع فيها. و 

المعلم  نظر وجهة من بمعلميه المدير اتصال بعنوان مهارات (17( )2010) د كابورهندراسة 
 ( معلما  115) العينة حجم الوصفي، وبلغ المنهج الباحثة استخدمت الذاتية، وقد المعلم بكفاءة وعالقتها
 البحث دمشق، وأشار لمدينة الجغرافية المناطق مدارس يمثلون  سبع من عشوائيا   اختيارهم تم ومعلمة،

 الكفاءة ومستوى  والمعلم، المدير االتصال بين مهارات مستوى  بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود إلى
 .للمعلم الذاتية

 إجراءات البحث:
 البحث:منهج  

خالل استخدام  مهارات االتصال منتطبيق برنامج  في التجريبياستخدم الباحث كال من المنهج 
باستخدام المسح  الوصفيلمناسبتها لتلك البحث كما استعان بالمنهج  حدةالوا التجريبية المجموعةتصميم 

 االستمارات.بناء  فيحد انماطه أك
 البحث:عينه 

طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة  من العمدية بالطريقة البحث عينة اختيرت
 االستطالعية الدراسة إلجراء البط( 20) استبعاد تم وقد طالب،( 49) العينة قوام وبلغ المنصورة،
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 بعض في البحث لعينة التجانس بإيجاد الباحث قام وقد طالب،( 29) االساسية العينة قوام ليصبح
  ذلك. يوضح( 1) رقم والجدول البحث متغيرات على تأثير لها يكون  قد والتي المتغيرات

 (1جدول )
 اعتداليه البيانات قيد البحث لبيان األساسيةالمتغيرات  في العينةتوصيف 

 29ن=
وحده  المت يرات م

 القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  الوسيط
 المعياري 

 االلتواء

 0.43 0.54 22 21.76 سنة السن 1
 1.23 3.56 175 174.11 سم الطول  2
 0.78 4.69 73 71.43 كجم الوزن  3
 مهارات االتصال  
 0.08- 1.47 16.00 15.96 درجه   اللفظيغير  االتصال 1
 0.39- 2.44 36.00 35.58 درجه   اللفظياالتصال  2
 0.22- 1.22 10.00 9.82 درجه  مهاره االستماع  3
 0.54 3.38 61.00 61.36 درجه   اإلجمالي 

ومعامل االلتواء لدى  المعياري والوسيط واالنحراف  الحسابي( المتوسط 1يتضح من جدول )
( مما يشير الى اعتداليه البيانات وبعدها 3)±تغيرات تتراوح ما بين مجموعه البحث ويتضح ان جميع الم

  االعتدالية.تماما عن عيوب التوزيعات غير 
 البيانات:ادوات جمع 

 (1مرفق )   مهارات االتصال  في الباستمارة تقويم اداء الط -
 (2المتدرب: مرفق رقم )الطالب  مهارات اتصالبرنامج  -
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 تمارة تقويم اداء الطالب المتدربين في مهارات االتصال:المعامالت العلمية الس
 صدق االستمارة:  -1
 صدق المحكمين: •

قام بعرض البطاقة على  إذااختبار صدق االستمارة على صدق المحكمين  فياعتمد الباحث 
وفى  الرئيسيةمهارات االتصال  في رأيهم ألبداءمجال المناهج وطرق التدريس  فيبعض المتخصصين 

تلك العبارات  وصياغةمدى وضوح  فيوكذلك  اساسيه،تحتويها كل مهاره  التيثل العبارات مدى تما
 للقياس.ولقد كان لكل منها كما اجمعوا على ان االستمارة مناسبه 

 صدق المحتوى: •
قام الباحث بإيجاد معامالت االرتباط بين مجموع كل مهاره والمجموع الكلى لمهارات االتصال 

 (2ويوضح ذلك جدول ) )االتساق الداخلي(
 (2جدول )

 دالله الفروق بين متوسطي اإلرباعي االعلى واإلرباعي االدنى لبيان معامل الصدق 
 استمارة تقويم اداء الطالب في مهارات االتصال قيد البحث

