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 والتربوي من وجهة نظر رؤساء االقسام العلمية في كليات التربية الرياضية في العراق اإلدارياالتصال واقع 
 خالد اسود اليخ.د.م

 ملخص البحث
في وثورة المعلومات واالتصاالت يواجه التعليم العالي في العصر الحالي تحديات كثيرة منها التفجر المعر 

درة الدولة على توظيف المعارف والمعلومات من خالل االتصال الجيد وتظهر أهمية التفجر المعرفي بق
وتتمثل ثورة المعلومات واالتصاالت في القدرة على نقل المعلومات وتخزينها . والفعال لمصلحة المجتمع 

ومعالجتها وتوظيفها  من اجل مواكبة التطور والتقدم السريع الحاصل في العالم ورسم السياسات التعليمية 
البحث في  أهميةمناسبة ، وتحقيق أهداف التعليم الجامعي التي تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع، وكانت ال

العلمية في كليات التربية  األقساموالتربوي من وجهة نظر رؤساء   اإلداريالتعرف على واقع عملية االتصال 
 أماحي لمالئمته وطبيعة مشكلة البحث الرياضية في العراق، استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المس

البحث مجموعة من  رؤساء األقسام العلمية  في كليات التربية الرياضية  موزعين على  كليات التربية  عينة
االستبيان التي قام  أداةوقد استخدم ( . 21)وبلغ عددهم   1081 – 1088الرياضة في العراق للعام الدراسي 

رؤساء  إناالستنتاجات   أهموكانت (.  11)ة البحث الرئيسية البالغ عددها بإعدادها وتوزيعها على عين
والتقنيات الحديثة  األساليبالعلمية يعانون من بعض المعوقات في عملية االتصال مثل قلة توفر  األقسام

ضعف وبطئ في عملية االتصال و يحقق االتصال الوظائف  إلىالعلمية مما يؤدي  أقسامهملالتصال في 
ابرز التوصيات  أماوالتربوية على وفق السياسات والبرامج الموضوعة من قبل عمادة الكلية ،  داريةاإل

 يسهم بالتعرف على احتياجاته ومتطلباته في التنمية والتقدم إذاالهتمام بتطوير اتصال الكلية بالمجتمع ، 
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The reality of the Administrative communication process from the point of view of 

the heads of the  scientific department in the physical education college in Iraq 
 

By  Dr. Khalid aswad  laykh 

 

ABSTRSCT 
 

The higher education in the recent age faces so many challenges, among which the 

cognitive explosion and data and communication revolution .the importance of the 

cognitive  explosion comes out by the ability of the state to invest data and 

knowledge by the good. 

The data and communication revolution is represented by the ability of conveying 

data , storing ,treating and investing it to escort the fast development and  progress 

which is happening in the world , in addition to plan the suitable educational 

policies and to achieve the  of the university education which fulfill needs and 

requirements of society. 
The importance of  the research is to state the readily of education and 

administrative. Process from the point of view of the heads of the scientific 

department in the physical education colleges in Iraq . the sample of the  rascals in 

a group of the head of the scientific departments in the physical education  colleges 

in Iraq for the academic year2011-2012their number is (32 )  to the main sample  of 

the research whose number (22) . 
The main  recommended are  represented by the interest to develop the 

communicate between colleges and society which helps to recognize the needs and 

requirement of progress and development 
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 البحث وأهميةالمقدمة  8-8

الحالي تحديات كثيرة منها التفجر المعرفي وثورة المعلومات واالتصاالت  يواجه التعليم العالي في العصر 
وتظهر أهمية التفجر المعرفي بقدرة الدولة على توظيف المعارف والمعلومات من خالل االتصال الجيد 

وتتمثل ثورة المعلومات واالتصاالت في القدرة على نقل المعلومات وتخزينها . والفعال لمصلحة المجتمع 
عالجتها وتوظيفها  من اجل مواكبة التطور والتقدم السريع الحاصل في العالم ورسم السياسات التعليمية وم

 .المناسبة ، وتحقيق أهداف التعليم الجامعي التي تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع

قيق تفاعل الهدف إلدارة أي نظام في المؤسسات يكمن في توجيه وتنظيم عمل المنتسبين فيه ، بغية تح إن
ومع ان هناك درجة من التشابه . جيد بين مدخالت النظام كافة ضمن مسعى لتحقيق اهداف النظام ومراميه 

