
 

 

 

 

359 

 P- ISSN:2074 – 9465  (370) لىإ( 359) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/21/1312) ث والعشرينالثال العدد  – خامسالمجلد ال –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

 

 

 

 

 

 
 

 

 .االجتماعات ، دارةإلجودة ا ، فاعليةال :الكلمات المفتاحية

  مستخلص البحث

هدف البحث التعرف على فاعلية جودة ادارة االجتماعات اإلشرافية لمشرفي األنشطة الرياضية        

في التحليلي والمدرسية  من وجهه نظر مدرسي التربية الرياضية في بغداد ، إذ استخدم الباحث المنهج الوص

تم اختيار مجتمع البحث وهم جميع مدرسي التربية و لمالئمته  طبيعة المشكلة وتحقيق هدف البحث ،

وقد عمد الباحث إلى  ا  مدرس( 0333)والبالغ عددهم  2/الرياضية في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ 

المدارس المتوسطة للعام الدراسي  من مجتمع البحث وتحديدا  في%( 03)اختيار عينة عشوائية بنسبة 

مدرسا، واستنتج الباحث بأن قلة االهتمام بالجوانب ( 033)وقد بلغت عينة البحث ( 2323-2320)

األساسية للبحث العلمي واالعتماد على األساليب التقليدية في طرح المواضيع اثناء االجتماعات وعدم 

يؤدي الى عدم اكتساب ودهم ويستخدم الحوافز والتشجيع االهتمام بالمواضيع النفسية للمدرسين وبالتالي 

للمدرسين بشكل قليل وغير فعال وعدم االهتمام باستخدام الوسائل المستحدثة في التعليم ، ويوصي الباحث 

بضرورة االختيار األفضل من المشرفين الرياضيين وخاصة عند قيامهم باالجتماعات مع المدرسين 

ما يحدث في االجتماعات من طروحات ومناقشات مفيدة تعكس عمل االجتماع  واختيار افضلهم وتسجيل كل

بشكل صحيح وضرورة عمل ورشات ودورات تقوية للمشرفين في كيفية إدارة االجتماعات بالشكل 

 . المطلوب
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The effectiveness of the quality of supervisory management 

for supervisors of sports and school activities from the point of 

view of physical education teachers 
Asst. Prof. Dr.Yaseen Ali Khalaf  

University of Anbar / College of Physical Education and Sports Sciences 

Abstract 

        The aim of the research is to identify the effectiveness of the quality of the 

management of supervisory meetings for the supervisors of sports and school 

activities from the point of view of physical education teachers in Baghdad. /2 

There are (0333) teachers, and the researcher chose a random sample of ( 03% ) 

from the research community, specifically in middle schools for the academic 

year ( 2323-2320 ). The research sample amounted to (033) teachers, and the 

researcher concluded that the lack of interest in the basic aspects For scientific 

research and reliance on traditional methods in raising topics during meetings and 

not paying attention to the psychological issues of teachers and thus leads to not 

gaining their affection and using incentives and encouragement for teachers in a 

small and ineffective way and not paying attention to using the new methods in 

education, and the researcher recommends the need to choose the best of sports 

supervisors, especially when they hold meetings With teachers, choosing the best 

of them, and recording everything that happens in the meetings from useful 

proposals and discussions that reflect the work of the meeting Learn correctly and 

the necessity of conducting workshops and strengthening courses for supervisors 

on how to manage meetings as required. 

Keywords: effectiveness, quality of management, meeting.                         
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 الفصل األول

 :التعريف باالبحث 2

 :مقدمة البحث وأهميته 2-2

أن التغيرات العلمية والتربوية التي يشهدها العالم اليوم والتي تشممل معظمم الجوانمب واألنظممة بمما       

بمويين إلمى دراسمة ومعرفمة المنظم التربويممة فيهما النظمام التربموي والعمليمة االشمرافية دفعمت معظممم التر

  .المختصة بالعملية االشرافية التي تهدف الى تحسين العملية التعليمية بأبعادها المختلفة

ويعد االشراف التربموي الحمديث عمليمة تعاونيمة تتطلمب الاقمة والتقمدير المتبمادل بمين أعضمائها ممن     

نهوض بعمليتي التعليم والتعلمأجل الوصول إلى مفاهيم مشتركة تساعدهم في ال
(2)

.  

