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 تصميم إستمارة تقويم معوقات االشراف الفني للتربية الرياضية 

 بالمرحلة اإلعدادية بنين في محافظة ميسان بجمهورية العراق 
 

 أ.د/ محمد محمد الشحات
 استاذ طرق تدريس الهوكي بقسم المناهج 

 وطرق تدريس التربية الرياضية   

 جامعة المنصورة  -كلية التربيه الرياضية 

 براهيم سالمأ.د / محمد ا
 استاذ طرق تدريس كرة القدم بقسم المناهج

 وطرق تدريس التربية الرياضية  

 جامعة المنصورة  -كلية التربيه الرياضية 

 أ.م.د/ كريم محمد الحكيم 
 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية  

 جامعة المنصورة  -كلية التربيه الرياضية 

 أ / محمد هاشم رشك 
 تربية بجمهورية العراق مشرف فني في وزارة ال

 

 الملخص

معوقات االشراف الفني للتربية الرياضية بالمرحلة اإلعدادية بنين في محافظة ميساااب بهمهوريااة يهدف البحث إلى 

( 15( مدرسااا, ر  45وقد إسااتمدم الباحااث الماانهف الوألاافي بامساالو  المسااحي ر وأ ريااع الدراسااة علااى عينااة  العراق 

المقابلة الشمصية ر وتحليل المضموب وإستمارات إستطالع رأى المبراء كأدوات لهمع البيانات مشرفا,ر وإستمدم الباحث 

الهزء المتااامي  –وأسفرت نتائف الدراسة عن أفضل مستوى لدى الطال  كاب في مهارات تنفيذ الدرس  الهزء التمهيدي 

ة معوقااات اإلشااراف الفنااي للتربيااة الرياضااية أساليب التعزيز( كما أساافرت نتااائف اسااتمدام اسااتمار –التهيئة والتحفيز  –

بالمرحلة االعداديه تساعد بدقة على تحديد أهم المعوقات التي توا ه المدرسين والمشرفين ر ويوألي الباحث باإلسترشاد 

ي بنتائف هذا البحث في الكشف عن أهم المعوقات التي توا ه المدرسين والمشرفين بالمرحلة اإلعدادية للبنين و البحث فاا 

 طرق حل تلك المشكالت .
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تصميم إستمارة تقويم معوقات اإلشراف 

 .................. الفنى

 مقدمة البحث : 1/1

يعد مدرس التربية الرياضية عامالً هامااً فاي 

سير العمل المدرسي بطريقاة فعالاة وفاي التنساي  

بااين وفيفااة المدرسااة والااوا  النشاااط التعليمااي 

وتحقي  اهدافها , و تعتبر التربية الرياضية لظامااً 

رض ما  تربوياً لاه اهدافاه الاال  ال يجا  ان يتعاا

اهداف التربية العامة , فاالعداد الفناي القاا م علا  

 مبادئ واسس علميه يمكن أن يحقي  اهدافه .

تيسااير الكيالنااي و اياااد ملحاام كمااا تشااير 

إلاا  ألااه لكااي تتحقياا  اهااداف العمليااة م( 1986 

التعليمية البد من وجود جهاز تربو  يقود العملياة 

هااالا فااي التربويااة ويوجااه القااا مين عليهااا ويتم اال 

المشرفين الفنياين القاا مين علا  مساةولية معاولاة 

المعلمااين علاا  ادال عملهاام والتخطااي  السااليم فااي 

 (  9:  3العملية التربوية .)

أن االشاراف م( 1990احمد ابراهيم  وير  

يهاادف بصااورة عامااة الاا  تحسااين العالقااات بااين 

المعلمااين وتقويااة اوالاار التااراب  والتعاااون بااين 

المهناي انناال الخدماة , وتقريا  لفوفهم ولموهم 

المدرسة من المجتما  , وكااللب بناال قاعادة ةلفياة 

للبة بين المعلمين وتوحيدهم في جماعة متعاولاة 

 ( 228:  2للولول ال  اهداف عامة موحده . )

م( 2006محااروس قنااديل وأ ااروب  يشااير 

إل  أن المجتم  يستفيد مان التربياة الرياضاية فاي 

والعماال علاا  تنشااةته ماان  تطبياا  الفاارد اجتماعياااً 

ةالل معطيات االلشطة الرياضية , وهالا ال يتحق  

اال ماان ةااالل وجااود فلساافة تربويااة تقااوم باادور 

الخريطة الفكرية لتوجيه العملية التعليمية الا  هاالا 

المقصاااد او ذلاااب , واذا كاااان العلااام يبحاااث فاااي 

الجزيةات فأن الفلسفة تبحث في الكليات , وان كان 

المنهج التجريبي فأن مانه  الفلسافة منهج العلم هو 

هو المنهج العقلاي النظار  ,فهاي تساع  الا  فهام 

طبيعااة االشاايال ودراسااة طاارق التفكياار واالدوات 

 (  12:  9التي يستخدمها في المعرفة .)

زكاي ترجمة  كيمبول وايلز وآ اروبو يشير 

إل  أله بالرغم  الحبشي و مصطفى الحلفاوي د.ت

للمشاارف هااي تحسااين ماان ان المهمااة الر يسااية 

الموقف التعليمي فألنا لدرك الاه ال يمكناه ان ينقال 

ببساطه عم  لظرته للمدرساين , فاالمنهج يتحسان 

كلما اكتس  المدرساون لظارة اعما  تمكانهم مان 

توفير ةبارات تزياد فاي فارا مقابلاة احتياجاات 

التالميال والتلميالات في المجتم  الديمقراطي , ومن 

المشرف ان برف  مان وجهة لظرلا سوف يستطي  

مستوى المنهج حينما يشرك معه هيةة التدريس في 

التخطااي  والتقااويم , وباااللب يرقاا  عمليااة التبااادل 

 (5:  8اآلرال التي من ةاللها ينمو الفرد . )

 مشكلة البحث وأهميتة : 1/2

منصاااور حساااين و محماااد زياااداب و يااارى 

أن االشااراف يقااوم علاا  تفهاام جمياا  م( 1977 

لتادريس كلهاا لفلسافة الديمقراطياة اعضال هيةات ا
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ومباد هااا وقبااولهم لهااا وايمااالهم  بهااا , وادراكهاام 

لضرورة استخدام هاله الفلسفة كطريقة لألشراف . 

(13  :44 ) 

ومن ةالل ةبرة فريا  العمال فقاد الحا  ان 

االهداف المرجوة مان االشاراف الفناي لام تتحقا  

وقد يرج  ذلب ال  وجاود الك يار مان الصاعوبات 

عوقااات التااي تواجهااه , لااالا كااان ماان االهميااة والم

دراسة هاله الصاعوبات واالساباا التاي ادت اليهاا 

والمبادرة في مواجهتها بشكل ايجابي يقضي علا  

ساالبياتها ويقاادم الحلااول المناساابة لهااا كااي يمكاان 

االساااهام فاااي وضااا  الحلاااول العلمياااة والعملياااة 

 لمواجهتها او التقليل منها .