دارة النظم االجتماعية األخرى ، إال أن للنظام التربوي خصوصيته وجوانبه الفريدة  بين إدارة النظام التربوي ، وا 
، وبيئات عمله ،  وأطرهئاته كافة ، ومفاصله متميزة ، فمدخالته متباينة وموزعة عبر مستويات المجتمع وف

 . وعمق تواصله مع بيئته االجتماعية تختلف كثيرًا عما عليه الحالة في إدارة النظم الصناعية والتجارية مثاًل 
والتربوي من وجهة نظر رؤساء االقسام   اإلدارياالتصال البحث الحالي في التعرف على واقع  أهميةتكمن 
 .ة في كليات التربية الرياضية في العراقالعلمي

 مشكلة البحث 8-1
إن نجاح أي نظام تربوي في تلبية حاجات التنمية والتقدم يعتمد بدرجة كبيرة على الكيفية التي يدار بها ، 

وكذلك . وعلى مدى كفاءة وفاعلية االتصاالت اإلدارية والتربوية داخل انظمته الفرعية ومؤسساته التعليمية 
 .قدرة مالكاته التعليمية على توجيه االنشطة والفعاليات التعليمية لمصلحة التنمية  على

التخطاايط ، والتنظاايم ،   ماان حيااث  حلقااة وصاال بااين جميااع وظااائف ومهمااات االدارةفاالتصاااالت عمليااة تمثاال 
وي داخال الجامعاة ، والتنفيذ ، والتنسيق ، وصناعة القارار واتخااذه ، وتقيايم األماور ، والضابط ، والتفكيار المتار 

 .    وهي أيضًا حلقة الوصل بين الجامعة ومنظمات المجتمع 
إن المستحدثات الجديدة في مجال االتصال سواء اإلداري أم التربوي تطرح وظائفًا ومهامًا جديدة تحتاج 

 أنفسهمإذ يجدون .رؤساء األقسامبفاعلية، وهذه المشكلة ربما يواجهها  إلنجازهامهارات ومعارف تخصصية 
غير قادرين على التعامل مع هذه الوظائف والمهام المستحدثة مما يؤثر سلبًا في قدرتهم على تمكين أقسامهم 

ولذلك ارتئى الباحث دراسة واقع عملية االتصال االداري  والتربوي من  أفضل ،من تأدية مهماتها بصورة 
 .ة في العراقوجهة نظر رؤساء االقسام العلمية في كليات التربية الرياضي
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 ثمجاالت البح 8-2
 رؤساء االقسام العلمية في كليات التربية الرياضية : المجال البشري  8-2-8
 1081/ 15/1 إلى 1/1/1081من  المدة: المجال الزمني  8-2-1
 كليات التربية الرياضية في العراق: المجال المكاني  8-2-2
 
 الدراسات النظرية والدراسات المشابه -1
 مفهوم االتصال  1-8-8

ظهرت تعريفات عديدة ال يمكن حصرها لمفهوم االتصال من قبل الباحثين والمتخصصين في علوم اإلعالم 
واالتصال ، عكست في معظمها أهميته ودوره في الحياة اإلنسانية ، والمكونات أو العناصر األساسية لعملية 

العملية التي تنقل بها الرسالة من مصدر معين إلى   االتصال ، ومن هذه التعريفات على سبيل المثال 
  وعرفه( 55،  1001 ،احمد محمد)  مستقبل واحد أو أكثر بهدف تغيير السلوك

العملية أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص آلخر   ( 55، 1080 محمد العميان،)
ذين الشخصين أو أكثر ، وبذلك يصبح لهذه العملية حتى تصبح مشاعًا بينهما ، وتؤدي إلى التفاهم بين ه

 ، اما  عناصر ومكونات واتجاه تسير فيه ، وهدف تسعى إلى تحقيقه ، ومجال تعمل فيه ويؤثر فيها
 واألوامربعملية تبادل االفكار والمعلومات وتدفق التوجيهات "فيعرفه( 882-1081محمود الربيعي ،) 

 .ين بغرض توحيد افكارهم ومفاهيمهم من اجل تحقيق اهداف العمل االداري والعامل نالمرؤوسيوالقرارات بين 
 مفهوم االتصال االداري  1-8-1

