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 ./العراق المديرية العامة لمتربية في محافظة نينوى  **

 ( 9102  تشرين الثاني 2......... القبول  9102 ايلول 92)االستالم 

 امللخص
مي ومعممات هدف البحث الى بناء مقياس لقياس مقومات االتصال لدى المشرفين التربويين الرياضيين من وجهة نظر معم

المنهج  انالتربية الرياضية في مدينة الموصل، مع التعرف عمى مستوى مقومات االتصال وعواممها لديهم. واستخدم الباحث
( معممًا ومعممة لمتربية 727( معممًا ومعممة لمتربية الرياضية لمبناء و)052الوصفي بطريقة المسح . وشممت عينة البحث )

ببناء مقياس  انق اهداف البحث والحصول عمى البيانات تم استخدام االستبيان، اذ قام الباحثالرياضية لمتطبيق. ولتحقي
لمقومات االتصال لدى مشرفي التربية الرياضية من وجهة نظر معممي ومعممات التربية الرياضية، وبعد توفر الشروط 

ل الوس  الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة العممية فيه تم تطبيقه عمى عينة البحث. وعولجت البيانات إحصائيا من خل 
بمستوى  نين الرياضيين التربوييتمتع المشرفواظهرت النتائج المئوية واالرتباط البسي  واختبار ) ت ( لعينتين مستقمتين. 

التقييم ( في االصغاء, السؤال والمناقشة, االستجابة، جيد من مقومات االتصال يتوافق مع مستوى أغمب أبعادها المتمثمة )
ظهرت مؤشرات سمبية في بعض عوامل ابعاد مقومات االتصال لدى كما ( بمستوى جيد جدًا ، الحديث المؤثر) كان بعدحين 

المشرفين التربويين الرياضيين منها يستخدم المشرفون نبرة وسرعة صوت واحدة خلل حديثهم االشرافي ويعتمدون عمى 
اقف التعميمية ويغفمون تقديم تصور واضح ينم عن فهمهم لحديث معمم التربية السياق الرسمي في استجاباتهم لممو 

منها تعزيز  عدة توصياتب انأوصى الباحث قدالرياضية، كما يعتمدون عمى ذاكرتهم في استرجاع المواقف التعميمية . و 
ريبية والمؤتمرات والندوات العممية مقومات االتصال لدى المشرفين التربويين الرياضيين من خلل مشاركتهم في الدورات التد

المتخصصة الداخمية والخارجية واعداد دليل قيادي لممشرفين التربويين الرياضيين من خلل عقد ورش عمل بينهم تتناول 
 .اإلشرافية مهامهم في توضيح مقومات االتصال وتأثيراتها

 مدينة الموصل -الرياضيين المشرفين التربويين  -تقييم مقومات االتصال  الكممات المفتاحية:
Evaluating of the Communication Components of the  Sport-Educational 
Supervisors from the Point of View of Sport-Education Teachers (male & 

female) in Mosul City 
Reyadh Ahmed Ismail Al-Ashrifi     Firas Mohammad Saeed Al-Haggori   

Abstract 

The research aims at Constructing a scale to measure the communication components for the 

sport-educational supervisors from the point of view of sport-education teachers (male & 

female ) in Mosul city . and  Recognizing the level of communication components and  

components  for the sport-educational supervisors.             
The researchers have used the descriptive methodology with the survey style . The study 

includes a sample of sport-education teachers ( male & female) as (250, 107) divided into a 

construction sample and application sample respectively .To achieve the research objectives 

and obtaining data , the questionnaire has been used after the researchers has constructed a 

scale of communication components for the sport-education supervisors from the point of view 

of the sport-education teachers (male & female) .After providing the scientific conditions , 

  9102 –( 66) –العدد  –( 91) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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they have been applied on the research sample .The data have been treated statistically via the 

arithmetic mean , standard deviation, percentage, simple correlation, and t-test for two 

independent samples . 

The following results have been obtained : constructing a scale of communication components 

for the sport-education supervisors from the point of view of the sport-education teachers 

(male & female),the sport-education supervisors enjoy a good level of communication 

components compatible to the level of their dimensions (listening , question and discussion, 

and evaluation ) while the effective discourse, and response appeared in a very good level, and 

there were some negatives in the dimension components of communication components for 

the sport educational supervisors as follows :the supervisors use a single  accent and voice 

speed in their supervision discourse ,the supervisors adopt the formal context in their response 

to the educational attitudes, the supervisors avoid to presenting a clear perception clarifying 

their understand to the discourse of the sport education teacher, and the supervisors depend 

on their memory in recalling the educational attitudes. The researchers have recommended a 

number of recommendations like : Enhancing the scale prepared by the researcher in 

measuring the communication components for the leaders of the sport organizations after 

adapting it to the requirements of their work, enhancing the communication components for 

the sport-education supervisors via their participation in the training courses, conferences, 

and the specialized internal and external scientific symposiums ,and preparing a guide for the 

sport-education supervisors via holding workshops dealing with illustrating communication 

components and their effects on supervising tasks.   

 -Educational Supervisors -Sport  -Evaluating of the Communication Components  Keywords:
Mosul City 
                     

 عريف بالبحثالت-7
 المقدمة وأهمية البحث 7-7

مف  األطفاؿدكرا أساسيا كحيكيا في بناء  ؤدؼىـ المنظمات االجتماعية التي تأ كلى ك أتشكل المدارس االبتدائية 
يتكجب جيكدا كبيرة كمتكاممة تبذليا  األىداؼخالقية كالتربكية كاالجتماعية كالرياضية, كتحقيق ىذه كافة النكاحي األ

كالمينية . كيعد معمـ كمعممة التربية  اإلداريةفي مقدمتيا المدرسة االبتدائية بمالكاتيا  يأتي عدة ربكيةمؤسسات ت
الرياضية مف المشاركيف الفاعميف في تحقيق معظـ ىذه االىداؼ مف خالؿ قياميـ بتنفيذ البرامج الرياضية المدرسية 

المككمة الييـ كتطكير قدراتيـ كمستكياتيـ المينية كسمككياتيـ  األعباءعمى اختالؼ انكاعيا لمساعدتيـ في القياـ بيذه 
الداعمة لمعمـ كمعممة التربية الرياضية  األدكار كإحدػالشخصية كيظير دكر المشرؼ التربكؼ كما يمتمكو مف قدرات 

كفعاؿ، فيك القائد لمقياـ بيذه المياـ كتسييل تنفيذىا كتكظيف كل االمكانيات كالطاقات المدرسية المتاحة بشكل ناجح 
تفكيرية  آلياتالمكجو كالمرشد، كطبيعة عممو ىذه تتطمب االتصاؿ مع المعمميف كالمعممات باساليب متنكعة كاستخداـ 

متجددة كمرنة، فيك كما يذكر )عالكؼ( يشرح كيعمـ كيكجو كيأمر كيعطي تعميمات كينظـ كيناقش كيقرر كيقـك 
)عالكؼ ، الرسائل. عممية االتصاؿ كارساؿ رسائل كاضحة كاستقباؿ العديد مف  بالتقييـ، كىذه العمميات تتطمب دائما

8991 ،841) 
 األىداؼفي تحقيق  األساسية الكسائلكعميو يعد االتصاؿ الفعاؿ محكر نجاح عمل المشرؼ ككنو احد 

ة ككنيا تضـ مختمف الميمة في ىذه الكظيفة االداري األكلكيات إحدػالتنظيمية كالشخصية، كتشكل مقكمات االتصاؿ 
ادكار المشرؼ التفاعمية االيجابية مع المعمـ كالمعممة، اذ يتبادؿ الطرفاف مف خالليا الخبرات كاالفكار كالمعمكمات 
كالتجارب في مناقشة مكضكعية كعممية بسمكؾ قيادؼ كاتصاؿ بناء، كاالتصاؿ احد االنشطة الرئيسة التي يمارسيا 

كسائمو التي تنعكس ممارساتيا كفائدتيا عميو شخصيا كعمى المعمميف كالمعممات المشرؼ التربكؼ الرياضي كاحد 
حمقات  كإحدػ(, كتظير فاعمية المشرؼ التربكؼ في أداءه لميامو 814 – 811،  1008كاالدارة كذلؾ )البدرؼ ، 
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التربية الرياضية لتفعيل  كالتي يمكف مف خالليا استثمار مقكمات االتصاؿ مع معمـ كمعممة اإلشرافيةالعممية التربكية 
تنفيذ مسؤكلياتيما كصكال الى مخرجات فكرية كعممية كرياضية ىادفة كايجابية , فبقدر فاعمية المشرؼ التربكؼ تككف 

 (464,  1080) الطكيسي كالطعاني , العممية التعميمية التعممية. ية كفا
لدػ المشرؼ التربكؼ الرياضي لمتكصل الى كلذلؾ تبرز اىمية ىذه الدراسة في تناكؿ كاقع مقكمات االتصاؿ 

نتائج تنعكس عمى تحسيف العمل االشرافي التربكؼ مف خالؿ التحديد الدقيق لمستكػ تطبيق ىذه المقكمات 
كمعالجة ما يشكبيا مف سمبيات خدمة لمحركة الرياضية المدرسية كتطكير مدخالتيا  اكمضامينيا لتعزيز االيجابي مني

 كعممياتيا . 
اف تككف نتائج ىذه الدراسة عكنا لمجيات التربكية المختصة كبما ييسر ليا اإلفادة منيا في عممية كيمكف 

 تخطيط البرامج كالدكرات التنمكية كالتطكيرية المينية لممشرؼ التربكؼ الرياضي .
 مشكمة البحث : 7-0

تنكعة، لذا فيك يعيش حالة مستمرة مف يعد النظاـ التربكؼ احد اىـ انظمة الحياة االنسانية لما يفرزه مف مخرجات م
البحث كالتطكر لتقكيـ فاعميتو كىذا بالتأكيد يشمل االشراؼ التربكؼ فيك مفصل مف المفاصل االساسية فيو كيتحمل 
مسؤكلية ديمكمة تحسينو بمختمف مدخالتو )البشرية , كالمادية , كالمعمكماتية ( كعممياتو كالحفاظ عمى نتائجو . كلما 

رؼ التربكؼ يتحمل تحقيق مجمل ىذه االىداؼ الجسيمة فأف ذلؾ يتطمب مزيدًا مف االىتماـ بمختمف جكانب كاف المش
عممو كتقكيميا . كيعد االتصاؿ كما يذكر) بدكؼ ( احد االنشطة الرئيسية التى يمارسيا المشرؼ التربكؼ الرياضي، 

لو كينصت لمشكالتو كيتعرؼ عمى اتجاىاتو كيجيب فيك يقـك بتكجيو معمـ التربية الرياضية كارشاده كيشرح الخطط 
كاتو اك اساليبو، كما انو يقـك بالمقابالت كاالجتماعات احاتو عف تحسيف ظركؼ العمل اك ادعمى اسئمتو كيقدـ اقتر 

( . كتشكل ىذه العمميات  814 – 811,  1008بدكؼ , الالتي عف طريقيا يتـ تبادؿ االفكار ككجيات النظر ) 
االشرافية ما يطمق عميو مقكمات االتصاؿ، كىي مف المياـ التي تتركز جكدة تطبيقيا عمى مراعاة العديد االتصالية 

ممارسة االتصاؿ  إف إذ، فالعممية االتصالية ليست بالعممية السيمة كما يتكىميا البعض, مف الشركط كالمتطمبات
 1004في المنظمة كفي العامميف فييا ) المنجي , فرىا االتي البد مف تك  لميمةبكفاءة يتطمب كجكد بعض المقكمات ا

(، كعميو فأف اغفاؿ الشركط كمتطمبات تطبيق ىذه المقكمات اك تطبيقيا بشكل غير مناسب سيؤثر سمبا عمى  841, 
 فاعمية االتصاؿ االشرافي كمف ثـ عمى مستكػ المياـ االشرافية كثـ عمى كفاءة العممية التربكية .

كجكد تبايف الحظا  ـ المعمميف كالمشرفيفزمالئي الشخصية مع كثير مف ـكمقابالتي افثكمف خالؿ خبرة الباح
بيف المشرفيف التربكييف الرياضييف في تطبيق متطمبات مقكمات االتصاؿ التي تعد بعناصرىا ركائز التفاعل كالتكاصل 

رة اك باخرػ في فاعمية ممارساتيـ بصك  أثرهكالفيـ المتبادؿ بينيـ كبيف معممي التربية الرياضية، كىك ما ينعكس 
( مف اف المشرؼ يقـك بمجمكعة متنكعة  811- 818,  1008االشرافية, كيتكافق ذلؾ مع ما يذكر ) البدرؼ , 

تختمف مف مشرؼ الى اخر كمف منظمة  األعباءكمتداخمة مف االنشطة كاالعباء التي يتطمبيا أداؤه الحيكؼ، كاف ىذه 
 الى اخرػ . 

مشكمة البحث في دراسة مقكمات االتصاؿ لدػ المشرؼ التربكؼ الرياضي كلتتركز في التساؤالت  كمف ىنا تبرز
 اآلتية : 

 ما ىي ابعاد مقكمات االتصاؿ لدػ المشرفيف التربكييف الرياضييف ؟ -
ما ىك مستكػ أبعاد مقكمات االتصاؿ كعكامميا لدػ المشرفيف التربكييف الرياضييف مف كجية نظر معممي  -

 ت التربية الرياضية في مدينة المكصل ؟ كمعمما
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 اهداف البحث   7-3
 -يهدف البحث الى :

 بناء مقياس لقياس مقكمات االتصاؿ لدػ المشرفيف التربكييف الرياضييف في مدينة المكصل. -8
مستكػ ابعاد مقكمات االتصاؿ كعكامميا لدػ المشرفيف التربكييف الرياضييف مف جية نظر معممي  التعرؼ عمى -1

 عممات التربية الرياضية .كم
 مجاالت البحث 7-4

 المجاؿ البشرؼ : معممك كمعممات التربية الرياضية في مدينة المكصل . 8-4-8
 المجاؿ المكاني : المدارس االبتدائية في مدينة المكصل . 8-4-1
 ـ . 1081 -1081المجاؿ الزماني : العاـ الدراسي  8-4-1
 مصطمحات البحث  7-5

 يم التقي  7-5-7
  (   86، 1080)النجار،  التثميف، إذ تعتمد قيمة الشيء عمى مدػ كفائو بالحاجات. أكيعني قيمة الشيء 

( مصػػطمح التقيػػيـ كسػػيمة يػػراد بيػػا الحكػػـ عمػػى مشػػركع اك عمػػل مػػف األعمػػاؿ فػػي ضػػكء  1008كعػػرؼ ) الربيعػػي، 
 (81، 1008ربيعي،)ال األىداؼ المقررة لذلؾ العمل لمعرفة مقدار النجاح اك الفشل فيو.