 قيمه ت
الفرق بين 
 المتوسطات

االدنى اإلرباعي االعلى اإلرباعي   
 س ع س ع م المحور

 1  اللفظياالتصال غير  13.00 1.73 19.00 1.22 6.00 6.32
 2  اللفظياالتصال  29.20 1.30 40.80 2.16 11.60 10.25
 3 مهاره االستمتاع 9.20 1.30 14.20 1.48 5.00 5.66
  اإلجمالي 51.40 3.71 74.00 4.63 22.60 8.50

 1.86= 0.05قيمه ت عند مستوى معنويه 
 واإلرباعياالعلى  اإلرباعي متوسطيبين  إحصائيةله ( وجود فروق ذات دال2جدول ) يتضح من

يشير  مما 0.05عند مستوى معنويه  الجدوليةمن قيمه ت  أكبر المحسوبةاالدنى حيث كانت قيمه ت 
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مهارات االتصال المستخدمة قيد البحث بمعامالت صدق  فيالى تمتع استمارة تقييم اداء الطالب 
  .عالية

 ثبات االستمارة:  -2
طالب من  20عددهم بات االستمارة من خالل تطبيقها على عينه استطالعيه على تم تحديد ث

 ( 3معامل االرتباط عن طريق اعاده تطبيق االختبار كما يشير اليها جدول )وإيجاد خارج العينة األصلية 
 (3جدول )

 لبيان معامل الثبات  الثانيمعامل االرتباط بين التطبيق االول والتطبيق 
 مهارات االتصال قيد البحث فيالطالب  اداء استمارة

معامل 
 االرتباط 

الثانيالتطبيق   م المحور  التطبيق االول   
 س ع س ع

 1  اللفظياالتصال غير  16.00 3.48 16.15 2.75 0.93
 2  اللفظياالتصال  35.15 4.24 35.40 4.36 0.91
 3 مهاره االستمتاع 11.95 2.92 12.20 1.98 0.94
0.89 95.3   اإلجمالي 63.10 6.23 63.75 

 0.37=  0.05قيمه ر الجدولية عند مستوى معنويه 
)اعاده  الثانيبين التطبيق االول والتطبيق  إحصائية( وجود ارتباط ذو دالله 3) جدول من يتضح

 0.05مهارات االتصال قيد البحث عند مستوى معنويه  فياستمارة تقويم اداء الطالب  االختبار(تطبيق 
 .ا يشير الى تمتع استمارة التقويم قيد البحث بمعامالت ثبات عاليةمم

 ( 2البرنامج المقترح: مرف  )
 هدف البرنامج:-1

 اكتساب مهارات االتصال لدى الطالب المتدرب بكلية التربية الرياضية.    -
 اغراض البرنامج: -2 

 اكتساب مهارات االتصال من خالل ما يلي: 
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 تصال.التدريب على مهارات اال -
يكتسب الطالب المتدرب مهارات االتصال من خالل مراحل تتمثل في البعد المعرفي والعملي  -

 ومرحله التغذية الراجعة.
 ان يكتسب الطالب المتدرب بعض االساليب التكنولوجية. -
 ان يكتسب الطالب المتدرب اسلوب جديد لنمو مهارات االتصال. -
 ه وما يؤديه من خالل تنفيذ البرنامج.ان يرتبط الطالب المتدرب بين ما يسمع الي -

 اسس وضع البرنامج:-3
 -لتصميم برنامج كفايات أدائية لعينه البحث قام الباحث بمراعاة االسس العلمية التالية: 

 يحتوي مجموعه مهارات االتصال المتدرجة. -
 .يوفر للطالب المتدرب فرصه تعليميه واقعيه بعد االنتهاء من كافة المهارات المناسبة -
 يكون ضمن إطار معرفي لمهارات االتصال. -
 يعتمد على وسائل تكنولوجيا التعليم. -
 التدريس المصغر /الفردي/التعليم/يستخدم التنظيمات المتنوعة للتدريب الميداني المالحظة -

 محتويات البرنامج:-4
لبعد ا –تتضمن محتويات البرنامج تنميه )كفايات مهارات االتصال( من خالل: البعد المعرفي 