لوية قد يعمل م  عدد فالمشرف بالمدرسة ال ا

ماان الماادارس , وتشاامل واجباتااه تنسااي  الباارامج 

وايجاد افكار جديدة مبتكرة للجماعاات , ومسااعدة 

المدرس الحديث التخرج , ومباشرة اعمال التعيين 

والمشاكالت الخالاة , كمااا تشامل واجباتاه ايضاااً 

التخطاي  لنماو المدرسااين مهنيااً فااي انناال قيااامهم 

 بمهام العمل .

رلااامج التربيااة الرياضااية فااي ا  لظااام ان ب

دراسي ليس ما هو مدون في دليل المواد الدراساية 

او فااي مااوجز ماان النشاارات المطبوعااة فحساا  , 

والما يتكون البرلامج من وحدة التفاعل بين جميا  

االفاااراد المعنياااين مااان الطلباااة واولياااال االماااور 

والمدرسااااين واالبااااال والمااااوففين اإلداريااااين 

دى معتقاااداتهم , وماااا يتعهااادون والكتاااابيين ومااا 

باالضطال  به , ومقدار كفايتهم في مجال التربياة 

 الرياضية .

وتتلخص مشاكلة البحاث الحاالي فاي تصاميم 

إستمارة تقويم المهارات التدريسية للطالا  المعلام 

بجامعة ميسان بجمهورية العراق, وذلب مان اجال 

 تطوير االسالي  المختلفة لألشراف الفني.

لمنطلاا  تااأتي اهميااة البحااث فااي وماان هااالا ا

محاولة التعرف عل  الواق  التعليمي من اجل رف  

كفااالة عمليااة االشااراف الفنااي ومساااعدة الماادرس 

عل  ادال وفيفته بطريقة فعالة تمكناه مان تطاوير 

العملية التعليمياة وفقااً للمساتلزمات التربوياة التاي 

 تتواف  م  العصر الحديث .

 هدف البحث: 1/3

إلاي   تصاميم إساتمارة تقاويم  يهدف البحاث 

معوقاااات االشاااراف الفناااي للتربياااة الرياضاااية 

بالمرحلااة اإلعداديااة بنااين فااي محافظااة ميسااان 

 بجمهورية العراق   وذلب من ةالل :

اهااام معوقاااات االشاااراف الفناااي بالمرحلاااة  -

 االعدادية بنين من وجهة لظر المشرفين .

اهااام معوقاااات االشاااراف الفناااي بالمرحلاااة   -

 نين من وجهة لظر المدرسين .االعدادية ب

معوقااات  إعااداد الشااكل المناساا  لبطاقااة تقااويم -

االشااراف الفنااي للتربيااة الرياضااية بالمرحلااة 

اإلعدادية بنين في محافظاة ميساان بجمهورياة 

 ؟ العراق
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تصميم إستمارة تقويم معوقات اإلشراف 

 .................. الفنى

 تساؤالت البحث:1/4

ما هاي معوقاات االشاراف الفناي فاي المرحلاة  -

 االعدادية بنين من وجهة لظر المشرفين ؟

معوقااات االشااراف الفنااي بالمرحلااة مااا هااي  -

 االعدادية بنين من وجهة لظر المدرسين ؟

ما هو الشاكل المناسا  لبطاقاة تقاويم معوقاات  -

االشااراف الفنااي للتربيااة الرياضااية بالمرحلااة 

اإلعدادية بنين في محافظاة ميساان بجمهورياة 

 العراق ؟

 الدراسات السابقة :  2/2

ف تهاد ( 1)م( 2008ابراهيم زغاري  دراسة  -1

إلاا  معرفااة مشااكالت التوجيااه الفنااي لاادى 

المسةولين وموجهي التربياة الرياضاية ولادى 

مدرسي التربية الرياضية والعالقة االرتباطية 

بين ارال المشارفين والمدرساين وقاد إساتخدم 

الباحااث الماانهج الولاافي وإجاارال الدراسااات 

المسحية وقد إستخدم االستبيان لجم  البيالاات 

ساالولين وماادير  م 180علاا  عينااة ماان  

ادارات وموجه اول وموجه ومادرس وكالا  

أهم النتا ج أن ال يستمد التوجياه الفناي مباد اه 

من المجتم  وعدم تطاب  الدراساة االكاديمياة 

م  الواق  وعادم تطااب  المرتباات ما  الجهاد 

المبالول والتشار المفاهيم الخاطةة عن التربياة 

 الرياضية .

تهدف إل   (6  م(1999غادة محماد  دراسة  -2

تقااويم متطلبااات التوجيااه الفنااي فااي التربيااة 

تقااويم عمليااة   الرياضااية بمحافظااة الةربيااة

التوجيه الفني في التربياة الرياضاية بمحافظاة 

الةربية وقد إستخدم الباحاث المانهج الولافي 

وإجاارال الدراساااات المساااحية وقاااد إساااتخدم 

 45االستبيان لجم  البيالاات علا  عيناة مان  

مة وكالا  أهام النتاا ج أن ان معل 168موجه 

عملية التوجيه الفني سمتها الجمود عدم اتساام 

المسةولية باهمية مادة التربية الرياضاية لادرة 

  . الندوات التي تعقد بين الموجهين والمعلمين

 Robinson ,Sylviaروبنسااوب دراسااة  -3

( تهدف إل  معرفة العالقة بين 15( )م1998)

شااارافي الخصاااا ص المتعاااددة للنماااوذج اال

اإلكلينيكاااي والرضاااا الاااوفيفي للمعلااام وقاااد 

إسااتخدم الباحااث الماانهج الولاافي وإجاارال 

الدراسااات المسااحية وقااد إسااتخدم االسااتبيان 

لجماا  البيالااات علاا  عينااة ماان  وكالاا  أهاام 

النتااا ج أن تولاال الباحااث الاا  اسااتخالا 

–مراحل لنمو االشراف االكلينيكي التخطاي  

ةتباااارات اال–تحليااال البيالاااات –المالحظاااة 

الفرديااة والجماعيااة للمشاارفين والمعلمااين , 

ضرورة التركيز علا  تحليال دور المشارفين 

وتحسااين الرضااا الااوفيفي للمعلمااين بطريقااة 

 غير مباشرة .
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 منهج البحث : 3/1

اسااتخدم فرياا  البحااث الماانهج الولااف  

 .المسح   باالسلوا 

 مجتم  وعينة البحث : 3/2

مشاارفين السااادة التحاادد مجتماا  البحااث ماان 

الفنيااين والمدرسااين بالمرحلااة االعداديااة للبنااين 

(   2014-2013بجمهوريه العراق للعام الدراسي )

مدرسااي و و تاام اةتيااارهم بالطريقااة العمديااه ماان 

في محافظة ميسان مشرفي المرحلة االعدادية بنين  

بجمهوريااة العااراق وذلااب ليااتم إجاارال المعااامالت 

بلااع عااددهم  العلميااة لتسااتمارة التقويميااة , حيااث 

 ( مشرفاً . 15( مدرساً و )45)

 أدوات جم  البيالات :  3/3

ماان ةاااالل القاارالات النظرياااة الدراساااات 

المرجعياة التاي تناولا  معوقاات اإلشاراف الفنااي 

 للتربية الرياضية قام فري  البحث بما يلي :

المقابلة الشخصية لبعض المشرفين والمدرسين  -

شاراف للتعرف علاي ررا هام لحاو معوقاات اإل

 الفني للتربية الرياضية بالمرحلة االعداديه .