االداري بأنه عملية نقل وتبادل االراء والمعلومات والخبرات والتوجيهات االدارية  بين االطراف  ليعرف االتصا
 يق االهداف التربوية  بغرض المساعدة في تحق واإلداريةالمختلفة للعملية التعليمية 

والمشاعر بين  واآلراءفي حين عرفه قاموس اكسفورد  هو عملية نقل المعلومات ( 55 ،1001، احمد محمد)
 (  25، 1008  ، محمود جرادات)األفراد 

 مفهوم االتصال التربوي 1-8-2
( مجموعة من الطلبة  -تدريسي أو -طالب -تدريسي)ة بين طرفينيعرف االتصال التربوي بأنه عملية تفاعلي 

عملية ضرورية  (  "55، 1005،أبو ملوحمحمد يوسف )عن طريق وسيلة اتصالية،وعرفهلتبادل فكرة او خبرة معينة 
لكل عمليات التوافق والفهم لنقل االفكار والمعلومات التربوية التي يتوجب على التربويين القيام بها بهدف 

 ة العامةول الى االهداف المنشودالوص
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 عناصر عملية االتصال 1-8-5
 ( 18،  1080 العجمي ، : ) ويمكن بيان أهم عناصر االتصال اإلداري والتربوي على النحو ادناه 

ان عملياااة التفكيااار مااان مساااؤولية المرسااال للمعلوماااات ، ويشاااير الاااى المعلوماااات والتعليماااات : التفكيااار  -أ 
نقلهااا الااى المرساال اليااه ، ويمثاال التفكياار  الخاصااة بتأديااة المهااام ووظااائف االقسااام العلميااة التااي يااؤدي

 . محتويات الرسالة فيما بعد 
هااي تحوياال االفكااار التااي يااراد االتصااال بشااأنها الااى بعااض اشااكال االتصااال ، وان عمليااة : التحوياال  -ب 

التحويل ترتبط بعملية التفكير ، إذ يصعب الفصل بيم ما يفكر فيه المرسل وبين بلورتاه نتيجاة التفكيار 
كن نقله بين المرسل والمرسل اليه ، ولكن قد تتبلور نتائج عملية التفكير في شكل مشاعر في شيء يم

او اتصاالت يريد المرسل ان ينقلها الى المرسال الياه عان طرياق بعاض التعبيارات العاماة الساائدة ماثاًل 
 . لمس كتف المرسل اليه ، او تحريك بعض اجزاء الجسم 

اي لماااا امكااان ترجمتاااه مااان افكاااار  تتوقاااف علاااى محتاااوى الرساااالةان نجااااح عملياااة االتصاااال : الرساااالة  -ج 
وان الرساالة تمثال الهادف الحقيقاي للمرسال ، ولهاذا فاان رئايس القسام او التدريساي يحتااج . ومعلومات 

الى ان تكون لديه المهارات او االتجاهات والمعارف التي يمكن ان تساعد على حسن صياغة الرسالة 
دارة االجتماعات وغيرها تحدث او الكتابة والقراءة،ات ال، بما تتطلبه من مهار   .   وا 

الى المرسل اليه ، وترتبط ( محتويات الرسالة)وهي الوسيلة التي يمكن فيها نقل االفكار : نقل الرسالة  -د 
 . وسيلة نقل الرسالة باألسلوب الذي يتبعه مصدر االتصال او المرسل للمعلومات 

راك الرساااالة وفهمهاااا كلمااا كاااان ارتبااااط محتويااات الرساااالة باهتماماااات يتحقااق اد: وتفهاام الرساااالة  إدراك -ه 
المرساال اليااه ، إذ أن هنالااك عالقااة وثيقااة بااين الوساايلة وبااين قاادرات الفاارد علااى االدراك الحسااي ، فماان 

) ومماا تقادم فقاد وضاح .ة السامعية او الممارساة الفعلياةالناس من يتعلم افضل عن طريق الخبرة المرتب
 (8)الشكل وفق عملية االتصال االداري والتربوي مكونات  ( 81، 1080ارنة بالل خلف السك

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 مكونات عملية االتصال اإلداري والتربوي(  1)الشكل 

 ( 87،  0212 بالل خلف السكارنة،) لمصدر ا
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 : االتصال اإلداري والتربوي  أهداف 1-8-5
اجات المؤسسات ، ويمكن ان توجز الباحثة بعض هذه االتصال اإلداري والتربوي متنوعة وفق احتي أهداف إن