 التغذية الراجعة.-العلمي 
 االدوات الالزمة لتنفيذ البرنامج:-5

 استخدم الباحث اثناء تنفيذ البرنامج االدوات واألجهزة التالية:
 فيديو  -
 بروجكتور -
 اجهزه الحاسب األلى -
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 -التقسيم الزمنى للبرنامج: -6
دقيقه بواقع  60 دةالوحتعليميه زمن  اتوحد (8)على  االتصال مهارات كفاياتاشتمل برنامج 

 -يلي: وفقا لما  ( اسابيع8)وحده واحده كل اسبوع وذلك لمده 
 ق  10 فكرى( إطار) معرفيبعد  -
 ق 30 عمليبعد  -
 ق 20تغذيه راجعه  -

 اسلوب التدريس المستخدم في البرنامج:-7
 اتي.الذالتعليم  – العمليالبيان  –التدريس المصغر  –المحاضرة  التالية:تم استخدام االساليب 

 خطوات تطبي  البحث:
 القياس القبلي:
 م2014 /8/10الى /4/10الفترة ما بين  فيعلى المجموعة التجريبية قيد البحث  القبليتم تنفيذ القياس 
 تنفيذ البرنامج:

 م2014 /6/12م الى 2014 /10/10تم تطبيق برنامج مهارات االتصال قيد العينة في الفترة من 
 اتوحد (8)بواقع وحده واحده كل اسبوع وقد بلغ عدد الوحدات  ( أسابيع8)نامج البر تنفيذ وقد استغرق ، 

 الثالثة. الفرقة طالباألول على  الدراسيالفصل  فيتعليميه وذلك 
 -البيني: القياس 

الى /10/11بين الفترة ما  فيعلى المجموعة التجريبية قيد البحث  البينيتم تنفيذ القياس 
 م14/11/2014

 -دي: البعالقياس 
التجريبية قيد البحث عن طريق بطاقات  االتصال للمجموعةمهارات  في البعديتم اجراء القياس 

 م6/12/2014 الى/3/12بين الفترة ما  فيالتقويم وذلك 
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 -المعالجات اإلحصائية: 
 استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية:

 معامل االلتواء   -        المتوسط الحسابي                                -
 معامل االرتباط  -االنحراف المعياري                                       -
 داله الفروق  - تحليل التباين                                           -
 نسبه التحسن                                               -
 ( إليجاد اقل فرق معنوي بين المتوسطات.L. S. Dاستخدام طريقه ) -

 عرض ومناقشة النتائج:
 -عرض النتائج: -اوال 

 (4جدول )
 البعدية(  –البينية  –تحليل التباين بين قياسات البحث الثالثة )القبلية 
 في متغير مهارات االتصال

29=ن   
 المت ير   مصدر التباين  الحريةدرجه  مجموع المربعات  متوسط المربعات  قيمه ت

2861.351 
 االتصال بين القياسات  2 23172.713 11586.356

اللفظيغير    
 داخل القياسات  84 340.138 4.049

 المجموع  86 23512.851 

1898.297 
االتصال  بين القياسات  2 83980.161 41990.080

 اللفظي
 داخل القياسات  84 1858.069 22.120

موع المج 86 85838.230   

1055.405 
مهاره  بين القياسات  2 2616.851 1308.425

 االستماع
 داخل القياسات  84 104.138 1.240

 المجموع  86 2720.989 

4107.039 
 بين القياسات  2 243104.345 121552.172

 داخل القياسات  84 2486.069 29.596 اإلجمالي
 المجموع  86 245590.414 

  3.11=  0.05جدولية عند مستوى معنويه قيمه ف ال
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متغير  في البعدية( – البينية – )القبلية الثالثة( دالله الفروق بين القياسات 4جدول ) يتضح من
ويتضح وجود فروق ذات دالله  0.05مهارات االتصال لدى مجموعه البحث عند مستوى معنويه 

لبيان اقل دالله  ) L. S. D (لى اجراء اختبارإحصائية بين قياسات البحث الثالثة مما دفع الباحث ا
 فروق معنويه بين القياسات.