 مقومات االتصال   7-5-0
لتتـ العممية  إتقانياتتطمب عممية االتصاؿ في مختمف ظركفيا كمستكياتيا االدارية مقكمات اساسية يجب   

 (. 104، 1001بكفاءة كفاعمية عالية )عمياف ،
كالتي تشكل بمجمكعيا  يقصد الباحثاف بمقكمات االتصاؿ مجمكع الركائز التي يطبقيا كيعتمدىا المشرؼ       

مؤشرات تدؿ عمى فاعمية اتصالو بمعممي كمعممات التربية الرياضية لتحقيق االىداؼ المرجكة مف عممية االشراؼ 
 لذلؾ . افالتربكؼ الرياضي كيمكف قياسيا مف خالؿ المقياس الذؼ اعده الباحث

 الرياضي : *المشرف التربوي   7-5-3
كؼ لديو القدرة عمى تطكير المدرسيف كالمعمميف كتنمية قدراتيـ كتمبية كتحقيق يعرفو ) البدرؼ ( بأنو قائد ترب

ميكليـ الخاصة كمساعدتيـ في المناىج كالبرامج كاطالعيـ عمى طرائق التدريس كاختيار المناسب منيا ) البدرؼ ، 
1008  ،40 . ) 

الرياضي مف قبل كزارة التربية  ( بانو الشخص الذؼ يتكلى ميمة اإلشراؼ  1001) ذنكف كالعراقي ، كعرفو 
 ( .44، 1001) ذنكف كالعراقي ، 

فر لديو القدرات كالخبرات الرياضية مع السمطة الممنكحة لو لتفعيل ابأنو الشخص الذؼ تتك  إجرائيا افكيعرفو الباحث
 قيامو بأداء المياـ كالمسؤكليات االشرافية لمساعدة كتطكير معممي كمعممات التربية الرياضية . 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة والمشابهة -0
 االطار النظري  7 -0
 االتصال   0-7-7

                                                 
*

، اما تسمية االختصاصييف اف تسمية المشرؼ التربكؼ تطمق عمى الذيف يقكمكف باإلشراؼ عمى المدارس االبتدائية فقط 
 المشرفيف التربكييف الذيف يقكمكف باإلشراؼ عمى المدارس الثانكية .التربكييف فتطمق عمى 

  ( 811, 1008)الربيعي , 
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 ( Ryers and Rue ,2004, 13ذكؼ العالقة ) األفراد إلىيقصد بو نقل المعمكمات ذات المغزػ  
قيق ي السمكؾ لتحف كالتأثيرعممية اجتماعية تبادلية تتضمف تبادؿ الفيـ ) االدراؾ ( بيف طرفي االتصاؿ كما انو  

( بانو  1006( نقال عف القاضي )  1081كعرفو ) المطرفي ،  ( 64،  1004ف ، اىداؼ المنظمة .  )جكدة كاخرآ
" عممية ادارية كاجتماعية كسمككية تعمل عمى ايصاؿ البيانات كالمعمكمات لمكصكؿ الى اليدؼ المشترؾ ، يتفاعل 

". ) كالصالت فيؤثركف كيتأثركف ببعضيـستقبميف منيا يخص الركابط مف خاللو مجمكعة مف االفراد المرسميف كالم
 ( 1،  1081المطرفي ، 

 اهمية االتصال   0-7-7-7
تعد عممية االتصاؿ مف العمميات الحيكية كالديناميكية في أؼ مؤسسة تنظيمية، كىي تتداخل في جميع العمميات  

فاعل االنساني المطمكب، فال غنى عنيا لكافة االفراد في االدارية األخرػ كتسيل عمميا الحداث مختمف اكجو الت
 جميع التنظيمات السياسية كاالجتماعية كالثقافية كالتربكية كغيرىا .

 كيمكف ايجاز االىمية التي تنطكؼ عمييا االتصاالت في المنظمة بما يأتي :
عبر  كاألفكار كاألراءل المفاىيـ تسيـ في نق إنيااالتصاالت نشاط ادارؼ كاجتماعي كنفسي داخل المنظمة ، إذ  - أ

 .  أىدافياالقنكات الرسمية لخمق التماسؾ بيف مككنات المنظمة، ثـ تحقيق 
تعد عممية االتصاؿ بيف االفراد ضركرة اساسية في تكجيو كتغيير السمكؾ الفردؼ كالجماعي لمعامميف في المنظمة  - ب

. 
 عاليات المختمفة في المنظمة .االتصاالت كسيمة أساسية النجاز االعماؿ كالميمات كالف - ت
 االتصاالت كسيمة ىادفة لضماف التفاعل كالتبادؿ المشترؾ لالنشطة المختمفة لممنظمة . - ث
طالع الرئيس عمى نشاط مرؤكسو، كيستطيع التعرؼ ايضًا عمى مدػ تقبميـ إيتـ مف خالؿ عممية االتصاؿ  - ج

ى اكثر كضكحا يمثل كسيمة رقابية كارشادية لنشاطات آلرائو كافكاره ، كصيغ عممو داخل المنظمة . كاالتصاؿ بمعن
 الرئيس في مجاؿ تكجيو فعاليات المرؤكس .

يتـ مف خالؿ عممية االتصاؿ نقل المعمكمات كالمفاىيـ عبر القنكات المختمفة ، كىك ما يسيـ بشكل أك بأخر في  - ح
    (  16،  1080، ) حمكد اتخاذ القرارات االدارية كتحقيق نجاح المنظمة كنمكىا كتطكرىا . 

 عناصر عممية االتصال  0-7-7-0
كعممية االتصاؿ تتككف مف عناصر متعددة، كىي تبدك في االطار العاـ كحمقة مكتممة تربط بيف المرسل  

 : اآلتي(. كتتضمف  819،  1004كالمستقبل برسالة )عريفج ، 
 المرسل ) المصدر (  -7

، إذ تبدأ عممية االتصاؿ عندما يككف ىناؾ مصدر لعممية مية االتصاؿ في عم ىك الطرؼ األكؿ كالرئيس  
 أشخاص أكخر ) آ( يرغب في نقل معمكمات اك افكار اك حقائق الى شخص  senderاالتصاؿ ىك المرسل ) 

في عممية االتصاؿ  األساس(، كيمثل المرسل العنصر  140،  1088،  كآخركف ( كىك المستقبل ) عريقات  آخريف
التأثير في نجاح عممية االتصاؿ برمتيا، فعممية االتصاؿ تتأثر بالمرسل كاتجاىاتو ، كشخصيتو  كالقكة الفاعمة في

( ، فضاًل عف انو المسؤكؿ عف صكغ  141،  1001كاالسمكب الذؼ يعتمده في عممية االتصاؿ ) حمكد كالمكزؼ ، 
 ( 84،  1009الرسالة كانتقاء قناة االتصاؿ المالئمة لغرضو. ) جمل كالفيصل ، 

 الرسالة -0
التي تعبر عف المعمكمات اك ر لغكية ، لفظية اك غير لفظية ، ىي مكضكع االتصاؿ، كتحتكؼ عمى رمكز لغكية كغي

 ( .  114،  1088،  كآخركف اك المعاني . )عريقات  اآلراءاالفكار اك 
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سل في ايصالو الى ( "بأنيا المحتكػ الفكرؼ المعرفي الجمالي الذؼ يرغب المر  1009كعرفيا) جمل كالفيصل ، 
 (.  11،  1009المستقبل ) جمل كالفيصل ، 

( اف الرسالة ىي جكىر عممية االتصاؿ، كيجب اف تككف الرسالة كاضحة مف حيث اليدؼ  1004كذكر العمياف ) 
كمف حيث استخداـ الرمكز كالمصطمحات حتى التحتمل تفسيرات مختمفة ، كاف تككف لغة الرسالة سميمة كتتناسب مع 

 ( . 148،  1004رة المستمـ ) العمياف ، مقد
 (  المستقبل ) المستمم () المرسل اليه -3

فييا كيعدؿ  رأيويقصد بو الشخص الذؼ يتمقى رسالة المرسل ، كيفؾ رمكزىا كيعي دالالتيا ، كيتفاعل معيا كيبدؼ 
 (  11،  1009ل ، )جمل كالفيصيا مف الرسائل التي تمقاىا منو. سمككو استنادا الى الخبرات التي اكتسب

 قناة االتصال -4
اف قناة االتصاؿ ىي الكسيمة التي تنقل خالليا المعمكمات حتى تصل الى المستقبل )رفاعي كبسيكني،    

(. كعرفيا )العتيبي( بانيا المجرػ اك الطريق الذؼ تسمكو الرسالة مف المرسل الى المستقبل بما فييا 141،  1009
( . كيقصد بيا ايضًا الكسيمة التي يتـ استعماليا لنقل التعميمات اك 849،  1001مف كسائل كاساليب )العتيبي، 

المعمكمات التي يتطمبيا العمل، كقد تككف الكسيمة سمعية اك كتابية اك مرئية اك حسية اك جميعيا معاً، كغالبًا ما 
 (.                   184، 1008يساعد اختيار الكسيمة المالئمة عمى فيـ الرسالة بشكل جيد ) القريكتي ، 

( اف قناة االتصاؿ تحتاج الى ضكابط لغكية تجعميا تؤدؼ الغرض الذؼ ابتدعت  1009كذكر )جمل كالفيصل ،  
 مف اجمو ، كىك ايصاؿ الرسالة الى المستقبل . كقد ابرزت تجربة االتصاؿ ثالثة ضكابط لغكية لقناة االتصاؿ ىي :

 قدرتيا عمى ايصاؿ المحتكػ . -8
 ىا عمى الفيـ كاالفياـ . تيسير  -1
 ( 40،  1009مراعاة المستكػ العقمي لممستقبل .                    ) جمل كالفيصل ،  -1
  التغذية الراجعة -4

تعد كسيمة المرسل لمحكـ عمى اثر رسالتو االصمية عند استقباليا ، كمدػ دقة ادراكو لممقصكد منيا  
.(www.tootshamy .com فالتغذية العكسي .) ة ىي العممية التي يقـك المستمـ مف خالليا بابالغ المرسل بانو

جرػ فيـ لمرسالة المرسمة ، فعممية االتصاؿ التنتيي باستالـ الرسالة مف قبل المستقبل، اذ عمى المرسل اف يتأكد مف 
 .( 141،  1004. ) العمياف،اف الرسالة قد تـ فيميا بالشكل الصحيح

 مقومات االتصال   0-7-7-3
ف مقِكـ / مفرد : جمعو مقِكمكف، كمقِكمات، لغير العاقل، كالمقكمات ) كل ما يتألف اك يتركب منو جسـ أك ا

 (.114، 1001جياز أكمشركع مف عناصر اساسية تسيـ في قيامو ككجكده كفاعميتو ) عبد الحميد، 
ية يجب عمى المرسل ) كتتطمب عممية االتصاؿ في مختمف ظركفيا كمستكياتيا االدارية خمسة مقكمات اساس

المشرؼ ( اف يتقنيا لتتـ ىذه العممية بكفاءة كفاعمية عالية، كتـ تحديدىا في ىذه الدراسة في خمسة مقكمات ىي : 
 )االصغاء ) االنصات ( ك الحديث المؤثر ) الشرح ( ك السؤاؿ كالمناقشة ك التقييـ ك االستجابة .

 االصغاء )االنصات (  -7
( لو . ) الرازؼ ، االستماع تقكؿ ) انصتو ( ك )انصتف مفيـك كممة ) االنصات( السككت ك كرد في مختار الصحاح ا

8911  ،668  ) 
كمصطمح االصغاء ) االنصات ( يقصد بو االستماع الى االخريف بكعي كاحتراـ كعدـ مقاطعتيـ كاستيعاب الرسائل 

 ( 111، 1080عنيا بطريقة لفظية كغير لفظية . )الدكرؼ كآخركف، التي يعبركف 
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 كاف لعممية االنصات ) االصغاء ( عدة شركط اىميا :
 أثارة رغبة المتحدث في االسترساؿ كاالستمرار في طرح الفكرة كاشعاره باىمية مايقكلو كالرغبة في االستماع اليو . -8
ق عمييا فيـ كتفسير كتحميل كتقييـ أراء كافكار كتعبيرات المرسل كما ىي دكف تككيف اتجاه معاكس اك حكـ مسب -1

 . كثمة اربعة شركط اساسية لممنصت الجيد ىي : 
 االنتباه الى سياؽ الحديث الذؼ يمكف اف يغير معنى ما يقاؿ كمية . -8
 االنتباه الى مشاعر المتحدث كمراعاة المككف العاطفي في الرسالة االتصالية .  -1
 الحرص عمى معرفة المعنى مف خالؿ االسئمة الفعالة .  -1
كل صحيح : فقد يعني الصمت اف االفراد اليفيمكف معنى الرسالة أك اليكافقكف عمييا أك تفسير الصمت بش -4

 ( 44، 1080االتصاؿ كاليريدكف االفصاح عنيا)الزعبي،يدخركف معمكمات قيمة عف مكضكع 
  تي:أأىميا مايكمف كيحقق االصغاء الجيد فكائد عديدة عمى مستكػ افراد المنظمة كالمنظمة بصكرة عامة،

 .ع عمى تبادلية االصغاء يشج -8
 الحصكؿ عمى كامل المعمكمات. -1
 تحسيف العالقات بيف المرسل كالمستقبل .  -1
 . حل المشكالت  -4
 (  16-14،  1080)حريـ ،                                       فيـ الناس بصكرة افضل.   -4

ت االتصاؿ االساسية عند المشرؼ التربكؼ االصغاء )االنصات( : بانو احد مقكما ااف يعرف افكمما سبق يمكف لمباحث
الرياضي التي ترتكز في استماعو القائـ عمى الكعي كاالحتراـ كالتشجيع لحديث معمـ التربية الرياضية كادراكو لما 

يـ في فاعمية المنظكمة االشرافية كتحقيق ما يؤدؼ الى فيـ افضل لمطرفيف يسيرافقو مف مشاعر كحركات، كىك 
 ية كالتعميمية كالتطكيرية .اىدافيا التربك 

 الحديث المؤثر ) الشرح ( -0
 (    8641،  8994يعني مفيـك الحديث لغكيًا : الخبر قميمو ككثيره كجمعو احاديث. ) الرازؼ ، 

أنو فف نقل ( Robinson  (( نقاًل عف ربنسكف  1088اما مفيكمو االصطالحي فيذكر )عبدالبارؼ ،
مف خالؿ الحديث الشفكؼ اك المفظي ككذلؾ مف خالؿ استخداـ المغة المصاحبة المعارؼ كالخبرات كالمعتقدات 
كالتأكد مف المعنى  -4كسرعة الحديث  -4كالتنغيـ  -1كالنبرة  -1درجة الصكت  -8)االشارات الجسمية( كتتضمف 
 (891، 1088العاـ لممكضكع . )عبد البارؼ ،