معوقات   ةطوات تصميم إستمارة اإلستبيان 3/4

 (:اإلشراف الفني للتربية الرياضية

التعاارف علاا  أهاام معوقااات اإلشااراف الفنااي  -1

للتربيااة الرياضااية بالمرحلااة االعداديااه حيااث 

إعتمد الباحث عل  الخاللاات مان القارالات 

لاا  أهاام أهااداف التربيااة النظريااة التااي تناو

الرياضية في المرحلة االعدادية والتاي تعتبار 

بم ابة المحاور األولية لبنال اإلستبيان , وذلاب 

عن طريا  البحاث فاي معوقاات تحقيا  هااله 

األهااداف ولااالا قااام الباحااث بعاادة إجاارالات 

 لتصميم االستمارة .

تم تحديد المحاور المقترحة الستمارة معوقات  -2

لتربيااة الرياضااية بالمرحلااة اإلشااراف الفنااي ل

( وقد بلة  عشرة محااور 1االعداديه مرف  )

 هي :

  مفاهيم ومبادئ اإلشراف .1

معوقااااات تخطااااي  برلااااامج وأسااااالي   .2

 اإلشراف الفني 

التأهياال العلمااي والمهنااي للمشاارف الفنااي  .3

 والمدرس 

المعوقااااااات المهنيااااااة واالقتصااااااادية  .4

واالجتماعياااة التاااي تااالنر فاااي عملياااة 

 اإلشراف الفني 

عوقااااات الجالاااا  االدار  والتربااااو  م .5

 لتشراف الفني 

عالقااة المشاارف الفنااي بعمليااة اإلشااراف  .6

 الفني 

 عالقة المشرف الفني بالمدرس .7

  المعوقات المرتبطة بالمدرس .8
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تصميم إستمارة تقويم معوقات اإلشراف 

 .................. الفنى

 الشخصية والسلوك للمشرف الفني  .9

 عالقة المشرف الفني بإدارة المدرسة .10

بعاااد تحدياااد المحااااور المقترحاااة إلساااتمارة 

ها علاا  السااادة الخباارال ماان اإلسااتبيان تاام عرضاا 

أساااتالة مناااهج وطاارق تاادريس التربيااة الرياضااية 

 ( الساتطال 2( ةبارال مرفا  )9والبالع عاددهم )

أرا هم حول محاور إستمارة اإلستبيان , وقد كال  

النساابة المةويااة آلرال السااادة الخباارال حااول ماادى 

مناسبة محاور االستبيان المقترح , كما هو موض  

 ( 1بالجدول رقم )

 

 ( 1جدول )

 األهمية النسبية للمحاور الر يسية

 (9)ن=

 م
المحاور الر يسة والفرعية  

 لالستبيان

الصياغة بعد  الدمج م  محور أةر  غير مناس  يعدل مناس 

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد التعديل 

  % 11.1 1 % 88.9 8 - - - - مفاهيم ومبادئ اإلشراف 1

نااامف معوقااات تمطااي  بر 2

 وأساليب اإلشراف الفني

8 88.9 % 1 11.1 % - - - -  

التأهياال العلمااي والمهنااي  3

 للمشرف الفني والمدرس

2 22.2 % - - 7 77.8 % - -  

المعوقاااااااات المهنياااااااة  4

واالقتصادية واال تماعياة 

التاااي تااا عر فاااي عملياااة 

 اإلشراف الفني

7 77.8 % 1 11.1 % - - 1 11.1 % 
معوقات  األة  

بتو يه التربية  

 الرياضية 

معوقااات الهانااب االداري  5

 والتربوي لإلشراف الفني

8 88.9 % 1 11.1 % - - - - 
 

عالقاااة المشااارف الفناااي  6

 بعملية اإلشراف الفني

معوقات  األة   % 11.1 1 - - % 11.1 1 % 77.8 7

 بالمشرف الفني 

عالقاااة المشااارف الفناااي  7

 بالمدرس

3 33.3 % - - 5 55.6 % 1 11.1 %  

طااااااة المعوقااااااات المرتب 8

 بالمدرس

معوقات  األة   % 11.1 1 % 55.6 5 % 11.1 1 % 22.2 2

بمدرس التربية  

 الرياضية 

الشمصااااااية والساااااالو   9

 للمشرف الفني

- - - - 9 100 % - -  

عالقاااة المشااارف الفناااي  10

 بإدارة المدرسة

معوقات  األة   % 11.1 1 % 77.8 7 % 11.1 1 - -

بالالدارة  

 المدرسية 

سابة المةوياة ( أن الن1يتض  من جدول رقم )

ألرال السادة الخبارال حاول مادى مناسابة محااور 

االستبيان المقترح لدراسة معوقات اإلشراف الفني 

للتربيااة الرياضااية للمرحلااة االعداديااة بنااين فااي 

محافظة ميسان جمهورية العراق تراوح  ما باين 

%( وقااااد ارتضاااا  الباحااااث 88.9 : % 22.2)

  المحاااور التااي حصاال  علاا  لساابة مةويااة قاادرها

فأك ر مان ( ةبرال 7أ  موافقة عدد )%( 77.80)
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مجمو  أرال الخبارال , حتا  تحقا  الهادف الاال  

 وضع  من اجله .

البحاث التعاديالت فريا  ووفقااً لااللب أجارى 

المطلوباااة لمحااااور االساااتبيان المقتااارح لدراساااة 

معوقات اإلشراف الفني للتربية الرياضية للمرحلة 

جمهوريااة االعداديااة بنااين فااي محافظااة ميسااان 

العاراق   وتولال الباحااث إلا  الصاورة النها يااة 

للمحاااور الر يسااية لالسااتبيان كمااا هااو موضاا  

 (2بالجدول رقم )

 (2جدول رقم )

 المحاور الر يسة للمقياس

 المحاور الرئيسة المحور

 معوقات تخطي  برلامج وأسالي  اإلشراف الفني المحور امول 

 االقتصادية واالجتماعية التي تلنر في عملية اإلشراف الفنيالمعوقات المهنية و المحور الثاني

 معوقات الجال  االدار  والتربو  لتشراف الفني المحور الثالث

 عالقة المشرف الفني بعملية اإلشراف الفني  المحور الرابع

أجاااارالات التصااااميم النهااااا ي السااااتمارة 3/4/2/1

 اإلستبيان

رة بعاااد تحدياااد المحااااور األساساااية إلساااتما

اإلسااتبيان وعرضااها علاا  السااادة الخباارال قااام 

الباحث بتصاميم عباارات االساتبيان فاي لاورته 

( والتااا  تحقااا  الهااادف مااان 3األولياااة مرفااا  )

اإلستبيان للتعرف علا  معوقاات اإلشاراف الفناي 

للتربية الرياضية بالمرحلة االعداديه بنين , نم قاام 

الباحث بعارض اساتمارة اإلساتبيان فاي لاورتها 

( للتعارف 2لية علاي الساادة الخبارال مرفا  )األو

علي ررا هم حول أهم العباارات المناسابة للتعارف 

عل  معوقاات اإلشاراف الفناي للتربياة الرياضاية 

بالمرحلااة االعداديااه بناااين وماادى مناساابة هااااله 

العباااارات للمحااااور الخالاااة بهاااا والتعاااديالت 

 الضرورية الالزمة من إضافة أو تعديل أو حالف . 