 : االهداف 
ال اصبحت عملية -8  . االتصال مجرد أخبارًا او كالماً  أحداث اثر في السلوك بين االطراف المتصلة ، وا 
 . قيق وظائف ومهام األقسام العلميةالتفاعل السليم والديمقراطي بين رئيس القسم والمنتسبين بهدف تح -1

دراك المسااتلم القصااد الااذي ينبغااي المرساال ايصاااله ويتخااذ موقااف بشااأن ذلااك الن عمليااة االتصااال ال فهاام  -2 وا 
   . تكتمل ما لم تتحقق االستجابة من قبل الطرف الثاني 

رشادهمتوجيه المنتسبين  -5 وتزويدهم بكل جديد في مجال حياتهم وعملهام يسااعدهم علاى النماو الشخصاي  وا 
 .(  25، 1005، ينسعد غالب ياس) .والمهني 

 
 :وظائف االتصال  1-8-5
االتصال إحدى الوظائف اإلدارية الضرورية ، وهو المكون الذي يساعد النظام على انجاز وظائفه ومهامه  إن

، ويساعد منتسبي الجامعة على فهام بعضاهم بعضاًا ، وتعارف اتجاهااتهم وقايمهم ، مماا يسااعدهم علاى انجااز 
وتتعاادد الوظااائف التااي   ثقاة التااي ترفااع ماان معنويااتهم وقاادراتهم علااى األداء المتمياز اداء عاال  ، ويولااد لااديهم ال

 ( 11، 1001احماد محماد الزغباي، )  يؤديها االتصال بتعدد الباحثين في هذا المجال فلكل منهم نظرته ورأياه
 . 
 : وظائف االتصال اإلداري   1-8-5-8
ألقسااام العلميااة لتطااوير وتحسااين نظااام الجامعااة ، إذ  يااتم اتصاااالت يعتماادها رؤساااء ا اإلداريااةاالتصاااالت  إن

وابارز الوظاائف . منها في خارجهاا  واإلفادةالتعليمات وتفسيرها للمنتسبين داخل أقسام الجامعة  إعطاءبموجبه 
 : اإلدارية لالتصال هي 

واصال فعاال ماع افظة علاى تتوفير مدخالت بشرية ومادية مطلوبة ومناسبة والعمل على تطويرها مع المح -8
 .المجتمع

متمثلااة فااي تحقيااق وظااائف الجامعااة ماان تاادريس وبحااث علمااي وخدمااة مجتمااع   : وظااائف تعليميااة ومعرفيااة  -1
يستطيع المنتسبون من خالل عملية االتصاال التعبيار لاردارة عان احتياجااتهم وقناعااتهم : وظيفة عاطفية  -2

مقارناااة االتجاهاااات وتفهااام الغماااوض بشاااأن مهاااامهم  ولبعضاااهم الااابعض ، ويساااتطيع االفاااراد عااان طريقهاااا ايضااااً 
 (  851، 1001،   العرفي وعباس. ) وواجباتهم 

اذ ان االتصال يسااعد علاى تاوفير المعلوماات ونقال البياناات لتحدياد : وظيفة المساعدة في اتخاذ القرارات  -5
 .لوصول الى قرارات رشيدة وعقالنيةالخيارات المتاحة وتقويمها ، ومن ثم ا

إذ ان اإلدارة تساايطر علااى نشاااطات أفرادهااا ماان خااالل اسااتخدام قنااوات االتصااال الرساامية : وظيفااة رقابيااة  -5
 . يمية رئيسة للرقابة داخل المنظمةوتعد هذه القنوات وسيلة تنظ
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 االتصال احد موارد التنمية ، وهو اداة تنمية االنسان وتطوير معارفه وخبراته وتجاربه  إن إذوظيفة تنموية  -5
. 