لمشرؼ التربكؼ الفكاره كتعميماتو كتكجيياتو كاكامره كيقصد بو ايضًا فيما يتعمق بالبحث الحالي تكضيح ا
لتككف مؤثرة في المعمميف، كىذا يساعد عمى دقة كفيـ ككضكح المعمكمات كالبيانات كالتكجييات كاالكامر المرسمة 

 (  148،  1009لتقميل احتمالية التفسير الخاطئ كسكء الفيـ في معناه الحقيقي. )خميل،
الحػػديث لػػدػ المشػػرؼ التربػػكؼ الرياضػػي بأنػػو: امػػتالؾ المشػػرؼ التربػػكؼ الرياضػػي قػػدرة  ـكفيػػم افكعميػػو يعػػرؼ الباحثػػ

لغكيػة كنفسػية كاجتماعيػة تتكامػل مػػع معرفتػو كخبرتػو كمياراتػو، كذلػؾ يمكنػػو مػف طػرح االراء كاالفكػار التعميميػة بشػػكل 
تسػػػييل كادراؾ الرسػػػالة متػػػرابط كمتسمسػػػل مػػػع اسػػػتخداـ نبػػػرات كسػػػرعات صػػػكت مالئمػػػة كفعالػػػة، كػػػل ذلػػػؾ مػػػف اجػػػل 

 يز فيمو ليا بكل شفافية انسانية االشرافية لدػ معمـ التربية الرياضية كتعز 
 السؤال والمناقشة -3
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يعنػػي مفيػػـك السػػؤاؿ لغكيػػا مايسػػألو االنسػػاف، كقػػرغ قكلػػو تعػػالى : ) اكتيػػت سػػؤلؾ يامكسػػى ( بػػاليمزة كبغيػػره. 
ألة( . كيقػػاؿ خرجنػػا نسػػأؿ عػػف فػػالف كفػػالف. ك)تسػػاءلكا( سػػأؿ )كسػػألو ( الشػػيء كسػػألو عػػف الشػػيء ) سػػؤااًل ( ك )مسػػ

 ( 118،  8911بعضيـ بعضًا . ) الرازؼ ، 
( ميػارة اجتماعيػة ، بػل ىػك  1009اما المفيـك االصطالحي ليذا المقـك االتصالي فيك كمػا يشػير ) جمػل كالفيصػل، 

الجكبػة اكثػػر اشػكاؿ التفاعػػل االنسػاني اىميػػة، اىػـ ميػارات التفاعػػل االجتمػاعي، فاالتصػػاؿ الػذؼ يبنػػى عمػى االسػػئمة كا
ففػػػي المكاجيػػػات االجتماعيػػػة تطػػػرح االسػػػئمة كيجػػػاب عنيػػػا، كبيػػػذه الطريقػػػة تجمػػػع المعمكمػػػات ، كيشػػػجع المضػػػي فػػػي 

كيضػػيفاف ايضػػًا بأنػػو اداة ايجابيػػة خالقػػة لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات كالمعػػارؼ فػػي مختمػػف انشػػطة الحيػػاة  المحادثػػة .
صػػادية كالسياسػػية كالثقافيػة، كفػػي مختمػػف مجػاالت البحػػث كالدراسػػات كالممارسػات التطبيقيػػة . )جمػػل االجتماعيػة كاالقت

 (41، 1009كالفيصل،
العمميتػاف المتػاف تتمػاف اثنػاء االتصػاؿ  مػامفيػـك السػؤاؿ كالمناقشػة بأني ااف يعرفػ افكممػا سػبق يسػتطيع الباحثػ

لعممية التعميمية مف خالؿ اعطاء المشرؼ فرصة لممعمـ بالسػؤاؿ بيف المشرؼ كمعمـ التربية الرياضية لمناقشة جكانب ا
كاالستفسػػار ليتأكػػػد أثنػػػاء السػػػؤاؿ كالمناقشػػة المتبادلػػػة مػػػف فاعميػػػة اتصػػػاالت كقدراتػػو فػػػي اكتشػػػاؼ كتحميػػػل الصػػػعكبات 

 التعميمية .
 التقييم -4

تحقيػق اىػداؼ معينػة فػي ضػكء مػا يقصد بو " مجمكعة االجراءات العممية التي تيػدؼ الػى تقػدير مػا يبػذؿ مػف جيػكد ل
اتفػػق عميػػو مػػف معػػايير كمػػا كضػػع مػػف تخطػػيط مسػػبق ، كالحكػػـ عمػػى مػػدػ فاعميػػة ىػػذه الجيػػكد ، كمػػا يصػػادفيا مػػف 

. ) دمحم بمػا يسػاعد عمػى تحقيػق االىػداؼ " عقبات كصعكبات في التنفيذ ، لتحسيف االداء كرفع درجة الكفاءة االنتاجية
 ،1001  ،811  ) 

( اصطالحًا بأنو التعرؼ عمى اكجػو القػكة كالضػعف مػف خػالؿ المعمكمػات المرتػدة مػف 1009،  كعرفو )خميل
 ( 148، 1009المعمميف في المدرسة كمعالجة اكجو الضعف.)خميل ، 

( اف المشرؼ التربكؼ مثل أؼ انساف، ىناؾ جكانب مف عممو يؤدييا اداء حسػنًا 1001كذكر )االسدؼ كابراىيـ ،
مع نفسو لتالفي قصكره  ميو في ىذه الحالة اف يككف صادقافييا بعض القصكر كالنقص ، فعكمرضيًا ، كجكانب 

)االسدؼ كابراىيـ  كتصكيب اخطائو، كبذلؾ يكتسب الميارات التي تجعمو ممتازًا في عممو كبارعًا في مينتو .
،1001 ،61 )  

عاب كفيـ معمـ التربية الرياضية لمضمكف كيعرفو الباحثاف بأنو قدرة المشرؼ عمى الحكـ بمكضكعية عمى مدػ استي
 رسالتو مف خالؿ تقييمو لمدخالت كعمميات كمخرجات االتصاؿ .

 االستجابة -5
) الجيكسػػي ،  اآلخػػرتعػػرؼ االسػػتجابة بأنيػػا مراعػػاة الظػػركؼ كالمكاقػػف فػػي الكممػػات كالقػػرارات كأكجػػو سػػمكؾ االتصػػاؿ 

1001  ،810 . ) 
ات المكقف في كمماتو كقراراتو ككسائمو كتصرفاتو الرسمية كغير الرسمية، فيغتنـ كتعني ايضًا مالحظة المشرؼ لمتطمب

الفرصػػة حتػػى تمػػكح لينقػػل كػػل مػػا ىػػك مفيػػد اك ذك قيمػػة اك يسػػاعد عمػػى فيػػـ المعمكمػػات ، كيراعػػي المعكقػػات النفسػػية 
يتصػل  كاتجاىات مػف التنظيمية التي قد تعطل االتصاالت، كيتفيـ الظركؼ المحيطة بالمكقف بما في ذلؾ شخصيات

 ( .114، 1080بيـ ، كمدػ فيميـ لكالمو ) السكارنة، 
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االستجابة بأنيا احػدػ  افكفيما يخص االستجابة كمقـك اتصاؿ لدػ المشرؼ التربكؼ كبناًء عمى ما سبق يعرؼ الباحث
طمبػػات المكاقػػف مقكمػػات االتصػػاؿ التػػي يسػػتجيب المشػػرؼ مػػف خالليػػا بفاعميػػة عمميػػة كعمميػػة لفظيػػة كغيػػر لفظيػػة لمت

 التعميمية كلاليجابيات التي يقـك بيا المعمـ، كىك ما يؤدؼ الى تعزيز عمميما .
 االشراف التربوي الرياضي 0-7-0
 مفهوم االشراف واالشراف التربوي  0-7-0-7

ده، تعنػػي كممػػة )) اشػػراؼ (( لغكيػػًا ) اطمػػع مػػف فػػكؽ (، كفػػي القػػامكس المحػػيط :)) اشػػرؼ عميػػو (( معنػػاه تػػكاله كتعيػػ
 ( 80،  1006) عبد اليادؼ ،    . اآلخريفكلذلؾ فالمشرؼ ىك الذؼ ينظر عمى عمل 

كيرػ البدرؼ اف االشراؼ التربكؼ " ميمة قيادية بالدرجة االكلى، تفتح قنكات االتصاؿ بيف جميع العناصػر المػؤثرة فػي 
 ( 81،  1008) البدرؼ ،  قة بعممية التعمـ "ليا عالالعممية التربكية مف ادارة كمناىج كطرائق تدريسية كنشاطات متنكعة 

( بأنو عممية معقدة تتضمف العمل مع المعمميف بشكل  Beach & Reinhartz ,2000كعرفو بيتش كرينيرتش )
 & Beachنكعية التعميـ كالتعمـ في المدارس كىك مما يؤدؼ الى التطكير الميني لممعمميف . ) إلثراءتعاكني 

Reinhartz ,2000,p 12 ) 
( بانو عممية تعاكنية تشخيصية تحميمية عالجية مستمرة تتـ مف خالؿ  1080كعرفو )الطكيسي كالطعاني ، 

 يف العممية التعميمية التعممية .التفاعل البناء المستمر بيف المشرؼ كالمعمـ لتحس
 ( 446، 1080)الطكيسي كالطعاني ، 

 اهداف االشراف التربوي   0-7-0-0
اف االشراؼ التربكؼ يسعى الى تحقيق العديد مف االىداؼ التربكية  ( 1001، عف) السعكد( 0277،  السرحافذكر )

 التي مف اىميا :
 تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ .  -8
 تحقيق بعض االىداؼ االجتماعية .  -1
 مساعدة المعمميف عمى الكقكؼ عمى احسف الطرائق التربكية لإلفادة منيا في تدريس مكادىـ .  -1
 اجات المعمميف .الكشف عف ح -4
 (   41،  1088تككيف عالقات انسانية بينيـ لزيادة دافعيتيـ . ) السرحاف ،   -4

 ( أف أىداؼ ككظائف االشراؼ التربكؼ تتيح لممعمـ ما يأتي : 1001كيضيف ) احمد ،
 مساعدتو عمى النمك الذاتي . -8
 تزكيده بالمعمكمات المتعمقة بعممية التدريس كالتالميذ /الطالب . -1
 ده بالبيانات كالمعمكمات الالزمة لحسف اتخاذ القرار الخاص بالتدريس .  امدا -1
 (  840،  1001) احمد،  امداده بالبيانات اليادفة الى اثراء العممية التعميمية . -4
 خصائص المشرف التربوي الرياضي   0-7-0-3

 ( اف ثمة خصائص لممشرؼ التربكؼ الرياضي ىي :  1001ذكر )االسدؼ كابراىيـ ، 
 الميارة كحسف االداء كالقدرة عمى التصرؼ . -8
 القدرة عمى التأثير كاالقناع . -1
 القدرة عمى مكاجية المشاكل كالتصدؼ ليا .  -1
 القدرة عمى المبادرة كتكضيح االىداؼ . -4
 القدرة عمى نقل الخبرة لمعامميف معو . -4
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 ( 149 -141 ،1001القدرة عمى االستخداـ االمثل لمكقت .          )االسدؼ كابراىيـ ،  -6
 أساليب االشراف التربوي   0-7-0-4

 تتعدد أساليب االشراؼ التربكؼ ، كربما مف ابرزىا :
-التقكيـ الذاتي، ق-المقابمة الفردية،  د-الزيارة الصفية، ج-الزيارة المدرسية ، ب-األساليب الفردية : كتشمل أ -8

 التزاكر .
-النشرات التربكية، ق-، دالمشغل التربكؼ -النمكذجية، ج ركسالد-االجتماعات، ب-االساليب الجماعية : كتشمل أ -1

 ( 846،  1001) احمد ، .التعميـ المصغر-مقات الدراسية، زالح-القراءات المكجية، ك
 الدراسات السابقة  0-0
 (  0226دراسة ) حمودات ،  0-0-7

 ألكلمبية المركزية العراقية ""الخصائص اإلبداعية كعالقتيا بميارات االتصاؿ لدػ رؤساء االتحادات الرياضية ا
مستكػ ميارات االتصاؿ لدػ رؤساء االتحادات الرياضية األكلمبية  كاف مف بيف اىداؼ الدراسة التعرؼ عمى

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي بأسمكب دراسة العالقات كفقًا  كعالقتيا بالخصائص االبداعية .المركزية 
( عضكًا مف أعضاء 811( اتحادا رياضيًا أكلمبيًا مركزيًا ضـ )10ة الدراسة مف )، كتككنت عين لمدراسات االرتباطية

الييئات اإلدارية ، كتـ بناء مقياسيف لمخصائص اإلبداعية كميارات االتصاؿ عمى كفق عمل المنظمات اإلدارية، كقد 
ميارة القراءة السريعة ( أبعاد، كىي ميارة اإلصغاء  ك 4( فقرة مكزعة عمى )49تضمف مقياس ميارات االتصاؿ )

كميارة الكتابة كميارة الكالـ، كبعد إجراء الشركط العممية لممقياس تـ تطبيقو عمى عينة البحث األساسية، كتمت 
الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كالمتكسط الفرضي كاختبار )ت( كمعامل  إحصائيا مف خالؿمعالجة البيانات 
امتالؾ رؤساء االتحادات الرياضية األكلمبية المركزية مستكًػ إيجابيًا في ميارات  سةت الدراكقد اظير ارتباط بيرسكف، 

كجكد عالقة معنكية بيف الخصائص اإلبداعية كميارات االتصاؿ لدػ رؤساء االتحادات الرياضية ، كما تبيف االتصاؿ
 األكلمبية المركزية .