اة جمي  المالحظات التي أبداها السادة تم مراع

الخبرال , وقد تم إعادة توزي  إستمارات اإلستبيان 

مرة أةر  علي لفس الخبارال للتأكاد مان مراعااة 

اإللااالحات التااي أباادوها أول ماارة , وقااد وافاا  

جمي  الخبرال علي االستمارة بصورتها النها ياة   

% 77.8( بنساااابة تراوحاااا  بااااين )4مرفاااا )

هااي لساابة عاليااة تشااير إلااي لاادق ٪( و100إلاا 

محتوى استمارة اإلستبيان الخالة بالتعرف علا  

معوقاااات اإلشاااراف الفناااي للتربياااة الرياضاااية 

بالمرحلااة االعداديااه بنااين و ماادى مناساابتها لمااا 

( النسبة 5رقم ) يوض  مرف وضع  من اجله   و

المةوية آلرال الساادة الخبارال حاول مادى مناسابة 

تراوحا  ماابين والتي حاور عبارات االستبيان للم

جميا   قاام فريا  البحاث %( وقد %100: 77.8)

العباااارات التااا  حصااال  علااا  لسااابة مةوياااة 

( فأك ر مان مجماو  أرال الخبارال %77.8قدرها)



 

 

 

 

  

 

 

218 

تصميم إستمارة تقويم معوقات اإلشراف 

 .................. الفنى

وفااي ضااول ذلااب تاام االتفاااق علاا  ان المحاااور 

 الر يسية والفرعية لالستبيان .

 : األساسيةالدراسة 3/5/1

علاي عيناة  ساةالدراالبحث باإجرال فري  قام 

( طالباً ةالل الفترة من 15( مشرفاً و )15قوامها )

م الموافااااا  ياااااوم االحاااااد وحتااااا  9/2/2014

م الموافااا  ياااوم اإلنناااين   بهااادف 23/2/2014

   :التعرف عل  

اهااام معوقاااات االشاااراف الفناااي بالمرحلاااة  -

 االعدادية بنين من وجهة لظر المشرفين .

اهااام معوقاااات االشاااراف الفناااي بالمرحلاااة  -

 دادية بنين من وجهة لظر المدرسين .االع

معوقااات  إعااداد الشااكل المناساا  لبطاقااة تقااويم -

االشااراف الفنااي للتربيااة الرياضااية بالمرحلااة 

اإلعدادية بنين في محافظاة ميساان بجمهورياة 

 . العراق

وقااد وتاام إجاارال المعااامالت العلميااة الخالااة 

تقااويم معوقااات إليجاااد لاادق ونبااات إسااتمارة 

تربياااة الرياضاااية بالمرحلاااة االشاااراف الفناااي لل

اإلعداديااة بنااين فااي محافظااة ميسااان بجمهوريااة 

 .العراق

 

 المعالجات اإلحصا ية: 3/7

تم  المعالجات اإلحصا ية للبيالات باستخدام 

  وقاااد اساااتخدم SPSS16البرلاااامج اإلحصاااا ي 

 :الباحث المعالجات اإلحصا ية التالية

 معامل االرتباط البسي  لبيرسون -

 التكرارات  -

 سبة المةويةالن -

       2كا -

 المتوس   -

 اإللحراف المعيار  -

 عرض ومناقشة النتا ج  4/0

 عرض النتا ج4/1

المعاااامالت العلمياااة الساااتمارة معوقاااات  4/1/2

اإلشااااراف الفنااااي للتربيااااة الرياضااااية 

 بالمرحلة االعداديه بنين:

ساتمارة ال االتساق الداةليحسا  ألدق 4/1/2/1

 حث :إستبياب معوقات اإلشراف قيد الب

للتحق  من مدى مال مة المحاور والعباارات   

استخدم الباحث لادق االتسااق الاداةلي  لحسااا 

لدق العبارات من ةاالل إيجااد معامال االرتبااط 

بااين العبااارات والمحاااور األربعااة و معاااامالت 

االرتباط بين محاور استمارة االستبيان قيد البحاث 

, (7( , )6( , )5( , )4كما هو موض  بالجاداول )

(8( , )9. ) 



 
   –العدد الرابع والعشرون 

 م 2015مارس  

 

 

219 

  (4جدول )

 معامالت االرتباط بين العبارات والمحور االول 

 60للمدرسين والمشرفين ن=  باستمارة االستبيان قيد البحث

 العبارات المحور 
 االرتب  م 

 االستبيان المحور 

ول 
م
 ا
ور
ااا
حاا
لم
ا

 

1 .767 .720 

2 .733 .401 

3 .721 . 523 

4 .  756  .401 

5 .647 . 633 

6 .721 .519 

7 .814 .771 

8 .691 .662 

9 .647 .481 

10 .732 .535 

11 .814 .771 

12 .781 .697 

13 .722 .681 

14 .659 . 564 

15 .810 .730 

16 .781 . 532 

17 .703 .572 

18 .659 .570 

19 .734 .649 

20 .688 .525 

21 .679 .476 

22 .741 .661 

23 .755 .649 

24 .755 .665 

25 .665 .401 

 0.254(= 0.05الجدولية عند مستوى داللة داللة إحصا ية ) قيمة ) ر (* 

( وجود عالقاة إرتباطياة 4يتض  من جدول )

دالاااة إحصاااا ياً باااين العباااارات والمحاااور وباااين 

العباااارات واالساااتبيان حياااث كالااا  قيماااة )ر( 

المحسوبة في جميا  الحااالت أكبار مان قيماة )ر( 

( مماا 0.05الجدولية عند مستوى داللة إحصا ية )

يدل عل  لدق اإلتساق الداةل  لعبارات المحاور 

 االول .
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تصميم إستمارة تقويم معوقات اإلشراف 

 .................. الفنى

  (5جدول )
 معامالت االرتباط بين العبارات والمحور ال الي 

 60للمدرسين والمشرفين ن=  باستمارة االستبيان قيد البحث

 العبارات المحور
 االرتب  م 

 االستبيان المحور

ي
ان
لث
 ا
ور
ااا
حاا
لم
ا

 