ان سابب االتصاال هاو احاداث ردة فعال لادى المنتسابين يتمثال بسالوك : ردة فعال  أونتيجاة  إحاداثوظيفة  -8
 .  (  1008،15،  الخرابشةعمر محمد ).وب يحقق مصلحة التنظيم وفائدته مرغ
 وظائف االتصال التربوي   1-8-5-1
ت وتغييرهاا يتطلاب ان تكاون للجامعاة بيئاة دور النظام الترباوي فاي بنااء إنساان المساتقبل وتطاوير المجتمعاا إن

وقيمااه واتجاهاتااه كمااا يطااور مهاراتااه وعاداتااه ، ضاامن اطااار ماان  معارفااهديناميكيااة يطااور المااتعلم ماان خاللهااا 
االدراك العميق لقيم المجتمع ومسالماته وتطلعاتاه وطموحاتاه ليصابح الماتعلم فاي النهاياة جازءًا فااعاًل فاي البيئاة 

يتحقاااق ذلاااك مااان خاااالل عملياااات االتصاااال ، فاالتصاااال عملياااة ضااارورية ومهماااة لكااال و . التاااي يتعااااي  معهاااا 
عملياات التوافااق والفهاام التاي يتوجااب علااى التربااويين غرساها فااي الطلبااة للتوصاال الاى األهااداف العامااة للجامعااة 

عادادالمتمثلة في نقل المعرفة وتبسايطها ،  عاداد البااحثين ، وتنمياة شخصا األطار وا  ية الطالاب الفنياة العلياا ، وا 
 ( .  81 ،1005كامل محمد المغربي، )وخدمة المجتمع 

 معوقات االتصال  1-8-8
 معوقات االتصال باالتي (  881:  1081محمود الربيعي ،) فقد حدد 
  تؤدي الغرض منها  وهذا يجعل الرسالة ال: التباين في مستوى االدراك 

  ساواء ومراعااة التوافاق باين الطارفين الى عل تباعواأليجب حسن اختيار القادة :  تباين الخصائص
 االنعزال بينهما  إلىيؤدي  في المكانة والدرجة حتى ال

 ويحدث نتيجة عدم قيام االتصال على اساس سليم حيث تكون خطوط االتصال : التنظيم الخاطئ
 معقدة وغير واضحة

  لرساالة نتيجاة التسارع وتتمثال فاي نقاص االساتعداد النفساي عناد المساتقبل لتلقاي ا: العوائق النفساية
 او التعصب او نتيجة الخوف 

 الدراسات المشابهة  1-1

 1001 دراسة ابتسام جواد  1-1-8
 (وسائل االتصال في االدارة التعليمية ومعوقاتها ) 

التعرف على وسائل االتصال المستخدمة في المؤسسات التعليمية ، وعوائق االتصال الفعاال استهدفت الدراسة 
عوائااق  –وسااائل االتصااال  –انااواع االتصااال ) المنظمااات االداريااة ماان خااالل التعاارف علااى بااين الوحاادات او 

 توصلت الدراسة الى ان هناك انواع عديدة من وسائل االتصال مثل االتصاالت ( االتصال 
د مان وكذلك توصلت الدراسة الى ان هناك العدي (، الكتابية ، الشفوية الصاعدة ، النازلة، االفقية ، الرسمية ) 

 المعوقات منها ضخامة التنظيم والعد المكاني بين الوحدات وتعدد المسؤوليات االدارية 
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جراءاتهمنهجية البحث  3-  الميدانية وا 
 منهج البحث  2-8

 المسحي لمالئمته وطبيعة مشكلة البحث باألسلوباستخدم الباحث المنهج الوصفي 
 : عينة البحث  مجتمع و   2-1

التربياة الرياضااة  كلياات  ماوزعين علااىات التربيااة الرياضاية فاي كليااء األقساام العلميااة البحاث هااو رؤسا مجتماع
 ( 11)اما عينة البحث فقد بلغ عددها.(  21)وبلغ عددهم   1081 – 1088للعام الدراسي  في العراق

 البحث الميدانية إجراءات 2-2
 اداة البحث 2-2-8

 : اآلتيةباعتماد الخطوات البحث  استبانهُعدت 
مراجعااة االدبيااات والدراسااات ذات العالقااة بموضااوع البحااث وقااد قااام الباحااث بإعااداد اسااتمارة اسااتبيان بعااد   -8

 . ساعد ذلك في اختيار العديد من الفقرات حول عملية االتصال اإلداري والتربوي في كليات التربية الرياضية

ؤسااااء األقساااام العلمياااة  لكلياااات التربياااة دراساااة اساااتطالعية بتوجياااه اسااائلة مفتوحاااة الاااى عيناااة مااان ر  إجاااراء -1
ماان رؤساااء ( 5)وقااد بلااغ عاادد العينااة ( 8)الرياضااية  ، وطلااب ماانهم االجابااة عاان مجموعااة ماان االساائلة ملحااق 