 (5جدول )
 البعدية( –البينية –اقل دالله معنويه بين قياسات البحث الثالثة )القبلية 

 في متغير مهارات االتصال                   
29ن=   

LSD 
 فروق المتوسطات 

ريالمت  القياسات  المتوسطات   
  قبلي  ينيب بعدى 

1.02 
 االتصال قبلي 15.96  *20.79 *39.97

اللفظيغير   
 بيني 36.75   19.188

 بعدى 55.93   

2.39 
االتصال  قبلي 35.58  *38.04 *76.10

 اللفظي
 بيني 73.62   *38.06
 بعدى 11.68   

0.56 
مهاره  قبلي 9.82  *6.07 *13.42

 االستماع
 يبين 15.89   *7.35
 بعدى 23.24   

2.77 
 قبلي 61.36  *64.91 *129.50

 بيني 126.27   *64.59 اإلجمالي
 بعدى 190.86   

 البعدية( – البينية – )القبلية الثالثة( اقل دالله الفروق معنويه بين القياسات 5جدول ) من يتضح
وبذلك  2.77 الجدولية معنوي فرق  متغير مهارات االتصال لدى مجموعه البحث ان قيمه اختبار اقل في

 الثالثة.يتضح وجود فروق ذات دالله إحصائية بين قياسات البحث 
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 (6جدول )
 ( البعدية –البينية–القبلية)الثالثة قياسات المعدل نسب التحسن بين 

 متغير مهارات االتصال في
 نسبه التحسن % 

 المت ير القياسات  المتوسطات 
  قبلي  بيني بعدى 
50.432 االتصال غير   قبلي 15.96  130.26 

 اللفظي
  بيني 36.75   52.19

 بعدى  55.93   
االتصال   قبلي 35.58  106.91 213.88

 اللفظي
  بيني 73.62   51.69

 بعدى  11.68   
مهاره   قبلي 9.82  61.81 136.66

 االستماع
  بيني 15.89   46.25

 بعدى  23.24   
211.05 5.7810   قبلي 61.36  

  بيني 126.27   51.15 اإلجمالي
 بعدى  190.86   

 في البعدية( – البينية – )القبلية الثالثة( معدل نسب التحسن بين القياسات 6جدول ) من يتضح
متغير مهارات االتصال لدى مجموعه البحث، ان نسبه معدل التغير بين متوسطات قياسات البحث 

البعدي، والقياس  البينيالقياس  متوسطينسبه تغير بين  كأصغر %( 51.15انحصرت )
 البعدي.والقياس  القبليالقياس  متوسطينسبه تغير بين  كأكبر( 211.05%)

 -مناقشه النتائج: -ثانيا

معالجتها  ومن خاللالنتائج التي تم التوصل اليها  ومن واقع وفرض البحثفي ضوء هدف 
 النحو التالي: علىئج احصائيا توصل الباحث الي النتا
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متغير  في البعدية( – البينية – )القبلية الثالثة( دالله الفروق بين القياسات 4جدول ) يتضح من
ويتضح وجود فروق ذات دالله  0.05مهارات االتصال لدى مجموعه البحث عند مستوى معنويه 

لبيان اقل دالله  ) L. S. D (إحصائية بين قياسات البحث الثالثة مما دفع الباحث الى اجراء اختبار
 فروق معنويه بين القياسات.

 – البينية – )القبلية الثالثة( اقل دالله الفروق معنويه بين القياسات 5جدول ) من ويتضح
 الجدولية معنوي متغير مهارات االتصال لدى مجموعه البحث ان قيمه اختبار اقل فرق  في البعدية(

 الثالثة.الله إحصائية بين قياسات البحث وبذلك يتضح وجود فروق ذات د 2.77
 في البعدية( – البينية – )القبلية الثالثة( معدل نسب التحسن بين القياسات 6جدول ) من ويتضح

متغير مهارات االتصال لدى مجموعه البحث، ان نسبه معدل التغير بين متوسطات قياسات البحث 
البعدي، والقياس  البينيلقياس ا متوسطينسبه تغير بين  كأصغر%(  51.15انحصرت )

 البعدي.والقياس  القبليالقياس  متوسطينسبه تغير بين  كأكبر( 211.05%)
نمو مهارات االتصال لدى افراد المجموعة  فيقدم الكبير توجود هذا الالى رجع الباحث ذلك يو 