1 .768 .694 

2 .787 .765 

3 .760 .728 

4 .828 .776 

5 .828 .776 

6 .594 .579 

7 .649 .576 

8 .531 .478 

9 .772 .737 

10 .860 .824 

11 .580 .483 

12 .894 .878 

13 .827 .807 

14 .739 .693 

15 .669 .574 

16 .748 .704 

17 .810 .767 

18 .900 .866 

19 .832 .817 

20 .605 .434 

21 .773 .735 

22 .812 .777 

23 .735 .711 

24 .882 .875 

 0.296=   0.05قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى داللة إحصا ية   

( وجود عالقة إرتباطية دالاة إحصاا ياً باين العباارات والمحاور وباين العباارات 5يتض  من جدول )

واالستبيان حيث كال  قيمة )ر( المحسوبة في جمي  الحاالت أكبار مان قيماة )ر( الجدولياة عناد مساتوى 

 مما يدل عل  لدق اإلتساق الداةل  لعبارات المحور ال الي . (0.05داللة إحصا ية )

 (6جدول )

 معامالت االرتباط بين العبارات والمحور ال الث 
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   60للمدرسين والمشرفين ن=  باستمارة االستبيان قيد البحث

 العبارات المحور
 االرتب  م 

 االستبيان المحور

ث
ال
لث
 ا
ور
ااا
حاا
لم
ا

 

1 .813 .768 

2 .794 .765 

3 .835 .760 

4 .828 .781 

5 .828 .781 

6 .596 .579 

7 .764 .649 

8 .674 .531 

9 .765 .737 

10 .861 .824 

11 .540 .483 

12 .928 .878 

13 .840 .807 

14 .735 .693 

15 .667 .574 

16 .742 .704 

17 .827 .767 

18 .898 .866 

19 .844 .817 

20 .  71  .434 

21 .768 .735 

22 .809 .777 

23 .756 .711 

24 .920 .875 

25 .900 .875 

26 .906 .875 

27 .800 .875 

28 .849 .821 

 0.296=   0.05قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى داللة إحصا ية   

( وجااود عالقااة 6يتضاا  ماان جاادول )

إرتباطية دالة إحصاا ياً باين العباارات والمحاور 

وبين العبارات واالستبيان حيث كالا  قيماة )ر( 

المحسوبة في جمي  الحاالت أكبار مان قيماة )ر( 

( مماا 0.05الجدولية عند مستوى داللاة إحصاا ية )

يدل عل  لدق اإلتساق الاداةل  لعباارات المحاور 

 االل الث .
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تصميم إستمارة تقويم معوقات اإلشراف 

 .................. الفنى

 (7جدول )

 معامالت االرتباط بين العبارات والمحور الراب  

   60ن=  للمدرسين والمشرفين           باستمارة االستبيان قيد البحث

 العبارات المحور
 االرتب  م 

 االستبيان المحور

ع
اب
لر
 ا
ور
ااا
حاا
لم
ا

 

1 .827 .770 

2 .877 .787 

3 .828 .732 

4 .54 .484 

5 .584 .409 

6 .521 .441 

7 .750 .535 

8 .813 .806 

9 .849 .826 

10 .650 .449 

 0.296=   0.05قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى داللة إحصا ية   

وجود عالقة إرتباطياة  (7يتض  من جدول )

دالاااة إحصاااا ياً باااين العباااارات والمحاااور وباااين 

العباااارات واالساااتبيان حياااث كالااا  قيماااة )ر( 

المحسوبة في جميا  الحااالت أكبار مان قيماة )ر( 

( مماا 0.05الجدولية عند مستوى داللة إحصا ية )

يدل عل  لدق اإلتساق الداةل  لعبارات المحاور 

 الراب  .

 (8جدول )

 والمشرفين الرتباط بين محاور استمارة االستبيان قيد البحث للمدرسينمعامالت ا

 االستبياب الرابع الثالث الثاني االول  المحور 

 913. 846. 867. 871.  االول

 923. 978. 800.   الثاني

 819. 825.    الثالث

 923.       الرابع

      االستبياب

 0.296=   0.05إحصا ية    قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى داللة
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( وجود عالقاة إرتباطياة 8) يتض  من جدول 

دالااة إحصااا ياً بااين المحاااور وبعضااها الاابعض 

والمحااااور واإلساااتبيان حياااث كالااا   قيماااة )ر( 

المحسوبة في جميا  الحااالت أكبار مان قيماة )ر( 

( مماا 0.05الجدولية عند مستوى داللة إحصا ية )

لمحااااور يااادل علااا  لااادق اإلتسااااق الاااداةل  

 اإلستبيان.

حسااا  عبااات إسااتمارة إسااتبياب معوقااات  4/2/3

 اإلشراف الفني معوقات اإلشراف قيد البحث :

لحسااااا معامااال نباااات اإلساااتبيان اساااتخدم   

الباحث طريقة التجز ة النصفية لسابيرمان باراون 

ومعادلااة جتمااان للتجز ااة النصاافية وذلااب بتطبياا  

ساتطالعية إستمارة اإلستبيان عل  عينة البحاث اإل

 ( يوض  ذلب . 9ال الية  وجدول رقم )

 (9جدول )

 60نبات االستبيان قيد البحث للمدرسين والمشرفين                     ن=

 االرتباط المحور م
 معامل الفا جتمان سبير مان براون

  ال بات ال بات

 96. 872. 873. 775. االول  1

 902. 893. 936. 879. الثاني 2

 927. 896. 937. 882. ثالثال 3

 876. 932. 945. 896. الرابع 4

 974. 938. 950. 904. االستبياب 14

 * دال                       0.254= 0.05قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى داللة إحصا ية 

( نبات إستمارة اإلستبيان 9يتض  من جدول )

 ومحاورها حيث أن جمي  القيم دالاة عناد مساتوى

( ممااا يشااير إلاا  نبااات 0.05داللااة إحصااا ية )

 اإلستبيان قيد البحث.

 مناقشة النتا ج  4/2

مناقشااة نتااائف ألاادق االتساااق الاادا لي  4/2/1

 السااااتمارة إسااااتبياب معوقااااات اإلشااااراف قيااااد 

 البحث: 

( وجود عالقة إرتباطية بين 4يوض  جدول )

العبارات في المحور األول والمحاور األول وباين 

فاي المحاور األول واالساتبيان مماا يادل العبارات 

علاا  لاادق اإلتساااق الااداةل  لعبااارات المحااور 

االول , حيث إلحصرت لسابة اإلرتبااط للعباارات 

( للعباارة 0.814م  المحاور بين أعل  قيماة لهاا )

وبااين أقاال قيمااة لهااا  11والعبااارة رقاام  7رقاام 

, كمااا  9والعبااارة رقاام  5( للعبااارة رقاام 0.647)

اإلرتباط للعباارات ما  اإلساتبيان إلحصرت لسبة 
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تصميم إستمارة تقويم معوقات اإلشراف 

 .................. الفنى

 7( للعبااارة رقاام 0.770بااين أعلاا  قيمااة لهااا )

( 0.401وبااين أقاال قيمااة لهااا ) 11والعبااارة رقاام 

 25والعباارة رقام  4والعباارة رقام  2للعبارة رقام 

ممااا ياادل علاا  لاادق اإلتساااق الااداةل  لعبااارات 

 المحور االول .