أن لالجتماعممات الدوريممة لمشممرفي األنشممطة الرياضممية والمدرسممية أهميممة كبيممرة ومممؤثرة فممي عمممل     

المديريات الن من خالل االجتماعات المتواصلة مع مدرسي التربية الرياضية يمكن ان تعزز العالقمة 

الوقمت المحمدد لهما، كمما والبمد ممن التركيمز علمى بينهم وذلك من خالل عقد االجتماعمات وإنهائهما فمي 

عنصممر التخطمميج لالجتماعممات بأبعممادف المختلفممة ألنممه العنصممر المممؤثر فممي العناصممر األخممر  التنفيمم  

والمتابعة والنظر لها نظرة تكاملية وليس بمعزل عن بعضها البعض ، حيث تشمير االتجاهمات الحديامة 

ن قبمل المؤسسمات العاممة والخاصمة بأهميمة ودور االجتماعمات في علم اإلدارة إلى االهتمام المتزايد مم

بأنواعها المختلفة في تطوير المؤسسة وتحقيق ما تصبو إليه من أهداف وتطلعات ، وذلك على اعتبار 

أن االجتماعات مظهر همام ممن مظماهر الديمقراطيمة البشمرية والعممل الجمماعي وسميادة رأي الجماعمة 

عممن كونهمما إحممد  وسممائل االتصممال والتنسمميق الهامممة فممي المؤسسممات وتحقيممق مبممدأ الشممور  ، فضممال  

 .الحدياة سواء أكانت عامة أو خاصة أو تعليمية

كمممما إن مسممماهمة مدرسمممي التربيمممة الرياضمممية فمممي االجتماعمممات ممممع مشمممرفي النشممماط الرياضمممي     

ميعا  من أجمل والمدرسي ووضع الخطج والبرامج المنشودة ألقسام ومديريات التربية يجعلهم يعملوا ج

تطبيممق القممرارات التممي صممدرت عممن االجتماعممات المختلفممة ألنهممم جميعمما  شمماركوا فيهمما ويعملمموا علممى 

إنجاحهمما وتخلممق القيممادة مممن تحمممل تبعممة أو أعبمماء أي خطممأ أو أضممرار قممد تلحممق بالمؤسسممة جممراء 

 .القرارات المتخ ة

تلمك الممديريات همل همم قمادرين  وتكمن أهمية البحث في معرف من تولى المناصمب االشمرافية فمي    

علمممى تحديمممد األهمممداف لتلمممك االجتماعمممات مسمممبقا  ولمممديهم االعمممداد الجيمممد علمممى حسمممن ادارة وجمممودة 

 . االجتماعات االشرافية

                                                

(
0
، دار الفكر ، عمان ، االردن ، 0، ط اتجاهات حدياة في االشراف التربوي: سالمة حسين وعوض هللا عوض (

 . 01ص،  2332
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 :مشكلة البحث 2-1

ما هي فاعلية جودة ادارة االجتماعات اإلشرافية لمشرفي األنشطة الرياضية والمدرسية  من .0 

 لرياضية ؟وجهه نظر مدرسي التربية ا

 : هدف البحث 2-0

التعرف على فاعلية جودة ادارة االجتماعات اإلشرافية لمشرفي األنشطة الرياضية والمدرسية  من .0

 .وجهه نظر مدرسي التربية الرياضية في بغداد 

 : مجاالت البحث 2-4

 .2/مدرسي التربية الرياضية في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ  :المجال البشري2-4-2

 .20/0/2320إلى  00/9/2323للمدة من  :المجال الزماني2-4-1

 .2/مقرات المدراس المتوسطة التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد الكرخ  :المجال المكاني2-4-0

 الفصل الثاني

 :ه الميدانيةمنهجية البحث وإجراءات -1

 :منهج البحث 1-2

  .طبيعة المشكلة وتحقيق هدف البحث  لمالئمتهالمنهج الوصفي التحليلي  استخدم الباحث    

 :مجتمع وعينة البحث1-1

بغداد تربية العامة لمديرية الفي  مدرسي التربية الرياضيةجميع  مجتمع البحث وهم اختيار تم    

%( 03)إلى اختيار عينة عشوائية بنسبة  وقد عمد الباحث ا  مدرس( 0333)والبالغ عددهم  2/الكرخ 