 إجراءات البحث   – 3
 منهج البحث  3-7

 المنيج الكصفي بطريقة المسح لمالئمة كطبيعة البحث .  افاستخدـ الباحث
 مجتمع البحث وعينته  0 -3
 مجتمع البحث 3-0-7

( مدرسة إبتدائية في مدينة  111( معممًا كمعممة لمتربية الرياضية مكزعيف عمى )  414ضـ مجتمع البحث ) 
، كيرافق ذلؾ  1081 -1081الدراسي المكصل حسب احصائية المديرية العامة لمتربية في محافظة نينكػ لمعاـ 

 . ( مشرفًا كمشرفة لمتربية الرياضية 10كجكد ) 
 عينة البحث  3-0-0

في الحصكؿ عمى معمكمات اكثر دقة تتعمق بعمل المشرؼ  افنظرًا لخصكصية مكضكع الدراسة كرغبة مف الباحث
شركطًا  افبشكل فعمي كمنظـ كضع الباحث التربكؼ الرياضي مع معممي كمعممات التربية الرياضية الذيف يشرؼ عمييـ

 فر لدػ معممي كمعممات التربية الرياضية في مدينة المكصل، كىي :التحديد عينة البحث يجب اف تتزامف أك تتك 
 كجكد معمـ كمعممة لمتربية الرياضية متفرغ لمنشاط الرياضي المدرسي . .8
 رستو فعميًا .كجكد درس تربية رياضية في الجدكؿ الدراسي عمى اف تتـ مما .1
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 – 1081قياـ المشرؼ التربكؼ الرياضي بزيارتيف لمعمـ كمعممة التربية الرياضية مكثقة خالؿ العاـ الدراسي  .1
 ـ . 1081

 ( 8الجدكؿ )بيف في الرياضية ككما م لمتربية ( معممًا كمعممة196د الذيف تنطبق عمييـ ىذه الشركط )كتبيف اف عد 
 ( 7)  رقم الجدول

 لمشرفين وعدد المعممين وعينتي البناء والتطبيقيبين أسماء ا
عدد  المشرفون  ت

 المعممين
 عينة التطبيق عينة البناء

 الفعمية المفترضة الفعمية المفترضة
 6 1 84 84 11 حمزة حيدر خميل 8
 1 9 81 10 19 عبد الرزاؽ عبدهللا دمحم 1
 1 1 84 86 11 أديب عبد القادر فتحي 1
 6 6 84 84 18 فيصل عبد قدك  4
 6 6 81 84 10 محسف طو ابراىيـ  4
 4 4 88 81 81 خميل ابراىيـ نجـ  6
 4 4 88 88 86 سعدكف عبدهللا فرحاف 1
 4 4 88 81 81 عبد هللا نجيب عبد القادر  1
 6 1 84 81 14 فراس خميل ابراىيـ  9

 6 1 84 81 14 دمحم ابراىيـ حسيف  80
 6 1 84 84 18 احمد يكنس دمحم حسف 88
 4 6 88 84 10 د.احمد محمكد دمحم   81
 4 4 81 81 81 عمي حسيف خضر  81
 4 4 80 80 84 خالد سمطاف منصكر 84
 4 4 88 81 81 عابدة يكنس مجيد 84
 4 4 80 81 81 ابتساـ دمحم محمكد 86
 4 6 81 84 10 لقاء عز الديف مجيد 81
 4 4 80 81 81 ركضة طو عمي يكسف 81
 6 1 84 86 11 نب ىاشـ عبد العالي زي 89
 4 4 80 81 81 ميساء كليد دمحم  10

 801 881 140 111 196 المجمكع
 عينة البناء  3-0-0-7

شرؼ تربية رياضية, ( معممًا كمعممة لمتربية الرياضية اختيركا بطريقة عشكائية مف كل م 111ضمت عينة البناء ) 
الستطالعية التي ضمت معممًا كاحدًا أك معممة كاحدة لمتربية الرياضية مف كل عينة الدراسة اكقد شممت عينة البناء 

( معممًا كمعممة، فضاًل عف عينة اجراءات صدؽ البناء )التمييز كاالتساؽ( 10مشرؼ تربكؼ رياضي ليككف عددىـ )
مارة صالحة لمتحميل ( است 110منيا عمى )  اف( معممًا كمعممة لمتربية الرياضية، كقد حصل الباحث141البالغة )

 % ( مف مجتمع البحث . 41االحصائي، كىي تشكل ) 
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 عينة التطبيق النهائي  3-0-0-0
( أستمارة صالحة 801عمى ) اف( معممًا كمعممة لمتربية الرياضية، كقد حصل الباحث 881شممت عينة التطبيق ) 

 % ( مف مجتمع البحث . 81لممعالجة االحصائية، كىي تشكل نسبة ) 
 أداة البحث  3-3
 مقياس مقومات االتصال 3-3-7
بناء مقياس مقكمات االتصاؿ لدػ المشرفيف  فيحثكجب عمى البا لمحصكؿ عمى البيانات المتعمقة بأىداؼ البحث 

 :اآلتيةالخطكات  افمف كجية نظر معممي كمعممات التربية الرياضية, اتبع الباحثالتربكييف الرياضييف 
 قياس وصياغة فقراتهتحديد أبعاد الم 3-3-7-7

 كتـ ذلؾ مف خالؿ اإلجراءات االتية :
 االطلع عمى المصادر والمراجع المتخصصة  3-3-7-7-7

عمى المصادر كالمراجع المتكفرة ذات العالقة بيذا  افلتحديد أبعاد مقياس مقكمات االتصاؿ بصكرة عممية اطمع الباحث
% ( عمى خمسة أبعاد تمثمت بما يأتي )  40بة التقل عف ) ( يكضح كجكد اتفاؽ بنس 1المكضكع، كالجدكؿ رقـ ) 

(، السؤاؿ كالمناقشة ، التقييـ، االستجابة ( كقد ساعدت ىذه  الشرح ( ، الحديث المؤثر ) االنصات اإلصغاء )
 بعد .منيا في الصياغة األكلية لفقرات كل مجاؿ اك  اايضًا في تكضيح مفيـك ىذه األبعاد، كاستفاد افالمرحمة الباحث

 ( 0)  رقم جدول
 تحميل محتوى الدراسات والمصادر والمراجع العممية المتعمقة بابعاد مقومات االتصاليبين 

 االصغاء المصادر والمراجع ت
 )االنصات(

الحديث 
الؤثر 
 )الشرح(

السؤال  االقناع
والمناقش

 ة

استعمال 
 لغة االشارة

االستجا التقييم
 بة

             (423, 0229كنعان ) 8

              ( 50,  0272حمود ) 1
, 0272الدوري واخرون ) 1

003) 
         

             (772,  0228الجيوسي) 4
               (379,  0272السكارنة ) 4

 %82 %82 %42 %82 %02 %722 %722 النسبة المئوية
 المقابمة الشخصية 3-3-7-7-0

مقابمة شخصية مع  افالرياضي أجرػ الباحث لمحصكؿ عمى معمكمات تتعمق بمقكمات االتصاؿ لدػ المشرؼ التربكؼ 
كمعمـ  افالباحث احد ( معممًا كمعممة لمتربية الرياضية اختيركا بطريقة عشكائية، كقد مكنت ىذه الخطكة مع خبرة 81) 

لمتربية الرياضية مف ربط مخرجات الجانبيف العممي النظرؼ كالعممي االشرافي التربكؼ، ثـ االستقرار بشكل مبدئي 
خمسة ابعاد لممقياس ىي ) االصغاء ) االنصات (، الحديث المؤثر ) الشرح (، السؤاؿ كالمناقشة ، التقييـ ، عمى 

كالي لكل بعد مف ( عمى الت 81،  88،  81،  84،  81( فقرة مكزعة بكاقع )  61االستجابة ( كصياغة ) 
بدائل بصكرة مبدئية ىي ) دائمًا ، غالبًا ،  كفيما يخص بدائل االجابة اماـ كل فقرة تـ كضع خمسة االبعادِ الخمسة

 احيانًا ، نادرًا ، اطالقًا ( .
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 الصدق  3-3-7-0
 ,Harrison ,1983 اف صدؽ االداة يعد مؤشراً ميما عمى قدرة االداة اك المقياس لقياس ما اعد مف اجمو

صدؽ اع مف الصدؽ ىي ) ثالثة انك  افالباحث( كلمتحقق مف صدؽ المقياس الذؼ تـ التكصل اليو استخدـ (11
 .( المحتكػ كالصدؽ الظاىرؼ كصدؽ البناء 

 صدق المحتوى  3-3-7-0-7
يطمق عمى صدؽ المحتكػ الصدؽ بحكـ التعريف، فاالىتماـ فيو ينصب عمى كل مجاؿ مف مجاالت المقياس كمدػ 

حي اك المككنات المختمفة (، كىك يمثل مدػ االختيار لمنكا 101-106،  8910احتكائو عمى فقرات مناسبة ) فرج ، 
كيذكر اف صدؽ المحتكػ يعتمد بصكرة اساسية عمى مدػ امكانية (، 96، 8994مراد قياسو ) شحاتة، لمجانب ال

تمثيل المقياس لمحتكيات عناصره كالمكاقف كالجكانب التي يقيسيا تمثيال صادقا كمتجانسًا لتحقيق اليدؼ الذؼ كضع 
 (.11،  1004االختبار )الحكيـ ، مف اجمو 

عمى المصادر العممية المتعمقة بمقكمات االتصاؿ   الى صدؽ المحتكػ عبر اطالعيماقد تكصال مااني افكيرػ الباحث
الى صياغة فقراتيا فضال عف تشكيل  مالمضاميف تمؾ االبعاد التي قادتي مالالبعاد كفقا لذلؾ مع تحميمي ماكتحديدى

 تعريف اجرائي لكل بعد مف االبعاد . 
 الصدق الظاهري  3-3-7-0-0

لبياف مدػ صالحية المقياس لقياس ما كضع مف اجمو تـ عرضو بصكرتو االكلية عمى مجمكعة مف المحكميف 
 , Fergson , 1981(، اذ يمكف اعتماد صدؽ المحكميف نكعا مف الصدؽ الظاىرؼ ) (Fergsonكيشير كالخبراء 

كـ عمى صالحية كمالءمة ابعاده كفقراتو كبدائل اإلجابة كأكزانيا ( لتقييمو كالح 8الكارديف في الممحق رقـ ) (،   104
كاجراء التعديالت المناسبة مف خالؿ حذؼ اك اعادة صياغة اك اضافة عدد مف الفقرات يتالءـ مع طبيعة مياـ 

ف المشرؼ التربكؼ الرياضي. فتـ أجراء تغيير طفيف عمى بعض الكممات لقسـ مف الفقرات بما يحافع عمى المضمك 
بعد االنصات التي نصت عمى )يمتمؾ حكاس تمكنو أحد فقرات % ( مف الخبراء تغيير 14,18األساسي، كطمب ) 

مف حسف استخداـ رسائمي( الى ) يمتمؾ قدرة تمكنو مف حسف استقباؿ رسائمي (، في حيف نالت بقية الفقرات القبكؿ 
  Bloom, 1983ما يستدعي ابقاءىا، اذ يشير )%( كىك 11,94مف خالؿ نسبة اتفاؽ المحكميف التي ال تقل عف )

 , Bloom% ( في مثل ىذا النكع مف الصدؽ14( إلى انو يمكف االعتماد عمى مكافقة اراء المحكميف بنسبة ) 
 (، كقد اجمع المحكمكف عمى صالحية االبعاد المستخدمة كبدائل االجابة كاكزانيا. (126, 1983

 صدق البناء  3-3-7-0-3  
صدؽ البناء باعتماد اسمكبيف ىما اسمكب تمييز الفقرات كاالتساؽ الداخمي, اذ اف المقياس الذؼ تنتج عنو تـ ايجاد 

(  111 – 111،  8999فقرات في ضكء مؤشرؼ القكة التمييزية كاالتساؽ الداخمي يمتمؾ صدقا بنائيا ) عكدة ، 
طالعية مصغرة إليضاح ظركؼ التطبيق ثـ كلمشركع بيذيف اإلجراءيف بصكرة عممية تطمب اف يسبقيما دراسة است

 التعامل معيما كفقا لممتطمبات العممية .
 التطبيق االستطلعي لممقياس 3-3-7-0-3-7

لدراسة االستطالعية عمى عينة ا *بعد تقكيمو لغكيا بالصيغة التي اقرىا المحكميفتـ تكزيع مقياس مقكمات االتصاؿ 
لرياضية مكزعيف عمى المدارس االبتدائية في مناطق جغرافية متفرقة في مدينة ( معممًا كمعممة لمتربية ا10كالبالغة )

                                                 
جامعة المكصل / كمية التربية الرياضية / فرع العمـك الرياضية / اختصاص لغة   المغكؼ ـ. د . بساـ خمف سميماف الخبير *

 عربية .
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المكصل, كذلؾ لمتأكد مف كضكح الفقرات كفيـ طريقة االجابة لدػ عينة البحث فضال عف معرفة الصعكبات 
لذؼ بمغ متكسطو ليتـ تالفييا مع معرفة الكقت المستغرؽ لالجابة عمى المقياس كمو ا افكالمشكالت التي تكاجو الباحث

 ( دقائق .80)
 القوة التمييزية لمفقرات  3-3-7-0-3-0

مف خصائص الفقرة الجيدة قدرتيا عمى التمييز بيف الفئة العميا كالفئة الدنيا , أؼ اف ينسجـ تمييز الفقرة مع تمييز 
االحصائي لفقراتو لتميز ( . كمف مكاصفات المقياس الجيد أيضًا أجراء التحميل  816,  8914االختبار كمو )عكدة , 

االفراد الذيف سيحصمكف عمى درجات عالية مف الذيف سيحصمكف عمى درجات كاطئة في المقياس نفسو ) دكراف , 
 (. كلذلؾ تـ ايجاد خاصية التمييز لكل فقرة مف فقرات المقياس باستخداـ المجمكعتيف المتطرفتيف .  814,  8914

( مف عينة البناء % 11لمجمكعتيف العميا كالدنيا كالمتاف تمثالف كل منيما ) عميو تـ ايجاد القيـ التائية بيف ا
(  60( استمارة كترتيبيا تنازليًا، كتبيف اف )  110المجمكع الكمي لكل استمارة مف استماراتيا البالغة ) بعد اف تـ ايجاد

(، كبمغ  8,911،  84,464المحسكبة بيف )  إذ تراكحت قيميا التائية قد ميزت بيف العينة العميا كالعينة الدنيا،فقرة 
( باستثناء فقرتيف غير  0,04( كىي اصغر مف مستكػ الداللة المعتمد ) 0,000 -0,049مستكػ الداللة ليا بيف)

مف بعد  كالثانيةالتي تنص عمى ) ييمل استخداـ الكقفات في حديثو (  المؤثر مف بعد الحديثاالكلى مميزتيف 
ا التائية ميتعمى ) يتجاىل المعكقات التنظيمية التي تعرقل االتصاؿ االشرافي (، إذ بمغت قيماالستجابة التي تنص 

( كىك اعمى  0,111 -0,101( كبمغ مستكػ الداللة ليا عمى التكالي )  8,181 - 8,111المحسكبة عمى التكالي )
 ( فكجب لذلؾ حذفيما مف المقياس.0,04مف الداللة المعنكية البالغة )

 االتساق الداخمي  3-3-7-0-3-3
يقصد باالتساؽ الداخمي اف عالمة المفحكص عمى جزء مف االختبار تككف مرتبطة ارتباطًا عاليا بعالمتو عمى 

(، كيذكر انو لتحرير درجة صدؽ العبارات كانسجاميا  41،  1080االختبار بشكل كامل ) ابك مغمي كسالمة ، 
 816،  1004بيف درجة الفقرة كالدرجة الكمية لممقياس ) التميمي كالطائي ،الداخمي يصار الى ايجاد معامل االرتباط 