( وجود عالقة إرتباطية بين 5يوض  جدول )

رات في المحور ال الي والمحور ال االي وباين العبا

العباارات فااي المحورال االي واالسااتبيان مماا ياادل 

علااااا  لااااادق اإلتسااااااق الاااااداةل  لعباااااارات 

المحورال ااالي, حيااث إلحصاارت لساابة اإلرتباااط 

( 0.900للعبارات م  المحاور بين أعل  قيمة لها )

وبين أقل قيمة لهاا  18والعبارة رقم  7للعبارة رقم 

, كمااا  8والعبااارة رقاام  5( للعبااارة رقاام 0.531)

إلحصرت لسبة اإلرتباط للعباارات ما  اإلساتبيان 

وبين  12( للعبارة رقم 0.878بين أعل  قيمة لها )

مماا يادل  20( للعباارة رقام 0.434أقل قيمة لهاا )

علااااا  لااااادق اإلتسااااااق الاااااداةل  لعباااااارات 

 المحورال الي.

( وجود عالقة إرتباطية بين 6يوض  جدول )

عبااارات فااي المحورال الااث والمحورال ااال وبين ال

العبارات في المحورال ال واالستبيان مما يدل علا  

لدق اإلتسااق الاداةل  لعباارات المحورال الاث , 

حيااث إلحصاارت لساابة اإلرتباااط للعبااارات ماا  

( للعبارة رقام 0.928المحاور بين أعل  قيمة لها )

( 0.540وبين أقال قيماة لهاا ) 12والعبارة رقم  7

, كمااا إلحصاارت لساابة اإلرتباااط 11للعبااارة رقاام 

للعبااارات ماا  اإلسااتبيان بااين أعلاا  قيمااة لهااا 

وباين  12والعباارة رقام  7( للعبارة رقام 0.878)

مماا يادل  20( للعباارة رقام 0.434أقل قيمة لهاا )

علااااا  لااااادق اإلتسااااااق الاااااداةل  لعباااااارات 

 المحورال الث .

( وجود عالقة إرتباطية بين 7يوض  جدول )

لعبارات في المحورالرابا  والمحورالرابا  وباين ا

العبارات فاي المحورالرابا  واالساتبيان مماا يادل 

علااااا  لااااادق اإلتسااااااق الاااااداةل  لعباااااارات 

المحورالراباا  , حيااث إلحصاارت لساابة اإلرتباااط 

( 0.877للعبارات م  المحاور بين أعل  قيمة لها )

( للعبارة 0.521وبين أقل قيمة لها ) 2للعبارة رقم 

, كما إلحصرت لسبة اإلرتباط للعبارات ما  6 رقم

( للعبارة رقم 0.826اإلستبيان بين أعل  قيمة لها )

مماا  5( للعبارة رقام 0.409وبين أقل قيمة لها ) 9

يااادل علااا  لااادق اإلتسااااق الاااداةل  لعباااارات 

 المحورالراب  .

( وجود عالقة إرتباطية بين 8يوض  جدول )

محاااور جمياا  المحاااول بعضااها الاابعض وبااين ال

واالستبيان مما يدل علا  لادق اإلتسااق الاداةل  

لتساااتبيان , حياااث إلحصااارت لسااابة اإلرتبااااط 

للمحاور م  بعضاها الابعض باين أعلا  قيماة لهاا 

( للمحور ال  الي م  المحور الراب  وباين 0.978)

( للمحور ال الي ما  المحاور 0.800أقل قيمة لها )

ور ما  ال الث , كما إلحصرت لسبة اإلرتباط للمحا

( للمحاورين 0.923اإلستبيان بين أعل  قيمة لهاا )
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ال الي والرابا  ما  اإلساتبيان وباين أقال قيماة لهاا 

( للمحور ال الاث ما  اإلساتبيان مماا يادل 0.819)

 عل  لدق اإلتساق لتستبيان .

( نباااات إساااتمارة 9يتضااا  مااان جااادول )

 اإلساااتبيان ومحاورهاااا حياااث تراوحااا  قيماااة 

بااراون لمحاااور  يرمانمعاماال ال بااات بطريقااة سااب

( بينماااا تراوحااا  0. 945:  0. 873اإلساااتبيان )

  قيماااة معامااال ال باااات بطريقاااة معادلاااة جتماااان

( وبلع معامل ال باات بطريقاة 0. 932:  0. 872)

.( كمااا بلااع 95بااراون لالسااتبيان ككاال ) ساابيرمان

لالسااتبيان  معاماال ال بااات بطريقااة معادلااة جتمااان

عنااد مسااتوى  ( وجمياا  القاايم دالااة0. 938ككاال )

( ممااا يشااير إلاا  نبااات 0.05داللااة إحصااا ية )

 اإلستبيان قيد البحث.

( , 5( , )4يتض  من ةالل دراسة الجادول رقام )

 يتبين ما يلي : (8( , )7( , )6)

أن هنال إتفاق بين ررال المدسين والمشارفين  

حول معوقات تخطي  برلامج وأساالي  االشاراف 

 الفني في :

لمارة واحادة أو مرتاان زيارة المشرف الفناي  -1

في السنة التكفي للتعرف كفاالة ومساتوى ماا 

 تم الجازه من إعمال

لدرة الدروس النموذجية العملياة التاي يلديهاا  -2

 المشرف الفني إمام المدرسين

كمااا لجااد أن هنااال إتفاااق بااين ررال المدسااين 

والمشااارفين  حاااول معوقاااات تخطاااي  برلاااامج 

 وأسالي  االشراف الفني في :

ال  ةطااة محاادده لابعااة ماان تحلياال االفتقااار -1

 مكولات المنهج الدراسي

عدم تحديد الصاعوبات المتوقعاة التاي تحاول  -2

 دون تنفيال المنهج بصورة أفضل

ليس هناك ابتكار في اةتياار أساالي  تادريس  -3

 المادة  

الظروف الملدياة إلا  شاعور الفارد بالرضاا  -4

عن عمله لكي يساهم مساهمة فعاله في تحقي  

 فرهاألهداف غير متو

ال وجاود لحاوافز تشاجيعية للمدرساين لتهيةااة  -5

 الجو المال م اللجاز اإلعمال

 لقص الجرأة عل  اقتحام المشاكل -6

عاادم تااوفر ال قااة فااي عمليااة االتصااال بااين  -7

المشاارف الفنااي والمدرسااة والماادرس ياالنر 

 تأنيراً سلبياً عل  عمل اإلشراف الفني

اجتمااا  ةاااا يعقااده المشاارف الفنااي ماا   -8

شالون التعليمياة والتربوياة المادرس لبحاث ال

 التي يواجهها المدرس

اليراعااا  او يعااادل  محتاااوى الااادرس وفقااااً  -9

 للقدرات المختلفة للطالا 
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 .................. الفنى