ت عينة وقد بلغ( 2320-2323) في المدارس المتوسطة للعام الدراسي وتحديدا   ثمجتمع البحمن 

 .امدرس( 033)البحث 

 :األجهزة واالدوات ووسائل جمع المعلومات 1-0

 (.Sony)حاسبة الكترونية نوع  -0

 .ال بتوب شخصي -2

 ،استمارة استبانة الستطالع آراء الخبراء -0

 .استمارة تفريغ البيانات -4

 .الجنبيةالمصادر العربية وا -5

 .البحوث والدراسات السابقة -2

 (.االنترنت)شبكة المعلومات العالمية -1

8-  
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 :أداة البحث 1-4

ى البيئة العراقية وهي استمارة مقننة عل(  2334،عبد الرحمن )إلى اعتماد استبانة  باحثعمد ال    

وجهه نظر  من شرفي التربية الرياضية والمدرسيةالجتماعات اإلشرافية لماأدارة  لتقويم فاعلية

توزعت على أربعه مجاالت  عبارة( 00)مدرسي التربية الرياضية ، آذ اشتملت ه ف االستبانة على 

 :هي

 .مهارة التخطيج المسبق لالجتماع -0

 .مهارة التنظيم الفعال لالجتماع -2

 .مهارة التقويم النهائي لالجتماع -0

 .مهارة العالقات االجتماعية واإلنسانية لالجتماع -4

 :مية لألداةاألسس العل 1-5

 :صدق أداة  البحث 1-5-2

صالحية  إذ أن صدق األداة يمال احد الوسائل المهمة في الحكم على،  البد لألداة أن تتسم بالصدق    

األداة وان االداة الصادقة ما وضعت أصال  لقياسه
(2)

                                                   . 

وعند عدم توفر ه ا الشرط تعد األداة غير  ، لمهمة في األداة الجيدةيعد الصدق من الشروط ا    

صالحة وأن اعتماد أراء عدد من الخبراء من ذوي االختصاص هي من الطرائق المهمة لضمان 

( 9)الحصول على الصدق الظاهري حيث تم التحقق من صدق أداة البحث من خالل عرضها على 

حيث طلب منهم قراءة أداة البحث وإبداء مالحظاتهم  ، (0)حقاإلدارة الرياضية مل مجال في اءرخب

 : عليها من حيث

 . لمجاالتها العباراتمد  مناسبة  2

 عباراتدقة الصياغة اللغوية لل. 

  غير المناسبة العباراتح ف. 

  مناسبة عباراتاقتراح . 

 :ثبات األداة 1-5-1

لنتائج إذا ما أعيد االختبار على نفس نفس ا إعطاءالابات مؤشر لمد  االتساق أو الابات يعني     

العينة ونفس الظروف
(1)

من خارج عينة  ا  مدرس( 23)أعادة التطبيق على عينة مؤلفة من تم فقد ،  

وبعد جمع اإلجابات  ،أيام (03)وبفاصل زمني قدرة  البحث الحالية ومن خارج عينة الدراسة

                                                

(
0
 .89، ص0983، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  التحليل العاملي في العلوم السلوكية: صفوت فرج (

(
2
التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية : وديع ياسين التكريتي وحسن محمد العبيدي (

 .22، ص 0999، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، الرياضية 
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بين نتائج ( الابات)لغ معامل االرتباط وتبويبها وتحليلها واستخراج معامل االرتباط بيرسون ب

 .مما يؤكد ثبات اإلجابات واستقرارها  ويعد ه ا المعامل قويا  ( 3990)التطبيقين 

 :النهائية  تهابصور االستبانة 1-6

وضعت في الجزء األول معلومات عامة عن المستجيب مع  أن تم تأكيد صدق األداة وثباتها بعد

بصورتها النهائية  االستبانةفقد احتو  على عبارات  االستبانةالااني من  أما الجزء،  تعليمات اإلجابة