مشتملة على ( .  1 )ملحق  النهائيةبصيغتها  االستبانهواعتمادًا على نتائج الخطوتين اعاله تم وضع  األقسام
 : وهذه المجاالت هي ي بالنسبة الى رؤساء األقسام ، داري والتربو خمسة مجاالت تخص االتصال اإل

 
 . اإلداري والتربوي ووظائفه  لالتصالالفهم العام  -8
 . اإلداري والتربوي  االتصالفاعلية  -1

 . اإلداري والتربوي  االتصالوتقنيات  أساليب -2

 . اإلداري والتربوي  االتصالمهارات  -5

 إلداري والتربويا االتصالمعوقات  -5
موافق جدًا ، موافق ، متردد ، ) بعد ذلك تم وضع خمسة بدائل امام كل فقرة على وفق مقياس ليكرت المتدرج 

( 8 )والجدول . على التوالي (  5،  5،  2،  1،  8) ووضعت لها االوزان ( غير موافق ، غير موافق بشدة 
 . ائيةالنهلكل مجال بصيغتها  االستبانهعدد فقرات  يبين
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 يبين عدد الفقرات لكل مجال من االستبيان بصيغة نهائية( 8)جدول 
 

 عدد الفقرات المجاالت ت

 81 الفهم العام لالتصال اإلداري والتربوي ووظائفه  8

 88 فاعلية االتصال اإلداري والتربوي  1
 81 اساليب وتقنيات االتصال اإلداري والتربوي  2
 88 ل االداري والتربوي مهارات االتصا 5
 85 معوقات االتصال االداري والتربوي  5

 10  المجموع 
 
 العلمية  األسس 2-5
      األداةصدق  2-5-8

االختبااار هااو ان االداة بمضاامونها العااام وفقراتهااا تقاايس فعاااًل مااا أعاادت ألجلااه ماان  أو األداةالمقصااود بصاادق 
بمعناااى ان األداة تقااايس السااامة او االتجااااه او االساااتعداد الاااذي  .حياااث ارتبااااط وصااالة الفقااارات بماااا ياااراد قياساااه 

 االساتبانهولغرض التثبت من صدق األداة ظاهريًا وصالحيتها وضع الباحاث التعليماات علاى . وضعت لقياسه
 .( 2)ملحق محكمًا (8)ثم عرضها على مجموعة من المحكمين وذوي االختصاص   بلغ عددهم 

للتعااارف علاااى الفقااارات ألصاااالحه مااان غيرهاااا  (  1كاااا) اساااتخدم الباحاااث اختباااار وبعاااد جماااع البياناااات وتفريغهاااا 
المحسااوبة لهااذه المجاااالت كاناات اصااغر ماان  (1كااا) وأظهاارت النتااائج صااالحية جميااع الفقاارات وذلااك الن قيمااه 

وبهاااذا قبلااات جمياااع فقااارات ( 0805) ومساااتوى داللاااه( 8)عناااد درجاااه حرياااة (  2815)قيمتهاااا الجدولياااة والبالغاااة 
 .وهذا يعد دليل على الصدق الظاهري الستمارة بانهاالست

وكااذلك اسااتخرج الصاادق الااذاتي علااى اساااس العالقااة المنطقيااة بااين صاادق االختبااار وثباتااه إذ ان كاال اختبااار 
 السااتبانهوقااد بلااغ الصاادق الااذاتي (  821 - 852 ،  8110 ، ماااماالمصااطفى )صااادق هااو ثاباات بالضاارورة 

 ( 0815)رؤساء األقسام العلمية 
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     لثبات ا 2-5-1
يعني ثبات االختبار انه يعطي النتائج نفسها اذا ما اعيد تطبيقه على نفس المجموعاة مان االفاراد وتحات نفاس 

    (855 ،  8110 االمام، مصطفى)الظروف 
ماان ( 5)المسااتخدمة فااي هااذا البحااث تاام اختبااار عينااة ماان   بلااغ عاادد افرادهااا  تاالسااتبياناوللتثباات ماان ثبااات 

علاايهم اسااتخدمت طريقااة التجزئااة  االسااتبانهماان خااارج عينااة البحااث االساسااية ، بعااد تطبيااق   ؤساااء األقسااام ر 
علااى نصاافين بحيااث يحتااوي النصااف األول علااى الفقاارات الفرديااة والنصااف  االسااتبانهالنصاافية ، إذ تاام تقساايم 