بعد حذؼ الفقرتيف غير المميزتيف، كتبيف (، كلذلؾ تـ حساب معامل ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لالستمارة 
(  0,141 – 0,841يا بيف )( فقرة متسقة داخميا، إذ تراكحت قيـ ارتباطات 60اف جميع الفقرات المتبقية البالغة ) 

(، كىذا يدؿ  0,04( كىك أصغر مف مستكػ الداللة المعتمد )  0,000 -0,018( بيف ) Sigكبمغ مستكػ الداللة ) 
عمى تجانس المقياس، فتقيس كل فقرة البعد السمككي نفسو الذؼ يقيسو المقياس مجتمعا )السامرائي كالبمداكؼ ، 

8911 ،96   . ) 
 قياسثبات الم 3-3-7-3

 مف المعادالت الشييرة في مجاؿطريقة معامل الفا كركنباخ كالتي تعد  افلمحصكؿ عمى الثبات استخدـ الباحث
( ، كتبرز اىميتيا النيا تستعمل في حساب معامل ثبات  99،  1009) ربيع ،  االحصاء، كتستخدـ لتقدير الثبات

( كتستعمل أيضا في عبارات االستبيانات التي تتطمب  141،  1004االختبارات المقالية كالمكضكعية ) النبياف ، 
كقد  ( 800،  1006( مثال ) عالـ ،  4 -8اجابتيا االختيار مف بيف بدائل متعددة , كتككف درجاتيا متدرجة مف ) 

 ( كىك مؤشر جيد عمى ثبات المقياس .  0,94قيمة معامل ثبات الفا كركنباخ ) بمغت
 نهائية وصف المقياس بصيغته ال 3-3-7-4

( فقرة مكزعة عمى خمسة ابعاد ىي )االصغاء )  60استقر مقياس مقكمات االتصاؿ بصيغتو النيائية عمى ) 
(  88، 88،  81،  81،  81االنصات (، الحديث المؤثر ) الشرح (، السؤاؿ كالمناقشة، التقييـ، االستجابة( كبكاقع )

، 81، 81، 1تحمل االرقاـ )  ( سمبية1فقرة ايجابية ك)( 41(، فضـ )4) لجدكؿاعمى التكالي كما ىك مكضح في 



 ...............من وجهة نظر املشرفني الرتبىيني الرياضيني لديمقىمات االتصال تقييم 

22 

 

 4، اما بدائل االجابة فكانت ) دائمًا ،غالبًا، احيانًا ، نادرًا ، اطالقًا( كىي تحمل االكزاف )( 60، 41، 44، 14، 14
 درجة( 100ياس )( عمى التكالي لمفقرات االيجابية كتعكس لمفقرات السمبية، كتبمغ القيمة العميا لممق8,  1,  1,  4, 

 ( درجة.60كالقيمة الدنيا )
 المعالجات اإلحصائية  3-4
 ( في استخراج المعالجات االحصائية االتية : SPSSتم استخدام نظام )   3-4-7

، النسبة المئكية، االرتباط البسيط ،اختبار ) ت ( لعينتيف مستقمتيف، معادلة االنحراؼ المعيارؼ الكسط الحسابي، 
 ( .  a، معادلة ألفا كركنباخ )جيتماف لحساب الثبات

 : اآلتيعمى التصنيف  انلتحديد مستويات ابعاد مقياس البحث اعتمد الباحث 3-4-0
  -تـ اعتماد تصنيف مستكيات استجابات مقياس مقكمات االتصاؿ عمى كفق النسب المئكية اآلتية :

 % فأكثر              جيد جدًا .10    -
 جيد .% 10اقل مف     -%  10مف  -
 % متكسط .10اقل مف    -%  60مف  -
 % منخفض . 60اقل مف   -%  40مف  -
 (  8999%  منخفض جدا .                           ) القدكمي كآخركف، 40اقل مف   -
 عرض النتائج ومناقشتها  - 4

  -سيتـ عرض نتائج البحث عمى كفق األىداؼ كمناقشتيا ككما ياتي :
)) بندداء مقيدداس لمقومددات االتصددال لممشددرفين التربددويين الرياضدديين مددن وجهددة نظددر معممددي  الهدددف الول 7 – 4

 ومعممات التربية الرياضية (( . 
 الصيغة النيائية لممقياس . يبيف( 4)كالجدكؿكقد تحقق ىذا اليدؼ مف خالؿ إجراءات البحث في الباب الثالث، 

التصال وعواممها لددى المشدرفين التربدويين الرياضديين مدن الهدف الثاني )) التعرف عمى مستوى مقومات ا 0 – 4
 وجهة نظر معممي ومعممات التربية الرياضية (( لدى عينة البحث .

 ( 3)  رقم الجدول
يبين الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية والمستوى في مقومات االتصال لدى المشرفين التربويين  

 الرياضيين
 جات االحصائيةالمعال

 
 مقومات االتصال

الوس  
النسبة  االنحراف المعياري  الحسابي

 المستوى  المئوية

 جيد %19,199 6,161 41,419 االصغاء) االنصات (
 جيد جداً  %10,941 6,118 41,686 الحديث المؤثر) الشرح (

 جيد %19,848 1,011 48,441 السؤاؿ كالمناقشة
 جيد %11,841 6,090 41,918 التقييـ 

 جيد %19,164 4,181 41,914 االستجابة
 جيد %19,481 11,184 111,448 الكمي

( اف الحػػديث المػػؤثر كاحػػد مقكمػػات االتصػػاؿ لػػدػ المشػػرفيف التربػػكييف الرياضػػييف مػػف كجيػػة  1يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ ) 
% (  10,941مغػػت ) حصػل عمػى نسػبة مئكيػة ب إذنظػر معممػي كمعممػات التربيػة الرياضػية كػاف بمسػتكػ جيػد جػدًا، 



 ...............من وجهة نظر املشرفني الرتبىيني الرياضيني لديمقىمات االتصال تقييم 

22 

 

( اف 1( . كيتبػػػيف مػػػف الجػػػدكؿ ) 6,118( بػػػانحراؼ معيػػػارؼ يسػػػاكؼ )  41,686مػػػف خػػػالؿ كسػػػط حسػػػابي قػػػدره ) 
االصغاء، كالسؤاؿ كالمناقشة ، كالتقييـ ( كانت بمستكػ ) جيد (، إذ حصمت عمى نسػب مئكيػة ك مقكمات ) االستجابة، 

،  41,914% ( مف خػالؿ اكسػاط حسػابية قػدرىا )  11,841% ، 19,848% ،  19,199% ،  19,164بمغت )
( عمػػػػػػػى  6,090، 1,011،  6,161،  4,181( بانحرافػػػػػػػات معياريػػػػػػػة تسػػػػػػػاكؼ ) 41,918،  48,441،  41,419
 التكالي .

( اف مستكػ مقكمات االتصػاؿ لػدػ المشػرفيف التربػكييف الرياضػييف كػاف بمسػتكػ )  1كيتبيف كذلؾ مف الجدكؿ رقـ ) 
( بانحراؼ معيارؼ  111,448( مف خالؿ كسط حسابي قدره )  19,481عمى نسبة مئكية بمغت ) جيد (، إذ حصل 

 ( .    11,184يساكؼ ) 
الى زيادة امكانية تكفر التكامل بيف عدد مف عناصػر ضػركرات الحػديث  الحديث المؤثرإيجابية نتيجة  افكيعزك الباحث

اشػارت الييػا )النكايسػة ( فػي المعرفػة كالممارسػة التػي تػنعكس  المؤثر لدػ المشػرؼ التربػكؼ الرياضػي التػي تتمثػل كمػا
( . فالمشػػرؼ التربػػكؼ الرياضػػي يمتمػػؾ  11-11،  1081عمػػى سػػماتو الشخصػػية كالصػػكتية كاالجتماعيػػة )النكايسػػة ، 

ة التػي المعرفة الرياضية كالتربكية المتعمقة بأدائو كمشػرؼ مثػل طرائػق التػدريس الحػديث، كىػذا نػاتج عػف خبراتػو السػابق
تعززت بالممارسة مف خالؿ الزيارة االشرافية  لمعديد مف معممػي كمعممػات التربيػة الرياضػية، كىػك مػا يكسػب المشػرؼ 
مزيدًا مف السمات الشخصية ) الكضكح ، الدقة ، الحماسة ، القدرة عمى التركيز( كالسمات الصكتية المتعمقة باسػتخداـ 

الحػػديث ، كضػكح الحػديث (، كقػد يعػزػ ىػػذا مسػتكػ الصػكت ، سػرعة طاقػات الصػكت بشػكل فعػاؿ ) نبػػرة الصػكت ، 
التطكر في السمات الشخصية كالصكتية لدػ المشرؼ التربكؼ الرياضي الى أدراكو لمغػزػ االتصػاؿ كفكائػده فػي عممػو 
االشرافي التي تتمحكر حكؿ نقل االفكار كتفيميا الحداث التأثير كالتحسيف المطمكب، كاف اىـ كسػيمة لتحقيػق ذلػؾ ىػك 

مشػػرؼ يشػػرح كيكضػػح كيحمػػل كيكجػػو ليسػػاعد معمػػـ التربيػػة الرياضػػية عمػػى زيػػادة فيػػـ اىدافػػو ككاجباتػػو بمػػا الحػػديث، فال
يسيل كيحسف اداءه لمعممية التربكية ثـ تحقيق تطكر المعمـ، كالذؼ يسبب نمك التالميذ كتقدميـ في النشاط الرياضي . 

( مػف اف  1080الطيطػي، كآخػراف، ق مػع مػا ذكػر )الحػديث المػؤثر يتكافػكامتالؾ المشرؼ التربكؼ الرياضي لخاصػية 
نجػػاح المشػػرؼ كقائػػد تربػػكؼ يتطمػػب تػػكفر مجمكعػػة مػػف الميػػارات االساسػػية التػػي مػػف اىميػػا مياراتػػو الذاتيػػة المتعمقػػة 

كىػػذا  ( 411،  1080بشخصػيتو، كىػػي تشػػمل مجمكعػػة مػػف الصػػفات، كمنيػػا الطالقػػة المفظيػػة . )الطيطػػي كآخػػراف ، 
( مػف اف عمػى المشػرؼ التربػكؼ كقائػد التمتػع بقػدرات متعػددة فػي ممارسػة  1081ا ذكػره ) عػايش، يتكافق أيضًا مع مػ

 ( 181،  1081)عايش ، ميامو االشرافية المختمفة كالقدرة عمى التعبير الجيد بمغة االشراؼ الحديث.
ممػػات التربيػػة بشػػكل ايجػػابي مػػف كجيػػة نظػػر معممػػي كمع للسددتجابةكبخصػػكص امػػتالؾ المشػػرؼ التربػػكؼ الرياضػػي 

اف ال ينظػػر المعمػػـ الػػى االشػػراؼ  اف الناحيػػة اإليجابيػػة مػػف مػػع مػػا ذكػػره ) الربيعػػي ( افيتفقػػ افالرياضػػية يجعػػل الباحثػػ
التربػكؼ عمػػى انػػو عمميػة تفتيشػػية بػػل اداة لخدمتػو عػػف طريػػق عػرض الطرائػػق التربكيػػة الحديثػة كنقػػل الخبػػرات التعميميػػة 

زيػادة الثقػة بالمشػرؼ كخمػق جػك مػف التفػاىـ كاالحتػراـ المتبػادؿ بحكػـ ميامػو كاتصػالو اليو، اذ اف ذلؾ يؤدؼ حتمًا الى 
بكاقع التعميـ كظركؼ المدرسة كاعضاء الييئة التعميمية كاالطالع عمى المشػكالت التربكيػة, فكػل ذلػؾ يجعمػو فػي مكقػع 

 1008متابعتيػا اك تقكيميػا ) الربيعػي ، يؤىمو تمامًا لإلسياـ الفعاؿ في التخطيط لرسـ الخطػط التربكيػة اك تنفيػذىا اك 
 ،861-861 . ) 

كاف ىذه االستجابة االيجابية تدؿ عمى امتالؾ المشرفيف التربكييف الرياضييف الخالقيات المينة كايمانيـ بيػا كحماسػيـ 
لتعميميػة لتقديـ افضل ما لدييـ مف خالؿ خبراتيـ كمعرفتيـ، ككل ذلؾ ينعكس بشكل مؤثر عمى التعامل مع المكاقػف ا

تحمياًل كتشخيصًا كاستجابة في طرح ما يناسبيا مف حمكؿ تفعيال منيـ لمميػارات التصػكرية االدراكيػة الػالـز تكفرىػا فػي 
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المشرؼ التربكؼ كالتي يذكر انيا تتعمق بقدرة المشرؼ عمى النظرة الشمكلية لطبيعة عممو كمدػ رؤيتو لمعممية التربكية 
 .البداع في طرح الحمكؿ لممشكالت التي تكاجيو في مجاؿ االشراؼ التربكؼ فضاًل عف قدرتو عمى التصكر كا

 (  411،  1080) الطيطي كآخراف ،  
( مػػف اف عمػػى  1081اف المشػػرؼ التربػػكؼ الرياضػػي يتكافػػق مػػع مػػا اشػػار اليػػو ) عػػايش، افكبيػػذه النتيجػػة يػػرػ الباحثػػ

ماتػػو االشػرافية المختمفػػة كمنيػػا القػدرة عمػػى االحسػػاس المشػرؼ التربػػكؼ كقائػػد اف يتمتػع بقػػدرات متعػػددة فػي ممارسػػة مي
( كىػػك بتمػػؾ االسػػتجابة االيجابيػػة  181،  1081بالمشػػكالت التربكيػػة كتحديػػدىا كاقتػػراح الحمػػكؿ المناسػػبة ) عػػايش ، 

ايضػػًا ال يحسػػف الفاعميػػة التعميميػػة فحسػػب بػػل يسػػاعد المعمػػـ فػػي تنميػػة الحمػػاس لديػػو لحػػل المشػػكالت كرفػػع معنكيتػػو 
 (449-441، 1080فعيتو. )الطكيسي كالطعاف،كدا

لػدػ المشػرؼ التربػكؼ الرياضػي الػى سػماتو الشخصػية كاالجتماعيػة فضػاًل  لإلصدغاءالنتيجػة االيجابيػة  افكيعزك الباحث
عػػف مسػػتكاه الػػكظيفي كالثقػػافي كطبيعػػة عممػػو القابمػػة لمتطػػكر كالتعػػديل كالتػػي تتطمػػب منػػو ازالػػة العكائػػق التػػي تػػؤثر فػػي 

لممعممػيف، كذلػؾ كمػا يػذكر )السػكارنو( باسػتعماؿ سياسػة االفسػاح كسياسػة اسػتيعاب االخػريف كاسػتخداـ لغػة  االنصات
( ازالػػة عػػائق التقيػػيـ  818، 1080(، كيضػػيف الػػى ذلػػؾ ) ديكسػػكف ،  110، 1080االشػػارة المناسػػبة ) السػػكارنو ، 

العقالنيػػة المتفتحػػة كالحكػػـ عمػػى الرسػػائل  المسػػبق الػػذؼ يعنػػي عػػدـ اسػػتباؽ النتػػائج عنػػد تمقػػي المعمكمػػات مػػف خػػالؿ
 بمكضكعية .