 (. 0)في جدول بينةوهي كما م مجاالتعبارة موزعه على أربع ( 22)المؤلفة من 

 (2)جدول

 النهائيةتها بصور بانةاالستيبين مجاالت 

 عدد العبارات المجاالت ت

 6 مهارة التخطيط المسبق لالجتماع 1

 6 لتنظيم الفعال لالجتماعمهارة ا 2

 5 مهارة التقويم النهائي لالجتماع 3

 5 مهارة العالقات االجتماعية واإلنسانية لالجتماع 4

 22 المجموع 

مقياس ليكرت  خماسي التدرج ال ي يطلب من المستجيب أن يحدد موقفه من على  الباحث اعتمد    

 ، ه ا القياس يكون غالبا من خمسة خيارات متدرجةكل عبارة بإجابة واحدة على الخيارات المحددة و

ولكي تترجم ه ف ( قليلة جدا ، قليلة،  متوسطة ، كبيرة ، كبيرة جدا)والدراسة الحالي كانت خياراته 

 (.0-5)الخيارات إلى أرقام فقد أعطي كل مستو  أو خيار نقاط تتدرج من 

 :الوسائل اإلحصائية 1-7

 .في معالجة البيانات االحصائية 20االصدار  (Spss)صائية الحقيبة اإلحالباحث  استخدام 

 الفصل الثالث

 :تهامناقشو وتحليلها عرض النتائج.4

رض نتائج ه ا تم عها وذلك بعرض تساؤل الدراسة حيث نتائج الدراسة ومناقشت تناول الباحث    

االجتماعات  التعرف على فاعلية جودة ادارة)لإلجابة على التساؤل ، التساؤل بشكل مفصل 

إذ  (من وجهه نظر مدرسي التربية الرياضيةرفي األنشطة الرياضية والمدرسية اإلشرافية لمش

يبين  (2)الجدول و المئوية لمعرفة استجابات العينةالمتوسطات الحسابية والنسب  استخدم الباحث

 .المجال األول لعباراتالمتوسج الحسابي والنسب المئوية والترتيب 
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 (1)جدول  

مهارة )النسب المئوية والترتيب الستجابات مدرسي التربية الرياضية على المجال األول ويبين المتوسط الحسابي 

 (التخطيط المسبق لالجتماع

 عبارةنص ال عباراتال
المتوسط 

 الحسابي
 الترتيب النسبة المئوية

 1 90.35 3.99 يتم التبليغ بوقت كافي قبل بدء االجتماع 6

 2 89.01 3.75 اف محددة لالجتماعيتم وضع اهد 3

 3 83.65 3.61 يبلغ باجتماعات عاجلة ضرورية 2

 4 77.00 3.58 يقوم بوضع وقت محدد لبداية ونهاية االجتماع 5

 5 64.30 3.30 يوفر احتياجات المدرسين قبل بدء االجتماع 4

 6 60.29 3.20 يستخدم الوسائل االلكترونية المتطورة لالجتماع 1

  1 77.43 3.57 وعالمجم

    

 الخاصة بتقويمو عبارات الحاصلة على أعلى نسبة مئوية أن أكار ال( 2) من خالل جدول بينيت   

 ة التخطيج الفعال لالجتماع كانتإلدارة االجتماعات لمهار مشرفي النشاط الرياضي والمدرسي

، % 93905  بنسبةو( جتماعيتم التبليغ بوقت كافي قبل بدء اال) والتي تنق علىالسادسة  عبارةال

قد حصلت على المرتبة  (يتم وضع اهداف محددة لالجتماع)تنق على والتي الاالاة  عبارةبينما ال

 مبينةونصها ونسبها المئوية كما  لعباراتترتيب باقي او ، %89930بنسبة مئوية مقدارها و الاانية

  مشرفي النشاط الرياضي ماع لدأما متوسج مهارة التخطيج الفعال لالجت أعالف ،الجدول  في

 من وجهة نظر مدرسي التربية الرياضية فقد حصلت على نسبة مئوية قدرها والمدرسي

(2323 ، خالد اسود اليخ)ه ا يتفق مع و، ( 11940% )
(2)

أن الحد األدنى ال ي يعتبر عندف ،  

 .كمينعلى أراء الخبراء والمح وأيضا بناء  %( 13)هو  ا  متوفرمقبوال  والمعيار 

يضعون نصب اعينهم هدفا  ن مشرفي النشاط الرياضي والمدرسيذلك إلى أ عزو الباحثيو    

لالجتماع يسعى إلى تحقيقه بحيث ال يوجد غموض في وضع األهداف ألي اجتماع يتم التجهيز له 