التوجااد مقترحااات جدياادة لوسااا ل تعليميااة  -10

 مناسبة ومتعددة للنشاط الرياضي  

قلة االهتمام بتخطي  االجتماعات التاي تعقاد  -11

 م  المدرسين لبحث الشلون التعليمية

ا علااا  االهتماااام باااالمظهر لااادرة الحااار -12

وارتاادال الااز  الرياضااي كملشاار الهتمااام 

 مدرس التربية الرياضية

كمااا لجااد أن هنااال إتفاااق بااين ررال المدسااين 

والمشااارفين  حاااول معوقاااات تخطاااي  برلاااامج 

 وأسالي  االشراف الفني في :

لدرة وجود أهداف عامة للمنهج محدده بحياث  -1

 يشمل المعارف والمهارات واالتجاهات 

مشارف الفناي اليساتوع  عملياة اإلشااراف ال -2

 الفني

 عدم معرفة أهداف إغراض التربية الرياضية -3

ويعز  فري  البحث لتا ج معوقاات تخطاي  

برلامج وأسالي  االشراف الفني إلا  عادم إطاال  

كالً من المدرسين والمشرفين تافنيين عل  ماا هاو 

جديد في مجال تدريس التربية الرياضية بوجه عام 

ف الفني والمتابعة بشكل ةاا مما يلنر و اإلشرا

بشكل سلبي عل  قادرات المشارفين الفنياين وعادم 

قدرتهم عل  إعطال النماذج للدروس العملية بشكل 

جيااد وتتفاا  هااالة النتااا ج ماا  مااا جااالت بااه لتااا ج 

م( ونااز  1976مصاطفى متاولى  دراسة كل من 

والتاي تشاير إلا  أن م( 1989سنبل ومها محمد  

فرلاة لحضاور مالتمرات ولادوات عدم إتاحاة ال

ودورات هااو ماان أهاام معوقااات محااور اإلشااراف 

 (14()12الفني في الربية الرياضية . )

كما لجاد مان ةاالل النتاا ج الساابقة يتباين أن 

المعوقات المهنية واالقتصاادية واالجتماعياة التاي 

 قد تلنر في عملية االشراف :

ال توجد مقاربة بين الرات  الشهر   واإللفاق  -1

 عل  ضروريات الحياة

اهتمااام المساالولين بااوزارة التربيااة بتااوفير  -2

الدعم الكافي للتربية الرياضية المدرسية غيار 

 كافي

كمااا لجااد أن هنااال إتفاااق بااين ررال المدسااين 

والمشرفين حول المعوقاات المهنياة واالقتصاادية 

 واالجتماعية التي قد تلنر في عملية االشراف :

افي لتحسااين الفرلااة غياار متاحااة لعماال أضاا  -1

 الدةل الماد  للمدرس والمشرف الفني  

ال وجااود لمخصصااات إضااافية تتناساا  ماا   -2

 طبيعة عمل العاملين في النشاط الرياضي

ك اارة عاادد الماادارس التااي تناااط مساالولياتها  -3

للمشرف الفناي تزياد عا ل اإلشاراف الواقا  

 علية

كمااا لجااد أيضااا أن لتااا ج المعوقااات المهنيااة 

عية التي قد تلنر فاي عملياة واالقتصادية واالجتما

االشراف تشير إل  عدم وجاود حاوافز مادياة يعاد 

من أهم العوامل التي تلد  بالمدرسين والمشرفين 
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الفنيين إل  عدم البحث عن ما هو جديد , حياث أن 

ذلااب يم اال بالنساابة إلاايهم عبااج إقتصاااد  جديااد 

يضاف إل  أعبال الحياه اليومية , ويتفا  ذلاب ما  

م( وساهير  1987حماد الكيالناي  ملتا ج دراساة 

 م(1983م( ومصاطفى متاولى  1991المهندس  

والتااي تشااير إلاا  عاادم ماللمااة التقاادير الماااد  

لألعمااال اإلضااافية لماادريس و مشاارفين التربيااة 

 (12()4()10الرياضية   )

كما لجاد مان ةاالل النتاا ج الساابقة يتباين أن 

هنااال إتفاااق بااين ررال المدسااين والمشاارفين حااول 

قااات الجالاا  االدرا  والتربااو  لتشااراف معو

الفناااي فاااي عااادم مال ماااة أرضااايات المالعااا  

للمتطلبات الصحية لكال مان المدرساة والطالا  , 

كماااا لجاااد أن هناااال إتفااااق باااين ررال المدساااين 

والمشااارفين حاااول معوقاااات الجالااا  االدرا  

 والتربو  لتشراف الفني: 

عاادم اعتبااار التربيااة الرياضااية مااادة رسااوا  -1

  ولجاح

عااادم تناسااا  العقوباااات المدرساااية للطاااالا  -2

 الخارجين 

 عل  القيم األةالقية والنظام المدرسي   -3

لعوبة اكتشاف المدرسة للموهاوبين رياضاياً  -4

 في العمل الحالية

عدم مساواة مادرس التربياة الرياضاية بةياره  -5

 من مدرسي المواد األةرى من قبل اإلدارة

بنااال الصاافوف والقاعااات الدراسااية علاا   -6

 مالع  المدرسة  حساا 

ازدحااام ساااحات المدرسااة بااالطالا طااول  -7

 اليوم مما يعوق المدرس عن أدال واجبه

ك رة العطل والمناسبات تلنر سلباً عل  سير  -8

 عملية التعليم وسير الرياضة المدرسية

ازدحام دوام المدارس واكتضاض الصفوف  -9

 بالطالا يلنر عل  درس التربية الرياضية

لرياضااية فااي عاادم وضاا  حصااة التربيااة ا -10

مكالها المناس  بالجدول الدراسي وتوضا  

 بنهاية الجدول

عدم اهتمام إدارة المدرسة بخل  جو يناسا   -11

 درس التربية الرياضية

لدرة توفر أماكن بديلاة لتنفياال درس التربياة  -12

 الرياضية في الجو الممطر أو العالف  

أن لظام الدراسة الحدي ة بالمرحلة اإلعدادية  -13

ممارسااة األلشااطة  يصاارف الطااالا عاان

 الرياضية

قلة وجود أماكن لالغتسال بعاد التهاال درس  -14

 التربية الرياضية 

تةياا  اآلبااال عاان حضااور مجااالس اآلبااال  -15

والمدرسين وعادم حضاورهم للمهرجالاات 

 الرياضية
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 .................. الفنى