أكانػػػت  فالمشػػػرؼ التربػػػكؼ الرياضػػػي عنػػػد إصػػػغائو لمعمػػػـ التربيػػػة الرياضػػػية يحقػػػق العديػػػد مػػػف الفكائػػػد لمطػػػرفيف، سػػػكاء
ناتجػة الػى اف الفكائػد ال افاف يشػير  اف، كىنا يكد الباحثالتنظيمية كالتعميمية كالتطكيرية فضال عف  شخصية أـ اجتماعية

فػػي ظيػػكر مقػػكمي الحػػديث  أسػػيمتعػػف اصػػغاء المشػػرؼ التربػػكؼ الرياضػػي لمعمػػـ التربيػػة الرياضػػية ربمػػا ىػػي التػػي 
 المؤثر كاالستجابة لدػ المشرؼ التربكؼ الرياضي بنتائج ايجابية فضمى .

ذكػػر مػػف اف  لػػدػ المشػػرؼ التربػكؼ الرياضػػي عمػػى نتيجػة ايجابيػػة الػػى مػا السددؤال والمناقشددةحصػكؿ  افكيعػزك الباحثػػ
السػػؤاؿ كالمناقشػػة اداة ايجابيػػة خالقػػة لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات فػػي الممارسػػات التطبيقيػػة، ككػػذلؾ اف االتصػػاؿ الػػذؼ 

(، فاعتمػاد 810،  41، 1009) جمػل كالفيصػل ،   أىميػة اإلنسػانيالتفاعػل  أشكاؿ أكثر كاألجكبة األسئمةيبنى عمى 
قشػة مػع معممػي كمعممػات التربيػة الرياضػية يشػعرىـ بػاىميتيـ كبقيمػة مػا المشرؼ التربكؼ الرياضي عمػى السػؤاؿ كالمنا

 يطرحكنو مف افكار كمعمكمات كبذلؾ تتعزز العالقات االنسانية كاالجتماعية بيف الطرفيف . 
اف ىذه النتيجة تدؿ عمى اتباع المشرفيف التربكييف الرياضييف لالسمكب الديمقراطي لالشراؼ مػف خػالؿ  افكيرػ الباحث

حركػػة ذات اتجػػاىيف متبػػادليف، فالمشػػرؼ شػػريؾ  اإلشػػراؼفعيػػل االتصػػاؿ ذؼ االتجػػاىيف , اذ يػػذكر ) الربيعػػي ( اف ت
المعمػـ، النػػو يقػػدـ لػػو المسػػاعدة لرفػػع مسػػتكػ امكاناتػػو كقدراتػو التدريسػػية باسػػتعماؿ اسػػمكب المشػػاىدة لمػػدة معينػػة كبعػػد 

ضكع الدرس، كالغاية منو اثارة بعض االسئمة , مثل: ىل كانػت انتياء عممية التدريس يقـك المشرؼ بالمناقشة حكؿ مك 
كىػل  المعمـ راعى الفكارؽ الفردية بػيف التالميػذ ؟كىل اف ؟ ككيف كاف سير الدرس  ؟ المادة في مستكػ امكانية الطمبة

مفيػػدة كػػاف الكقػػت مكزعػػًا بصػػكرة جيػػدة كغيرىػػا مػػف االسػػئمة، ككػػل ذلػػؾ مػػف اجػػل تحديػػد بعػػض المعمكمػػات القيمػػة كال
(، كبيػذا  819، 811،  1008الستكماؿ متطمبات التقػكيـ كالتػي تسػاعد عمػى تحسػيف الميػارات التعميميػة ) الربيعػي ،

( عمى ىذه العمميػة مصػطمح ) مػؤتمر مابعػد المالحظػة (، إذ  460، 1080الخصكص يطمق ) الطكيسي كالطعاني ،
بػالمكقف التعميمػي الػذؼ تمػت مالحظتػو , كالخطػة التػي تػـ تقـك عمى الحكار اليادؼ بيف المعمػـ كالمشػرؼ فيمػا يتعمػق 

 كضعيا , كيككف دكر المشرؼ مساعدة المعمـ لتكضيح كبناء فيـ مشترؾ لالحداث الصفية .
ذلػؾ الػى انيػـ  افبمستكػ ايجابي لدػ المشرفيف التربكييف الرياضػييف يعػزك الباحثػ التقييمكفيما يخص ظيكر 

كيقبمكف التغيرات االيجابية كيمارسكنيا لتعزيز عمميػـ كسػمعتيـ االشػرافية , مسػتنديف  قادة تربكيكف منفتحكف كمتجددكف 
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فػػي ذلػػؾ الػػى مػػا ذكػػر مػػف ضػػركرة اف يقػػـك المشػػرؼ بتحميػػل ممارسػػاتو ىػػك شخصػػيًا لمتعػػرؼ عمػػى درجػػة فاعميتػػو فػػي 
 (. 460، 1080العممية االشرافية )الطكيسي كالطعاني ، 

لكفاءة اتصاالتيـ في البيئة التعميمية مع معمـ كمعممة التربية الرياضية ، مػف خػالؿ  كمف اىـ ىذه الممارسات تقييميـ 
،  اآلخػرما يذكره )االسدؼ كابراىيـ (، كىك مراجعة كسائل كاساليب االتصاؿ كتعػديل بعضػيا كتغييػر كتطػكير الػبعض 

معيػػارًا لمحكػػـ عمػػى البػػرامج  كيػػتـ التقيػػيـ عمػػى اسػػاس جمػػع كدراسػػة معمكمػػات صػػحيحة ككافيػػة لتتخػػذ ىػػذه المعمكمػػات
االشرافية ، كمف الكسائل التي يتـ عف طريقيا تقييـ عمل المشرؼ لنفسو انطباع المعمميف عف المشرؼ التربكؼ كاالثر 

 (  11، 61، 1001العاـ الذؼ يحدثو برنامج االشراؼ التربكؼ في المستفيديف منو ) االسدؼ كابراىيـ، 
لمشػػرفيف التصػاالتيـ يفيػػد كاسػػمكب رقابػػة كاسػمكب تحفيػػز، اذ انػػو يسػػاعد عمػػى االداء كيضػيف ) السػػكارنو ( اف تقيػػيـ ا

كيعمل عمى تحسينو، فالمشرؼ الفعاؿ ىػك الػذؼ يقػف عمػى ردكد فعػل رسػالتو مػف جانػب مسػتقبميا ، كيمكػف اف يعتمػد 
تػي تكػكف فػي صػكرة اسػئمة في تقكيـ اتصػاالتو عمػى المعمكمػات المرتػدة مػف معمميػو تجػاه المعمكمػات التػي يرسػميا ، كال

( 11،  1080كاستفسارات اك اقتراحات اك انتقادات ، كىذه تفيد في تعػديل مػا قالػو اك مايقكلػو اك سػيقكلو )السػكارنو ، 
. 

انيػا نتيجػة افرزتيػا  افالباحثػفيػرػ لدػ المشرؼ التربكؼ الرياضػي  مقومات االتصال أما النتيجة االيجابية لمستكػ 
 -: يأتيبعاد المككنة ليا, ككما النتائج االيجابية لال

 ( 404،  1080بقدر ما يككف شرح المشرؼ كافيًا ككاضحًا تككف اتصاالتو فعالة )كنعاف ،  -8
 ( .148،  1004اف االصغاء الجيد يؤدؼ الى تقكية االتصاؿ كزيادة فاعميتو )العمياف ، -1
قصكد مف الرسػالة )تقيػيـ(، فالمتابعػة تشػكل تككف المتابعة مف قبل المرسل ليتأكد مف اف المستقبل فيـ المعنى الم -1

 (.  119-111،  1080احدػ نقاط تحسيف فعالية االتصاالت )حريـ ، 
االسػػتجابة الفعالػػة مػػف قبػػل المرسػػل، كمسػػاعدة المسػػتقبل كتشػػجيعو عػػف طريػػق طػػرح االسػػئمة لتكضػػيح المعمكمػػات  -4

 (.  811،  1001، كتحديد االفكار يشكالف كسيمتيف لزيادة فاعمية االتصاؿ ) العطية 
مف خالؿ ىذه النتيجػة االيجابيػة أدراؾ المشػرفيف التربػكييف الرياضػييف الىميػة االتصػاؿ االشػرافي بيػنيـ  افكيرػ الباحث

كبػػيف معممػػي كمعممػػات التربيػػة الرياضػػية، فأنػػو يمثػػل محػػكر قكاعػػد انطػػالؽ تطػػكير العمػػل االشػػرافي تخطيطػػًا كتنظيمػػًا 
يذ العممية التعميمية الرياضية كتطكيرىا ، كبيذا الخصكص يذكر اف االتصاؿ في االشراؼ كمتابعة كتكجييًا لتسييل تنف

( كاف نجػػاح المشػػرؼ فػػي عممػػو يعتمػػد بصػػكرة كبيػػرة عمػػى قدرتػػو عمػػى  108،  1080يمثػػل اسػػاس العمػػل ) عػػايش ، 
كػػًا لمقػػدرة عمػػى االتصػػاؿ القائػػد عنػػدما يكػػكف ممتم اف كمػػا ( 41،  1088االتصػػاؿ الفعػػاؿ مػػع المعممػػيف ) الكػػكراني ، 

باالخريف فأف االتصاالت مع قمة الييكل التنظيمي كقاعدتو تككف بطريقة مفيكمة كمؤثرة كليا معنى ، فػأذا كػاف القائػد 
متكممًا جيدًا فيمكنو استمالة االخريف كالتأثير فييـ ، كاذا كاف مستمعًا جيػدًا يسػتطيع تقبػل االراء كالنقػد كاسػتالـ التغذيػة 

 ( .   811،  1001، كىك ما ينعكس إيجابًا عمى األداء ) خرابشة ، الراجعة
فػػي تحقيػػق مزيػػد مػػف الدقػػة كالتكضػػيح لمسػػتكػ العكامػػل ) الفقػػرات ( المككنػػة لكػػل بعػػد مػػف ابعػػاد  افكرغبػػة مػػف الباحثػػ

 مقكمات االتصاؿ تـ أدراج نتائج ىذه الفقرات في الجدكؿ االتي :
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 ( 4)  رقم الجدول
 الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والمستوى لفقرات مقياس مقومات االتصال يبين الوس 

 المعالجات االحصائية                            ت االبعاد
 الفقرات

 المستوى  % ع± -س

 
 
 
 
 
 

 االصغاء

 جيد جداً  %14,14 0,111 4,141 يستمع بتقدير كاحتراـ لكجيات نظرؼ التعميمية . 8
 جيد جداً  %11,11 0,999 4,488 يشجعني عمى التعبير عف ارائي بحرية كصراحة . 1
 جيد جداً  %10,14 8,806 4,011 لمعرفة كفيـ حاجاتي المينية. ايمتمؾ رغبة كاستعداد 1
 جيد %14,94 8,111 1,141 يتجنب االنشغاؿ بامكر ثانكية خالؿ حديثي معو. 4
 جيد جداً  %11,86 8,000 4,841 مسات االشرافية .يييئ الفرصة كالجك المالئـ لمج 4
 جيد جداً  %11,46 0,916 4,111 يعطي ردكد افعاؿ لفظية مناسبة اثناء الحديث معي . 6
يصػػػغي متفػػػاعال بحركاتػػػو كايماءاتػػػو بشػػػكل يزيػػػل عكائػػػق  1

 الحديث االشرافي 
 جيد جداً  10,16% 0,968 4,081

 منخفض %49,06 8,889 1,941 و لحديثي .يغفل تقديـ تصكر كاضح ينـ عف فيم 1
يمنحنػػػػػػي الكقػػػػػػت المناسػػػػػػب لبيػػػػػػاف كجيػػػػػػات نظػػػػػػرؼ دكف  9

 مقاطعتي .
 جيد جداً  11,91% 8,016 4,896

يتعػػػػاطف مػػػػف خػػػػالؿ انصػػػػاتو مػػػػع مشػػػػاعرؼ كمشػػػػكالتي  80
 التعميمية .

 جيد جداً  10,91% 8,091 4,046

 جيد %19,06 8,860 1,941 يمتمؾ قدرة تمكنو مف حسف استقباؿ رسائمي . 88
ييمػل تسػجيل المالحظػػات كاالفكػار التػي يتكافػػق معػي فػػي  81

 اىميتيا.
 متوس  61,11% 8,141 1,419

 
 

 
الحديث 
 المؤثر

 جيد جداً  %19,41 0,140 4,416 يصكغ حديثو االشرافي بمغة كاضحة يسيل فيميا . 81
 جيد جداً  %16,9 0,110 4,144 ينظـ طرح افكاره بشكل متسمسل كمترابط . 84
 جيد %11,1 8,011 1,984 يتجنب اصدار تعميمات متضاربة في الجمسة االشرافية . 84
 جيد جداً  %11,16 8,081 4,861 يستخدـ في حديثو طريقة اقناع مؤثرة بعيدة مف الجدؿ . 86
منخفض  %41,1 8,889 1,840 يستخدـ نبرة كسرعة صكت كاحدة خالؿ حديثو االشرافي . 81

 اً جد
يتضػػػػمف حديثػػػػو االشػػػػػرافي معمكمػػػػات حديثػػػػة كذات قيمػػػػػة  81

 عممية.
 جيد جداً  11,6% 8,866 4,810

يجذب انتباىي مف خالؿ لباقة اسػمكب حديثػو كثقتػو بنفسػو  89
. 

 جيد جداً  14,11% 8,000 4,184

يطػػػرح بػػػاخالص كمكضػػػكعية افكػػػاره كاراءه حػػػكؿ المكقػػػف  10
 التعميمي 

 جداً جيد  16,9% 0,198 4,144

يسػػػػتخدـ نمػػػػاذج كامثمػػػػة تعميميػػػػة تعيننػػػػي فػػػػي ادراؾ كفيػػػػـ  18
 مضمكف تكجيياتو. 