يتضح أن بقية المعايير  وه ا يدل على وعي مشرفي النشاط الرياضي والمدرسي  له ف النقاط كما

جاءت ضعيفة وبالتالي تعتبر من أهم المشكالت التي يقع فيها كاير من مشرفي النشاط الرياضي 

 .والمدرسي  في مهارة التخطيج الفعال لالجتماع 

وهي % 13حصلت على وزن نسبي يزيد عبارات ثالثأن  (2)جدول من خالل  بينكما يت    

عيفة يوجد أي ض% 13أخر  حصلت على وزن نسبي اقل من  ينعبارتو، ( 2،0،5،2) عباراتال

يستخدم الوسائل االلكترونية )االولى  عبارةحيث حصلت ال (4،0) عباراتفيها مشكالت وهي ال

                                                

(
0

دار دجلة للطباعة ،  المفاهيم اإلدارية الحدياة وعالقتها بإدارة المؤسسات الرياضية: خرونآخالد اسود اليخ و( 

 .52، ص 2323، األردن ،والنشر
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 %23929وبنسبة في محور مهارة التخطيج الفعال لالجتماع  على أقل نسبة( المتطورة لالجتماع

المدرسي ال يعتمدون على استخدام الوسائل العلمية مشرفي النشاط الرياضي و أن وه ا يدل على

على  التقليدية فقج مما اثر ساليبباألالحدياة في عرض المعلومات في االجتماعات بل يكتفون فقج 

استجابات العينة بشكل كبير
(2)

. 

 (0)جدول  

 ى المجال األولالنسب المئوية والترتيب الستجابات مدرسي التربية الرياضية علويبين المتوسط الحسابي 

 (مهارة التنظيم الفعال لالجتماع )  

 الترتيب النسبة المئوية المتوسط الحسابي نص الفقرة العبارات

 1 88.76 4.98 يتم تسجيل الحضور خالل االجتماع 4

 2 84.89 4.20 يقوم بتدوين ما يدور خالل االجتماع 1

 3 71.98 3.95 يستثمر وقت االجتماع بشكل فعال 6

 4 70.72 3.69 طريقة جلوس ذات هيبة في االجتماع له 3

5 
يتم مراجعة القرارات مع المدرسين عند نهاية كل 

 اجتماع
3.94 69.98 5 

2 
عن  هاثناء غياب هيحدد شخص كفؤ يكون في محل

 االجتماع
3.39 67.98 6 

 2 75.71 3.36 المجموع
     

رسي بتقويم مشرفي النشاط الرياضي والمد الخاصة العباراتأن أكار يتبين ( 0) من خالل الجدول

يتم تسجيل )األولى  واللتان تنصان على لمهارة مهارة التنظيم الفعال لالجتماع كانت الرابعة و

يقوم بتدوين ما يدور خالل )وعبارة  ،%  88912بنسبة مئوية مقدارها ( الحضور خالل االجتماع

 بينونصها ونسبتها المئوية كما يت العباراتقي وترتيب با،  %84989بنسبة مئوية بلغت ( االجتماع

والتي تنق % 13والتي حصلت على وزن نسبي أقل من ( 5،2) العباراتأما  اعالف ،من الجدول 

حدد ي)وعبارة ،  %29998بنسبة (. نهاية كل اجتماع يتم مراجعة القرارات مع المدرسين عند)

 %.21998بنسبة و( عن االجتماع هاثناء غياب هشخق كفؤ يكون في محل

من بين المحاور نتيجة  15910بمتوسج  ويعزو الباحث حصول ه ا المجال على الترتيب الااني    

، ل لك البد لمشرفي النشاط  لالهتمام بجانب التنظيم الفعال لالجتماع على حساب العناصر األخر 

                                                

دار الفكر للطباعة والنشر  ،0ط ، األساليب القيادية واإلدارية في المؤسسات التعليمية :طارق عبد الحميد البدري (2)

  .52، ص2330، عمان،  والتوزيع



 

 

 

 

367 

 P- ISSN:2074 – 9465  (370) لىإ( 359) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/21/1312) ث والعشرينالثال العدد  – خامسالمجلد ال –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

على األخر، ألن  الرياضي والمدرسي األخ  بعين االعتبار باقي الجوانب بحيث ال يؤثر جانب

العملية اإلدارية هي عملية متكاملة وال يكون فيها نمو جانب على حساب الجوانب األخر 
(2)

. 