بينها و بين  إليجابيابرنامج عليها و ذلك حتى تستطيع التعامل و التواصل التم تطبيق  التيالتجريبية 
نمو هذه المهارات  فيالتالميذ  بصورة افضل ، و ذلك يرجع الى البرنامج المطبق لما له من دور فعال 

و تقديم المعلومات الصحيحة ومساعدتهم على اكتشاف االخطاء  الميدانيوذلك من خالل فترة التدريب 
و التغذية العكسية و التقويم مما  العمليو البيان  النظري و التطبيق من خالل برنامج يعطى االطار 

 .يؤدى الى جعل الطالب المتدرب يشعر بموقف اختبار لقدراته 
إحدي المهارات تعد مهارات االتصال على ان ( 10( )2007كمال كامل )وفى هذا الصدد يؤكد 

أو  نقول،هم ما فإذا فشل المستمعون في ف واآلباء،األساسية التي يجب أن تتعلمها القيادات والمعلمون 
نكون قد فقدنا القدرة  نقول،بالملل مما  اإلحساس نتيجةلنا  اإلنصاتإذا انصرف عدد كبير منهم عن 

لألفراد  بالنسبةالتواصل معهم ومن ثم فشل عملية االتصال وإذا كانت عمليه االتصال هامه  على
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دف إيصالها لجيل المستقبل للمعلم الذي دائما هو صاحب الرسالة يسته أهميةوالجماعات فهي أكثر 
 .تستمر الثقافات وتبني الحضارات حتى

مفهوم الذات  يستطيع ان يغير مناالتصال اكتساب الطالب المعلم لمهارات أن ويرى الباحث 
 الذاتية.فالبد من أن يترك أثره في تقديره لكفاءته وبالتالي ، لديه

دير المعلم لكفاءة الذات المدركة تق ( على ان4) (1997سامر رضوان )وفى هذا الصدد يؤكد 
دورا  كبيرا  في بناء نظرته حول نفسه، وفي اتخاذ قراراته ومستوى نجاحه في عمله، حيث تؤثر يلعب لديه 

الموقف، ثانيا : الجهد الذي  رأوال : اختياتوقعات الكفاءة الذاتية على ثالثة مستويات من السلوك، هي: 
 الموقف. ي السعي للتغلب على يبذله الفرد وثالثا : المثابرة ف

عبد  (، غادة1991( )19) .Specier et alوآخرون سبيسر نتائج وتتفق هذه النتائج مع 
حيث  (2( )2004معارك واخرون ) (، واحمد1996( )20) Leeds (، ليدز8) (2001الحميد )

ء وسلوك الطالب تنميه مهارات االتصال وتطوير ادا فياكدت على اهميه برنامج الكفايات األدائية 
 ض البحث.و فر  تالمتدرب وبذلك قد تحقق

 -االستنتاجات والتوصيات: 
 اوال: االستنتاجات:

–البيناااي –توجاااد فاااروق ذات داللاااه إحصاااائية باااين متوساااطات قياساااات البحاااث الثالثاااة )القبلاااي  .1
 .البعدي( في اكتساب مهارات االتصال لدى الطالب المتدرب لصالح القياس البعدي

ات داللاااه باااين متوساااطي نساااب التحسااان باااين متوساااطات قياساااات البحاااث الثالثاااة توجاااد فاااروق ذ .2
 البعدي( في اكتساب مهارات لدى الطالب المتدرب لصالح القياس البعدي.–البيني –)القبلي 
 ثانيًا: التوصيات:

 تطبيق برنامج لتنمية مهارات االتصال لدى الطالب المتدرب بكلية التربية الرياضية. -1
في الكلية وتزويد الطالب بالقدر الكافي من المعلومات النظرية والتطبيقية عن تطوير المناهج  -2

 التربية العملية.
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 اكساب الطالب المتدربين مهارات االتصال. -3
 تشجيع الطالب المتدربين على التواصل المناسب مع اداره المدرسة. -4
تعليمية اثناء التربية تطوير المهارات النفسية الخاصة بالطالب المتدرب لالرتقاء بالعملية ال -5
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