 جيد جداً  10% 8,811 4
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 المعالجات االحصائية                            ت االبعاد
 الفقرات

 المستوى  % ع± -س

 جيد جداً  %19,1 0,111 4,414 يتسـ باليدكء كالتحكـ في انفعاالتو أثناء الحديث . 11
تتفاعػػػل اتصػػػاالتو المفظيػػػة كغيػػػػر المفظيػػػة لتعطػػػي صػػػػكرة  11

 كاضحة     
 جيد 11,4% 0,911 1,914

 جيد %11,81 8,101 1,149 يطبق مقكلة )خير الكالـ ما قل كدؿ( 14
 جيد جداً  %91,84 0,111 4,601 يحتـر العادات كالقيـ كالتقاليد في حديثو . 14

 
 
 
 
 
 
 

السؤال 
 والمناقشة

 جيد جداً  %11,96 0,149 4,441 يبتدغ كالمو بمدخل يكضح اىداؼ الجمسة االشرافية. 16
 جيد جداً  %14,8 0,118 4,104 غ كالمو بأسمكب يتكافق مع االىداؼ المتكخاة .يصك  11
يشػػػجعني عمػػػى المبػػػادأة فػػػي طػػػرح االفكػػػار حػػػكؿ المكقػػػف  11

 التعميمي 
 جيد جداً  11,44% 8,041 4,811

يعطنػػػي فرصػػػة لمسػػػؤاؿ كاالستفسػػػار عػػػف مختمػػػف جكانػػػب  19
 العممية التعميمية

 جيد جداً  11,01% 0,111 4,408

 جيد جداً  %19,41 0,111 4,416 يتقبل بركح ايجابية كافة اسئمتي خالؿ الزيارة االشرافية  . 10
يكضح اسباب تاجيػل المناقشػة المتعمقػة عنػد عػدـ اكتمػاؿ  18

 المعمكمات لديو.
 جيد 14,16% 8,018 1,111

 يد جداً ج %14,41 0,961 4118 يتعاكف معي في اكتشاؼ كتحميل المشكالت التعميمية . 11
 جيد جداً  %14,6 0,919 4,110 يشاركني في طرح كتطكير الحمكؿ لمصعكبات التعميمية. 11
 متوس  %68,41 8,411 1,014 يبالغ في طرح االسئمة حكؿ المكقف التعميمي. 14
منخفض  %41,14 8,001 1,881 يعتمد عمى ذاكرتو في استرجاع المكاقف التعميمية .  14

 جداً 
 جيد جداً  %10,81 8,094 4,009 قتا كافيا لالجابة عف اسئمتي.يخصص ك  16
 جيد جداً  %10,81 8,049 4,009 يتعرؼ عمى حاجتي كرغباتي التعميمية كالعممية . 11
 جيد جداً  %14,14 0,199 4,141 يتأكد مف خالؿ مناقشتي تفيمي لما يطمبو . 11

 
 

 
 التقييم

لتقيػيـ فيمػي لمضػاميف يسػتقبل ردكد افعػالي المفظيػة كمػرآة  19
 رسالتو.

 جيد 19,41% 0,984 1,918

يقػػيـ بشػػػكل مكضػػػكعي أرائػػي لتحسػػػيف مضػػػاميف كاسػػػاليب  40
 اتصاالتو. 

 جيد 19,14% 0,119 1,961

 جيد جداً  %10,16 8,018 4,081 يمتمؾ دقة تقييـ دكافعي كحاجاتي . 48
 جيد %11,14 0,910 1,691 يمتمؾ مكضكعية تقييـ افكارؼ التعميمية التي اطرحيا. 41
يستكعب بذكائو مغزػ صػمتي فػي اثنػاء الجمسػة االشػرافية  41

. 
 جيد 14,94% 8,098 1,141

 جيد %16,44 8,419 1,111 ييمل تدكيف مالحظات الجمسة االشرافية . 44
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 المعالجات االحصائية                            ت االبعاد
 الفقرات

 المستوى  % ع± -س

يتجنػب اطػػالؽ تعميمػات اك انطباعػػات سػريعة قبػػل اكمػػاؿ  44
 حديثي معو.

 متوس  61,4% 8,101 1,410

 جيد جداً  %11,01 0,199 4,408 ييتـ بمتابعة مالحظاتو في الزيارة االشرافية السابقة . 46
يشخص النكاحي السػمبية فػي اتصػاالتو بػالمكاقف التعميميػة  41

 كيعالجيا.
 جيد جداً  11,91% 0,991 4,849

 متوس  %69,41 8,401 1,416 يعطي ادارتو لكقت الجمسة االشرافية اىتماما ضئيال . 41
يقػػيـ االثػػر العػػاـ الػػذؼ تحدثػػو بػػرامج االشػػراؼ التربػػكؼ فػػي  49

 المستفيديف منو )المعمـ كالتمميذ(.
 جيد جداً  10,91% 0,944 4,046

 
 
 
 
 
 

 االستجابة

 جيد جداً  %11,41 0,190 4,419 يالحع بعناية كافة جكانب المكقف التعميمي . 40
 جيد جداً  %14,14 0,144 4,141 ميمي.يستجيب بكاقعية لمتطمبات المكقف التع 48
 جيد جداً  %11,16 0,916 4,861 يمتمؾ تكقيتًا مناسبًا البداء استجاباتو االشرافية . 41
 جيد جداً  %14,11 8,011 4,184 يغتنـ كل فرصة سانحة لتغذيتي معمكماتيا . 41
 جيد جداً  %14,04 8,046 4,141 يراعي الحالة النفسية التي تنتابني اثناء الزيارة االشرافية . 44
 جيد جداً  %11,11 0,111 4,164 يمتمؾ ثقافة تطابق اقكالو مع افعالو . 44
يمتمؾ مكقفا ايجابيا تجاه ما اطرحػو مػف قضػايا مكضػكعية  46

. 
 جيد جداً  16,14% 0,164 4,181

 جيد جداً  %16,9 0,114 4,144 يستحسف بايماءاتو كاشاراتو ما اقـك بو مف أداء متميز . 41

يؤجػػل االجابػػة عػػف بعػػض الجكانػػب التعميميػػة حتػػى تكتمػػل  41
 معمكماتيا لديو

 متوس  61,41% 8,111 1,419

 جيد جداً  %14,11 0,914 4,168 يمتـز بالمكاعيد حكؿ تزكيدؼ  بمتطمبات العممية التربكية . 49
يعتمػػػػػد عمػػػػػى السػػػػػياؽ الرسػػػػػمي فػػػػػي اسػػػػػتجاباتو لممكقػػػػػف  60

 التعميمي .
منخفض  11,94% 0,910 8,191

 جداً 
حصمت عمى مستكػ ) جيد جدًا( كبنسب مئكية تتراكح بيف )  بعد االصغاء( اف أغمب فقرات 4يتضح مف الجدكؿ )

 88،  4( في حيف حصمت الفقرتيف )  80، 9، 1، 6، 4، 1، 1، 8% ( كالمتمثمة بالفقرات ) 10,16 -% 11,11
 % (عمى التكالي. 19,06% ، 14,94ت )(عمى مستكػ ) جيد ( كبنسب مئكية بمغ

بحرية كصراحة( ك  آرائي( كالمتاف تنصاف عمى )يشجعني عمى التعبير عف  6،  1كيتضح اف الفقرتيف ذكاتا الرقـ ) 
% ، 11,11نسبتيف مئكيتيف بكاقع ) أعمى)يعطي ردكد افعاؿ لفظية مناسبة اثناء الحديث معي ( قد حصمتا عمى 

سبب ذلؾ الى رغبة المشرؼ في عدـ مقاطعة معمـ  افجيد جدًا(، كيعزك الباحث كبمستكػ )% ( عمى التكالي 11,46
التربية الرياضية كذلؾ مف خالؿ تشجيعو عمى الحديث كاعطائو ردكد فعل لفظية مناسبة لمحصكؿ عمى مزيد مف 

ذلؾ تنعكس عمى المعمكمات التي تعطي صكرة كاضحة لدػ المشرؼ التربكؼ الرياضي عف المكقف التعميمي. كب
( عمى ضركرة تخمص المرؤكسيف مف العكائق التي تؤثر في  1080فاعمية قراراتو, اذ يؤكد ) الدكرؼ كاخركف، 
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االنصات الييـ مف خالؿ استعماؿ الرئيس لسياستي االفساح كاستيعاب االخريف كالمتاف تعطياف المتحدث الفسحة 
( انو مف حق المعمـ  1004الجيد كالردكد المالئمة . كيؤكد ) طافش، المناسبة كتكفراف لو االحتراـ الالـز كاالصغاء 

 ( .   881،  1004عمى المشرؼ اف يسمح لو بالتعبير عف كجية نظره بحرية كاحتراـ ) طافش ، 
( التي تنص عمى ) يغفل تقديـ تصكر كاضح ينـ عف فيمو لحديثي ( كانت بمستكػ منخفض كبنسبة 1أما الفقرة )

في نياية االصغاء كربما يككف المشرؼ منشغاًل فكريًا بتخطيط  اف ذلؾ الى انيا تحدثعزك الباحث% ( كي49,06)
 كتنظيـ المكاقف التعميمية الالحقة ككيفية برمجتيا لمعالجة المعكقات التي يكاجييا معمـ التربية الرياضية .

( فقد كانت اي يتكافق معي في اىميتي( التي تنص عمى) ييمل تسجيل المالحظات كاالفكار الت 81اما الفقرة )  
الى اف المشرفيف التربكييف  اف%(، كقد يعكد سبب ذلؾ مف كجية نظر الباحث61,11بمستكػ متكسط كبنسبة )

الرياضييف قد يميمكف الى عدـ تسجيل المالحظات كاالفكار الميمة التي تحتاج الى تسجيل آني الى انشغاؿ المشرؼ 
 لتكاصل كاالصغاء مع المعمـ، لذلؾ لـ يكف التركيز عمييا بدرجة كبيرة .بحاجتو لمحفاظ عمى سمسمة ا
اف معظـ الفقرات حصمت عمى مستكػ ) جيد جدًا ( الحديث المؤثر  بعد( فيما يخص  4كيتضح ايضا مف الجدكؿ ) 
، 11، 18، 10، 89، 81، 86، 84، 81% ( كالمتمثمة بالفقرات ) 10 -% 91,84كبنسب مئكية تتراكح بيف ) 

% 11,4% ، 11,1( عمى مستكػ ) جيد ( كبنسب مئكية بمغت )  14، 11، 84( في حيف حصمت الفقرات )  14
 % (عمى التكالي. 11,81، 

( مف بعد الحديث المؤثر المتيف تنصاف عمى )يتسـ باليدكء كالتحكـ  14،  11كيتضح تميز الفقرتيف ذكاتي التسمسل )
يحتـر العادات كالقيـ كالتقاليد في حديثو(، حصمتا عمى أعمى نسبتيف مئكيتيف في انفعاالتو في اثناء الحديث ( ك) 

ذلؾ الى المركز الكظيفي كالتربكؼ كالتكجييي الذؼ  اف% ( عمى التكالي، كيعزك الباحث91,84% ، 19,1بكاقع ) 
عف شخصيتة كخبرتو  يتمتع بو المشرؼ التربكؼ الرياضي، إلى ككنو يمثل احدػ المنظمات التربكية المجتمعية فضالً 

في عادات المجتمع نتيجة التجارب كالممارسة الميدانية التربكية المتعددة كالمتنكعة، كل ذلؾ ينعكس عمى اسمكب 
 كسمككيات حديثو االشرافي مع معمـ التربية الرياضية الذؼ يشعر باحتراـ المشرؼ لو كتفاعمو االنساني كالمحتـر . 

تنص عمى ) يستخدـ نبرة كسرعة صكت كاحدة خالؿ حديثو االشرافي (  ( التي 81كفيما يخص الفقرة ) 
اف استخداـ  افالباحث يرػ ف % ( بمستكػ منخفض جداً 41,1كحصكؿ المشرفيف التربكيف الرياضييف فييا عمى نسبة )

د عف المشرؼ لنبرة كسرعة صكت كاحدة خالؿ حديثو االشرافي رغـ انيا تدؿ عمى كجكد حالة سمبية ناتجة بالتأكي
 طبيعة العمل االشرافي الرياضي كبيئتو المذيف يحتاجاف الى اسمكب ىادغ اثناء الزيارة االشرافية.

قد حصمت عمى مستكػ )جيد جدًا( كبنسب مئكية  بعد السؤال والمناقشة( اف أغمب فقرات  4كيتبيف مف الجدكؿ ) 
 11، 11، 16، 11، 11، 10، 19، 11، 11، 16% ( كىي متمثمة بالفقرات ) 10,81 -% 19,41تتراكح بيف )

( عمى  14%( كحصمت الفقرة ) 14,16( عمى مستكػ ) جيد ( بنسبة مئكية بمغت ) 18( ، كما حصمت الفقرة ) 
( فقد حصمت عمى مستكػ ) منخفض جدًا(  14% (، اما الفقرة ) 68,41مستكػ )متكسط( بنسبة مئكية بمغت ) 

 % ( . 41,14بنسبة مئكية بمغت ) 
( التي تنص عمى ) يتقبل بركح ايجابية كافة اسئمتي خالؿ الزيارة االشرافية (  10نتيجة المتميزة لمفقرة )اما ال

الى اف المشرؼ التربكؼ الرياضي كجد اساسًا لتزكيد معمـ التربية الرياضية بالمعمكمات كتطكيره  افىا الباحثا فيعزك 
التي تتعزز مف خالؿ اجابتو عمى االسئمة التي يطرحيا المعمـ كىك عمميًا كعمميًا، كأحد كاجباتو التي يمارسيا ذاتيًا ك 

( يضمف فاعمية االتصاؿ مف خالؿ أعطاء المرؤكس فرصة في اف يسأؿ كيستفسر 1080بذلؾ كما يذكر ) حمكد، 
كاف يشجعو عمى المبادأة، كذلؾ بأف ينزع مف نفسو الخكؼ مف النقد, اذ اف بعض المرؤكسيف يخشكف االتصاؿ 
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ئيـ، كقد يتجنبكف ذلؾ قدر أستطاعتيـ لئال يكتشف الرئيس مصادر ضعفيـ, أك انيـ قد يتعرضكف لالرتباؾ برؤسا
 ( .    41،  1080عند مكاجيتو فال يستطيعكف التعبير الكاضح عف انفسيـ )حمكد، 

ة ( التي تنص عمى ) يبتدغ كالمو بمدخل يكضح اىداؼ الجمس 16كفيما يتعمق بأرتفاع نسبة الفقرة ) 
االشرافية ( تدؿ ىذه النتيجة عمى تطبيقو اكلى خطكات السؤاؿ كالمناقشة، اذ يتيح فرصًا اقكػ لممعمـ لمتفكير كالمناقشة 
كطرح االسئمة فضاًل عف أنو بكجكد االىداؼ تتضح معالـ الجمسة االشرافية كغاياتيا، كىك ما ينعكس إيجابًا عمى 

 كالمعمـ.التفاعل كالتبادؿ المعمكماتي بيف المشرؼ 
( التي تنص عمى ) يعتمد عمى ذاكرتو في استرجاع المكاقف التعميمية( 14أما ما يتعمق بنتائج الفقرة )