 (4)جدول  

 النسب المئوية والترتيب الستجابات مدرسي التربية الرياضية على المجال األولويبين المتوسط الحسابي 

  (مهارة التقويم النهائي لالجتماع ) 

 الترتيب النسبة المئوية المتوسط الحسابي عبارةالنص  العبارات

 1 80.94 3.90 يستخدم التغذية الراجعة اثناء االجتماعات 1

3 
يعمل على استثمار كافة المتوفر في تطوير 

 المدرسين
3.96 80.54 2 

2 
يعمل على توجيه المدرسين ويحثهم على التعاون 

 في العمل
3.29 64.07 3 

 4 62.91 3.83 قا لالجتماعاتهنالك خطط موضوعه مسب 5

 5 59.79 2.79 يكافاه المدرسين الملتزمين بحضور االجتماعات 4

 3 69.65 3,554 المجموع
 

الخاصة بتقويم مشرفي النشاط الرياضي المدرسي  العبارات أن أكاريتبين ( 4)من خالل الجدول     

لتغ ية الراجعة يستخدم ا) لتان تنصان علىالاالاة والاألولى و العبارةلمهارة التقويم لالجتماع كانت 

يعمل على استامار كافة المتوفر في )وعبارة ، %  83994بنسبة مئوية مقدارها ( اثناء االجتماعات

من  بينتالمئوية كما ي هاونصها ونسب العباراتترتيب باقي و% 83954وبنسبة ( تطوير المدرسين

سيتم معالجتها % 13من حصلت على وزن نسبي أقل والتي  (29495).عبارات أما ال، أعالف الجدول 

أما متوسج مهارة التقويم النهائي لالجتماع لد  مشرفي النشاط الرياضي  ، المشكالت من خالل حل

%  29925والمدرسي  من وجهة نظر مدرسي التربية الرياضية فقد حصلت على نسبة مئوية قدرها

 .وعلى الترتيب الاالث بالنسبة للمحاور األربعة

 (5)جدول  

 النسب المئوية والترتيب الستجابات مدرسي التربية الرياضية على المجال األول ويبين المتوسط الحسابي 

 (مهارة العالقات االجتماعية واإلنسانية)

 الترتيب النسبة المئوية المتوسط الحسابي العبارةنص  عبارات ال

 1 88,65 3.05 يتفهم لمشاعر المدرسين ومشاعرهم 3

 2 87.01 3.65 يحترم المؤهالت العلمية للمدرسين 2

 3 81.10 3.30 له عدالة تنظيمية بالتعامل مع المدرسين 5

                                                
(
الكفاءة اإلدارية لد  مديري المدارس الحكومية كما يراها كل من مديري اإلدارة التربوية : أحمد محمد الشحرور (0

،  رسالة ماجستير غير منشورة ،الوسطى والمشرفين التربويين ومديري المدارس ومعلميهم في محافظة الزرقاء

 .54، ص0990، ، عمان الجامعة األردنية
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 4 69.54 3.52 له القدرة على اكتساب ود االخرين 1

 5 66.03 2.29 يستخدم الحوافز والتشجيع للمدرسين 4

 4 51.35 3.16 المجموع

 

الخاصة بممارسة مشرفي النشاط الرياضي  عباراتر الأن أكا بينيت( 5) من خالل الجدول    

الاالاة والاانية والخامسة  العبارة،  اإلنسانية لالجتماع كانتسي لمهارة العالقات االجتماعية ووالمدر

يحترم )و% 88،25بنسبة مئوية مقدارها ( يتفهم لمشاعر المدرسين ومشاعرهم)على  تنصان لتيوا

له عدالة تنظيمية بالتعامل مع )وعبارة % 81930نسبة مئوية مقدارها ب( المؤهالت العلمية للمدرسين

الجدول  في مبينونصها ونسبتها المئوية كما  عباراتوترتيب باقي ال،  %80903بنسبة و (المدرسين

تم معالجتها من خالل سي%  13والتي حصلت على وزن نسبي أقل من ( 490) عبارةاما الاعالف ، 