قلاااة فااارا تحقيااا  الاااالات فاااي األلشاااطة  -16

 الرياضية المدرسية

 عدم القدرة عل  مساعدة الطال  الخجول -17

 ضب  السلوك العدوالي عدم القدرة عل  -18

تقليااد بعااض الطااالا للساالوك غياار السااو   -19

 وتقليد طالا الةرا 

 اتجاه بعض الطالا للكالا لتبرير سلوكهم  -20

عاادم تفهاام ماادير المدرسااة لحاجااة الماادرس  -21

 النفسية

 عدم تفهم الطالا المنطوين ومساعدتهم -22

عاادم فهاام الطااالا للسااب  الااال  ماان اجلااه  -23

 يزاولون النشاط الرياضي

 الطالا بالتنبيهات والتعليمات  عدم اهتمام -24

تخوف بعض اآلبال من اشاتراك أبناا هم فاي  -25

 األلشطة الرياضية ةارج المدرسة

قلااة فاارا تاادري  الطااالا علاا  القيااادة  -26

 والتبعية

ويرجااا  الباحاااث لتاااا ج معوقاااات الجالااا  

االدرا  والتربااو  لتشااراف الفنااي زيااادة ك افااة 

 الطالا داةل الفصول مما يقلال فرلاة اإلهتماام

بالطالاا  وتااوفير األدوات المناساابة لتااوفير الجااو 

المناسااة لتهيةااة الطالاا  للحصااول علاا  أقصاال 

إستفادة من ماادة التربياة الرياضاية و كااللب عادم 

تفهاااام إدارة المدرسااااة ألهميااااة درس التربيااااة 

الرياضية مما يخل  جو غير مناس  لتهيةاة درس 

التربيااة الرياضااية وهااالا يعكااس إهتمااام المدرسااة 

لطال  بالمواد الدراسية األةرى , وهالا ما بتفوق ا

محماد الكالناي أكدت علية لتا ج دراساة كاالً مان 

م( ناز  سنبل  1991م( وناز  مصطفى  1987 

 .(14  (14()10)م( 1989ومها الصغير  

كمااا لجااد أن هنااال إتفاااق بااين ررال المدسااين 

والمشرفين حاول عالقاة المشارف الفناي  بعملياة 

ميااا  محااااور اساااتمار اإلشاااراف الفناااي  فاااي ج

 اإلستبيان وهي : 

يستفيد المدرس من المشرف الفني في تطوير  -1

 مهاراته التدريسية

حرا المشرف الفناي علا  تباادل الخبارات  -2

التربوياااة فاااي مجاااال اإلشاااراف الفناااي مااا  

 المدرس

يحرا المشرف الفني علا  تصاحي  مساار  -3

العمليااة التعليمااة للماادرس باادون التاادةل فااي 

 شلوله الشخصية

ا المشرف الفني عل  اطاال  المادرس يحر -4

 عل  احدث الطرق في مجال التدريس

يشعر المادرس بالرضاا عان ذاتاه مان ةاالل  -5

 تقييم المشرف الفني لنشاطه

يقدر المشارف الفناي ابتكاارات المادرس فاي  -6

 الدروس  
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يحرا المشرف الفني عل  تصاحي  أةطاال  -7

 المدرس في التدريس بعد التهال الدرس

طبيااا  إرشاااادات يحااارا المااادرس علااا  ت -8

 المشرف الفني 

يض  المشرف الفني في اعتباره الخصاا ص  -9

 الشخصية للمدرس عند التوجيه

يهتم المشرف الفني بالعالقات االلساليه التاي  -10

تتساام بتبااادل ال قااة واالحتاارام بينااه وبااين 

 المدرسين  

يعااز  الباحااث لتااا ج عالقااة المشاارف الفنااي 

ين إلا  بعملية اإلشراف الفني إلا  إطاال  المدرسا 

زيادة المسحة لسما  ررا هم وإفهار إبتكاراتهم في 

تحضير الدروس وتنفيالها وكاللب الموضوعية فاي 

عبااد تقاايم المااوجهين لهاام ويتفاا  هااالا ماا  دراسااة 

م( ر ناااز  ساانبل ومهااا 1994الهااادي عيسااى  

 (14()5)م( 1989محمد  

من العرض السابق نهاد أب للاك يهياب عان  •

 الثالث :  تساؤل الفرض امول والثاني و

مااا أهاام معوقااات االشااراف الفنااي فااي  ❖

المرحلة االعدادياة بناين مان وجهاة لظار 

 المشرفين ؟

ما أهم معوقات االشراف الفناي بالمرحلاة  ❖

 االعدادية بنين من وجهة لظر المدرسين ؟

مااا هااو الشااكل المناساا  لبطاقااة تقااويم  ❖

معوقات االشراف الفني للتربية الرياضاية 

ن فااي محافظااة بالمرحلااة اإلعداديااة بنااي

 ميسان بجمهورية العراق ؟

 اإلستنتاجات والتوليات 5/0

 إستخاللات : 5/1

إلطالقًا من النتا ج الت  تولال إليهاا البحاث  

وف  ضول المانهج المساتخدم  وفا  حادود العيناة 

 وأدوات جم  البيالات, يستخلص الباحث ما يل  :

أسفرت النتا ج عن وجود عالقة إرتباطياة  5/1/1

ا ياً بااين العبااارات والمحااور دالااة إحصاا 

األول وبين العبارات في المحاور األول و 

 ال الي و ال الث و الراب  واالستبيان .

أسفرت لتا ج وجود عالقاة إرتباطياة دالاة  5/1/5

إحصااا ياً بااين المحاااور وبعضااها الاابعض 

 والمحاور واإلستبيان .

 توليات : 5/2

ف  ضول لتا ج البحث الت  تام التولال اليهاا 

مان ةاالل طارح وعارض االستخاللاات التاا  و

 :أسفرت عنها   يول  الباحث بما يل  

ضاااارورة إسااااتخدام اسااااتمارة معوقااااات  5/2/1

اإلشراف الفني للتربية الرياضية بالمرحلة 

االعداديه اللها تساعد بدقة عل  تحديد أهم 

المعوقااااات التااااي تواجااااه المدرسااااين 

 والمشرفين .

حاث فاي الكشاف اإلسترشاد بنتاا ج هاالا الب 5/2/2

عن أهم المعوقات التاي تواجاه المدرساين 

والمشاارفين بالمرحلااة اإلعداديااة للبنااين و 

 البحث في طرق حل تلب المشكالت .
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Abstract  

Desigen evanlaution sheee of Technical Supervision  

Impediments of Sports Education at the preparatory stage in  

Maysan Governorate in the Republic of Iraq 

 

The research aims to identify the obstacles of  technical supervision of sports 

education at the prep stage in Maysan governorate, republic of Iraq, as the researcher 

used the descriptive method with a survey manner. The study was (45) teachers, and 

(15) supervisor, thirty of them have been disposed for the survey, the researcher used a 

personal interview, the content analysis, and questionnaires, the experts views as a tool 

for collecting data, the outcomes of the study clear that the best level  which the 

student had, was in the skills of implementing the lesson (Introductory part - The 

concluding part - Configuration and Stimulation - Promotion Methods ). The 

study also resulted that the usage of the form of technical supervision obstacles for 

sports education at the prep stage help to identify the most important obstacles which 

face the teachers and supervisors at prep stage (for boys) and find out solutions for 

these problems. 