الى اف عممية السؤاؿ كالمناقشة كما يدكر فييا مف أمكر تستدعي  افكظيكرىا بمستكػ منخفض جدًا فيعزكىا الباحث
ف التعميمي نفسو التي تتـ مناقشتيا كالتي الحظيا مسبقًا مف المشرؼ آنية استرجاع المعمكمات االشرافية في المكق

 رغبة منو في عدـ اىماؿ الجكانب الميمة التي يرػ فييا تعزيزًا لما يتـ طرحو مف افكار .
( حصمت عمى مستكيات  49،  41،  46، 48المتمثمة بالفقرات ) بعد التقييم( اف فقرات 4كيتضح مف الجدكؿ )

، 41، 41، 40، 19% (, في حيف حصمت الفقرات )10,16 -% 11,01تتراكح بيف ) جيدة جدًا( كبنسب مئكية)
( عمى  41، 44% (, كحصمت الفقرتاف ) 11,14 -% 19,41( بنسبة مئكية تتراكح بيف ) ( عمى مستكػ )جيد 44

 % ( عمى التكالي .69,41% ، 61,4مستكػ ) متكسط ( بنسب مئكية بمغت ) 
ى )ييتـ بمتابعة مالحظاتو في الزيارة االشرافية السابقة( الحاصمة عمى نسبة مئكية ( كالتي تنص عم 46كالفقرة ) 

سبب ارتفاع نسبتيا الى حاجة المشرؼ الى التأكد مف فيـ معمـ التربية الرياضية  اف%( يعزك الباحث11,01)
نفيذه لمعممية التعميمية، كىك لتكجيياتو كمالحظاتو التي تنعكس بالفائدة عمى معمـ التربية الرياضية مف خالؿ تحسيف ت

ما يسيل عمى المشرؼ تقييمو لفاعمية اتصاالتو، كيمكف ايضًا اف تشكل مالحظاتو في الزيارة السابقة معايير رقابية 
يعمل مف خالليا عمى تقكيـ عمل معمـ التربية الرياضية، كىك ما يشعر المعمـ بكجكد اىتماـ جدؼ كمتابعة متكاصمة 

 اجل تحسيف كتسييل تنفيذ العممية التعميمية.مف قبل المشرؼ مف 
( التي تنص عمى ) يشخص النكاحي السمبية في اتصاالتو بالمكاقف التعميمية كيعالجيا ( كالحاصمة  41أما الفقرة ) 

% ( فتدؿ عمى امتالؾ المشرؼ القدرة عمى تقييـ اتصاالتو، كىذا ناتج عف خبراتو 11,91عمى نسبة  مئكية ) 
تيسر لو عممية تشخيص صعكبات االتصاؿ التي تكاجو العمل االشرافي ليعمل عمى معالجتيا ىادفًا الى  كتجاربو التي

 تحسيف مستكػ اتصاالتو االشرافية فينعكس ذلؾ باإليجاب عمى عمل معمـ التربية الرياضية . 
يعة قبل اكماؿ حديثي ( التي تنص عمى ) يتجنب اطالؽ تعميمات اك انطباعات سر 44الفقرة ) كفيما يتعمق بنتيجة

مستكاىا الى طبيعة بعض االفكار التي يطرحيا معممك التربية الرياضية عمى المشرؼ،  اف يعزكافالباحث ، فافمعو (
كىي حسب خبرتو كتجاربو يصعب اك يتعذر تطبيقيا، كىك ما يستدعي منو ايقاؼ المداكلة فييا بسرعة كخاصة عندما 

 عمية . يمتمؾ المشرؼ أفكار أ خر أكثر فا
فيعزك ( التي تنص عمى ) يعطي ادارتو لكقت الجمسة االشرافية اىتمامًا ضئياًل (  41كفيما يخص الفقرة ) 

ميل المشرؼ الى تركيز اىتمامو عمى أدارة كقت المشاىدة الفعمية أكثر مف أىتمامو بادارة كقت الى مستكاىا  افالباحث
ى تككيف صكرة مكضكعية عف اداء المعمـ الفعمي اثناء درس التربية الجمسة االشرافية, الف ىذه المشاىدة تعينو عم

الرياضية، كىك ما ينعكس عمى تشكيل خطة تقييـ مسبقة تساعده في تكفير كقت الجمسة االشرافية، ثـ يصب ذلؾ في 
 تقييـ مخرجات اتصاالتو. 

ػ )جيد(، كبنسب مئكية تتراكح بيف حصمت عمى مستك  بعد االستجابة( اف اغمب نتائج فقرات  4كيتبيف مف الجدكؿ ) 
(، في حيف  49، 41، 46، 44، 44، 41، 41، 48، 40% ( كىي متمثمة بالفقرات ) 11,16 -% 11,41) 
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( عمى مستكػ )  60%(، كحصمت الفقرة )61,41( عمى مستكػ )متكسط( بنسبة مئكية بمغت ) 41حصمت الفقرة ) 
 %( .11,94منخفض جدًا ( بنسبة )

( المتميزة بإيجابيتيا كالتي تنص عمى ) يالحع بعناية كافة جكانب المكقف التعميمي ( كقد  40فقرة )أما نتيجة ال
الى اف ىذه المالحظة المركزة حكؿ المكاقف  اف% ( فيعزكىا الباحث11,41حصمت عمى نسبة مئكية بمغت ) 

الصعكبات كمعالجتيا فضاًل  التعميمية تمكف المشرؼ مف امتالؾ صكرة كاضحة كمتكاممة عنيا فيستطيع تشخيص
( اف عمى المشرؼ التربكؼ  881، 1004عف تحديد نقاط القكة التدريسية كتعزيزىا، كبيذا الخصكص يذكر ) طافش، 

اثناء الزيارة الصفية مراعاة كل ما يدكر حكلو، كينبغي اف يككف دقيق المالحظة، الف المكاقف التعميمية تفرض عمى 
 كامل حضكره كانتباىو .المشرؼ التربكؼ اف يككف ب

( بنسبة تي حصمت عمى مستكػ )جيد جداً ( التي تنص عمى ) يمتمؾ ثقافة تطابق اقكالو مع افعالو ( كال 44كالفقرة ) 
% ( تعزػ نتيجتيا ىذه الى المركز الكظيفي لممشرؼ التربكؼ رغبة منو في المحافظة عمى 11,11مئكية بمغت ) 

(  1008ـ بو مف خالؿ مصداقيتو كليككف قدكة لو في اقكالو كافعالو، يشير) المساد،سمعتو المينية كلتعزيز ثقة المعم
عف )العمرؼ ( الى اف طبيعة االتصاؿ كطبيعة العالقة بيف المشرؼ كالمعمـ تشكالف عنصرًا  اساسيًا في نجاح العمل 

النفتاح كالتفيـ كالكضكح كالمكدة االشرافي، كاف ىذه العالقة ينبغي اف تككف مبنية عمى الثقة كالصدؽ كاالنسجاـ كا
 (.141، 1008كاالىتماـ كالمحبة كاالحتراـ بيف الطرفيف )المساد،

( التي تنص عمى ) يؤجل االجابة عف بعض الجكانب التعميمية حتى تكتمل معمكماتيا لديو (  41أما نتيجة الفقرة ) 
المشرؼ التربكؼ الرياضي، فإذا كاف المكقف مف  الى المكاقف التعميمية التي تكاجوفاف الباحثاف يعزكاف مستكاىا 

المكاقف المتكررة الحدكث يستطيع المشرؼ بخبرتو إبداء االستجابة المناسبة، اما اذا كاف المكقف التعميمي جديدًا اك 
 المشرؼ تتأخر حتى يتمكف مف ادراؾ الصكرة المعمكماتية لمكقف كيذا . إجابةمركبًا فأف 

( التي تنص عمى ) يعتمد عمى السياؽ الرسمي في استجاباتو لممكقف  60الفقرة )يجة نت بانخفاضكفيما يتعمق 
إلى اعتماد المشرفيف التربكييف الرياضييف عمى استخداـ السياؽ الرسمي في استجاباتيـ لممكاقف  فتعزػ التعميمي( 

ار التنظيمي، كىـ بذلؾ يميدكف التعميمية اال انيـ مف خالؿ ذلؾ يظيركف جدية العمل االشرافي كانو يجرؼ كفق االط
لصكرة مف صكر االحتراـ كااللتزاـ الميني لممعمـ كالمشرؼ كصكاًل الى تنفيذ اىـ المسؤكليات الممقاة عمى عاتق 

       المشرؼ التربكؼ الرياضي التي تتمحكر حكؿ تطكير العممية التعميمية التعممية .
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات -5
 تنتاجات االس 5-7
التكصػػل الػػى مقيػػاس لمقكمػػات االتصػػاؿ لػػدػ المشػػرؼ التربػػكؼ الرياضػػي مػػف كجيػػة نظػػر معممػػي كمعممػػات التربيػػة  -8

 الرياضية .
 تصاؿ، مع كجكد المؤشرات االتية:يتمتع المشرفكف التربكيكف الرياضيكف بمستكػ )جيد( في مقكمات اال -1

 : اآلتيالمؤشرات االيجابية كتتضمف  - أ
لتربكيػػػكف الرياضػػػيكف مسػػػتكػ ) جيػػد جػػػدًا ( فػػػي بعػػػد الحػػػديث المػػؤثر كقػػػد تميػػػزكا فيػػػو بػػػاحتراـ يمتمػػؾ المشػػػرفكف ا -

 تيـ في أثناء حديثيـ االشرافي العادات كالقيـ كالتقاليد مع اتساميـ باليدكء كالتحكـ في انفعاال
بعنايػة بمالحظػػاتيـ  يمتمػؾ المشػرفكف التربكيػكف الرياضػيكف مسػتكػ ) جيػد ( مػف بعػد االسػتجابة، كقػد تميػزكا فيػو  -

 مع افعاليـ .  أقكاليـمع تمتعيـ بثقافة تطابق كافة جكانب المكاقف التعميمية 
يمتمػػؾ المشػػرفكف التربكيػػكف الرياضػػيكف مسػػتكػ ) جيػػد ( فػػي بعػػد االصػػغاء، كقػػد تميػػزكا فيػػو بتشػػجيعيـ لمعممػػي   -

 د فعل لفظية مناسبة اثناء حديثيـ . التربية الرياضية عمى التعبير عف أرائيـ بحرية كصراحة مع اعطائيـ ردك 
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يمتمؾ المشرفكف التربكيكف الرياضيكف مستكػ ) جيد ( في بعد السػؤاؿ كالمناقشػة، كقػد تميػزكا فيػو بتقػبميـ ألسػئمة   -
معممي التربية الرياضية خالؿ الزيارة االشرافية بركح ايجابيػة، كانيػـ يبتػدئكف كالميػـ بمػدخل يكضػح لمعمػـ التربيػة 

 ىداؼ الجمسة االشرافية .الرياضية أ 
يمتمػػػؾ المشػػػرفكف التربكيػػػكف الرياضػػػيكف مسػػػتكػ ) جيػػػد ( فػػػي بعػػػد التقيػػػيـ ، كقػػػد تميػػػزكا فيػػػو بأىتمػػػاميـ بمتابعػػػة  -

مالحظػػاتيـ فػػي الزيػػارة االشػػرافية السػػابقة، كانيػػـ يتمتعػػكف بالقػػدرة عمػػى تشػػخيص النػػكاحي السػػمبية فػػي اتصػػاالتيـ 
 بالمكاقف التعميمية كمعالجتيا . 

 :  اآلتيالمؤشرات السمبية كتتضمف  - ب
 يستخدـ المشرفكف نبرة كسرعة صكت كاحدة خالؿ حديثيـ االشرافي. -
 يعتمد المشرفكف عمى السياؽ الرسمي في استجاباتيـ لممكاقف التعميمية.  -
 يغفل المشرفكف تقديـ تصكر كاضح ينـ عف فيميـ لحديث معمـ التربية الرياضية . -
 تيـ في استرجاع المكاقف التعميمية .يعتمد المشرفكف عمى ذاكر   -
 التوصيات  5-0

عمػػى عينػػات قياديػػة كاشػػرافية اخػػرػ فػػي المنظمػػات  يفاسػػتخداـ مقيػػاس مقكمػػات االتصػػاؿ المعػػد مػػف قبػػل البػػاحث  -8
 الرياضية بعد تكييفو لمتطمبات عمميـ .

الػػػػدكرات التدريبيػػػػة تعزيػػػػز مقكمػػػػات االتصػػػػاؿ لػػػػدػ المشػػػػرفيف التربػػػػكييف الرياضػػػػييف مػػػػف خػػػػالؿ مشػػػػاركتيـ فػػػػي   -1
 كالمؤتمرات كالندكات العممية المتخصصة الداخمية كالخارجية . 

مقكمػػػات اعػػداد دليػػػل قيػػػادؼ لممشػػرفيف التربػػػكييف الرياضػػػييف مػػػف خػػالؿ عقػػػد كرش عمػػػل بيػػنيـ تتنػػػاكؿ تكضػػػيح   -1
 االتصاؿ كتأثيراتيا في بعض المياـ االشرافية .

لمسػمبيات التػي ظيػرت لػدييـ فػي ابعػاد مقكمػات االتصػاؿ االشػرافي  ضركرة أدراؾ المشرفيف التربكييف الرياضػييف  -4
 مع معممي كمعممات التربية الرياضية كالعمل عمى معالجتيا مف خالؿ :

تنكيع نبرة كسرعة صكت المشرؼ خالؿ حديثو مع معمـ التربية الرياضية كبما يتالءـ مع اىمية المكاقف التعميمية  - أ
 كتكفير االجكاء التربكية فييا.

االعتماد عمى السياقات غير الرسمية بجانب السياقات الرسمية لما لذلؾ مف أثر في تكفير منػاخ تنظيمػي انسػاني  - ب
 يعزز تنفيذ متطمبات العمل االشرافي الرياضي .

تقديـ تصكر كاضح ينـ عف فيـ المشرؼ التربكؼ الرياضي لحديث معمـ التربية الرياضية عمى اف يتـ ىػذا التقػديـ  - ت
 المعمـ لحديثو .بعد انياء 

ة كاليادفػػة العتمادىػػػا فػػي اسػػػترجاع المكاقػػف التعميميػػة بجانػػػب ذاكرتػػو اثنػػػاء دكيف المالحظػػات االشػػػرافية الرئيسػػتػػ - ث
 خر . كبشكل يعزز فيو احدىما اآلمناقشاتو مع معمـ التربية الرياضية 

ر مدرسػي كمدرسػات التربيػة جراء الدراسة نفسيا عمى المشرفيف التربكييف االختصاصيف الرياضييف مف كجية نظػإ -4
 الرياضية .
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