سج مهارة العالقات اإلنسانية لالجتماع لد  مشرفي النشاط الرياضي أما متو،  حل المشكالت

% 50905والمدرسي من وجهه نظر مدرسي التربية الرياضية  فقد حصلت على نسبة مئوية قدرها

 .بالنسبة للمحاور األربعة الرابع وعلى الترتيب

 (6)جدول 

 نهاحسب الوزن النسبي لكل م االستبانة عباراتيبين ترتيب المحاور ل

 الترتيب الوزن النسبي المتوسط عنوان المحور المحور

 1 77.43 3.57 مهارة التخطيط المسبق لالجتماع األول

 2 75.71 3.36 مهارة التنظيم الفعال لالجتماع الثاني

 3 69.65 3,554 مهارة التقويم النهائي لالجتماع الثالث

 الرابع
مهارة العالقات االجتماعية واإلنسانية 

 تماعلالج
3.16 51.35 4 

 

التقصير في بعض يتبين أن هناك بعض الاغرات و ةابقول الساومن خالل االطالع على الجد    

ل ا البد  ، ، أما االستجابات في المحاور األربعة تعتبر متوسطة المحاور على حساب بعضها البعض

النهوض بواقع عمليتي التعلم وداء االتحسين من أجل  من االهتمام بجانب إدارة االجتماعات وتفعيله

والتعليم
(2)

. 

 

 

 
                                                

(
0
 . 55، ص 2335، عمان دار الفرقان ، ، اإلشراف التربوي مفاهيمه وأهدافه وأسسه وأساليبه :حسن الطعاني (
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 الفصل الرابع

 :االستنتاجات والتوصيات -4

 :االستنتاجات  4-2

انعدام توفير االحتياجات األساسية للمدرسين قبل بداية كل اجتماع مما يؤثر سلبا على عملية   -0

 .االجتماع 

األساليب التقليدية في طرح بالجوانب األساسية للبحث العلمي واالعتماد على  قلة االهتمام -2

 .المواضيع اثناء االجتماعات 

 .عدم االهتمام بالمواضيع النفسية للمدرسين وبالتالي يؤدي الى عدم اكتساب ودهم  -0

 .بشكل قليل وغير فعال  ستخدم الحوافز والتشجيع للمدرسيني -4

 .عدم االهتمام باستخدام الوسائل المستحدثة في التعليم  -5

 :التوصيات  4-1

رة االختيار األفضل من المشرفين الرياضيين وخاصة عند قيامهم باالجتماعات مع ضرو -0

 .اختيار افضلهم والمدرسين 

كل ما يحدث في االجتماعات من طروحات ومناقشات مفيدة تعكس عمل االجتماع  تسجيل -2

 .بشكل صحيح 

ضرورة عمل ورشات ودورات تقوية للمشرفين في كيفية إدارة االجتماعات بالشكل  -0

 .المطلوب 

 المصادر

، دار الفكر ، 0، ط اتجاهات حدياة في االشراف التربوي: سالمة حسين وعوض هللا عوض -0

 .2332عمان ، االردن ، 

 .0983، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  التحليل العاملي في العلوم السلوكية: صفوت فرج -2

ة واستخدامات الحاسوب في التطبيقات االحصائي: وديع ياسين التكريتي وحسن محمد العبيدي -0

 .0999، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، بحوث التربية الرياضية 

،  المفاهيم اإلدارية الحدياة وعالقتها بإدارة المؤسسات الرياضية: خرونآخالد اسود اليخ و -4

 .2323، األردن ،دار دجلة للطباعة والنشر

دار  ،0ط ، واإلدارية في المؤسسات التعليميةاألساليب القيادية  :طارق عبد الحميد البدري -5

 .2330، عمان،  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
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الكفاءة اإلدارية لد  مديري المدارس الحكومية كما يراها كل من : أحمد محمد الشحرور -2

مديري اإلدارة التربوية الوسطى والمشرفين التربويين ومديري المدارس ومعلميهم في 

 .0990، ، عمان ، الجامعة األردنية رسالة ماجستير غير منشورة ،محافظة الزرقاء

 عمان دار الفرقان ، ، اإلشراف التربوي مفاهيمه وأهدافه وأسسه وأساليبه :حسن الطعاني -1

،2335. 

 

 

 

 