ألول والنصااف الثاااني اذ الثاااني علااى الفقاارات الزوجيااة ، وحسااب معاماال ارتباااط بيرسااون بااين درجااات النصااف ا
 .  لرؤساء األقسام ( 0815)بلغ 

لرؤساااء األقسااام   وبلااغ التباااين ( 0812)وباسااتخدام معادلااة ساابيرمان بااراون التصااحيحية بلااغ معاماال االرتباااط 
كمااا يكااون ( 0880)يكااون معاماال الثبااات أكثاار ماان  أنويفضاال عااادة .لرؤساااء األقسااام( 0815)ك العااام المشااتر 
وهاو معامال . وبذلك تحقق لالستبانة الثبات بطريقاة التجزئاة النصافية (.0850)العام اكبر من  ين المشتركالتبا

 . ثبات عالي نوعًا ما 
ويقصااد بهااذا المفهااوم ( Alpha Coefficient)الباحااث معادلااة كرونبااا  الفااا لالتساااق الااداخلي  كمااا اسااتخدم

 (  85، 1001عايد الكناني ،) . وفقرة اخرى لجميع فقرات االداةاعتماد العالقة بين كل فقرة 
 بااايني( 1 )والجااادول .تجزئاااة االختباااار الاااى اجااازاء مختلفاااةمتوساااط المعاااامالت الناتجاااة عااان  ألفااااويمثااال معامااال 

وماان المتفااق عليااه ان يكااون قيمااة معاماال الفااا معادلااة او . باسااتخدام هااذه المعادلااة معااامالت الثبااات لالسااتبانة 
 ( .   88 ،1001الكناني ، ايدع )كي تكون مالئمة ( 0880)اكبر من 

 معامل الثبات باستخدام معادلة كرونبا  الفا (1)جدول 

 معامل الفا عدد الفقرات العدد العينة
التباين المشترك 

 العام
 0858 0811 10 5 رؤساء األقسام

 
مااا المشااترك ألن تباينه. معااامالت الثبااات المحسااوبة بهاااتين الطااريقتين يطماائن لهااا  إن بااينيت أعااالهوممااا ذكاار 

 (Ferguson & Takean , 1990 , P. 418)كما يشير الى ذلك (  0811 – 0858)العام يتراوح بين 
جااااهزة للتطبياااق علاااى عيناااات البحاااث  االساااتبانهغااادت  لاااادواتوباساااتكمال عمليتاااي حسااااب الصااادق والثباااات 

 .  ( 1)ملحق بصيغتها النهائية 
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 : التجربة الرئيسية 2-5
علاى عيناه البحاث والباالغ المناسبة إلجاراء االختباار قاام الباحاث بتوزياع اساتمارات االساتبيان  بعد توفر الشروط

فااي المكااان المناسااب الااذي يعنااي عاان رأيهاام إزاء كاال فقاارة ماان ( صااح ) وطلااب وضااع عالمااة (  11) عااددها 
 .، وتم استرجاع جميع الفقرات التي تم توزيعها لمعالجتها احصائيا    فقرات االستبيان

 
 :الوسائل اإلحصائية  5 - 2
 (  spss) للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةالحقيبة  ماستخداتم 
 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -5

داري والتربااوي لرؤساااء لتحقيااق هاادف البحااث الرئيسااي  الااذي يتركااز فااي التعاارف علااى واقااع عمليااة االتصااال اال
القسااام  علااى المفهااوم العااام لالتصااال االداري والتربااوي ماان خااالل التعاارف علااى ماادى اطااالع رؤساااء ااألقسااام 

ووسااائله وطرائااق اسااتعماله فااي تأديااة وظااائفهم االداريااة والتربويااة فااي كليااات التربيااة الرياضااية ، والتعاارف علااى 
تلاك الوظاائف ، فضااًل عان معوقاات  إلنجازوجهات نظر رؤساء األقسام   بوسائل االتصال وتقنياته المناسبة 

 . الداري والتربوي الفعال االتصال ا
 

 : والتربوي ووظائفه  اإلداري لالتصالالفهم العام : المجال األول 
والوزن المئوي لها ( 2)فقرة المعدل العام للوسط المرجح ( 81)ان هذا المجال يتضمن ( 2) من الجدول بين يت
(5885 ). 
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 ( 2 )جدول 
 جال الفهم العام لالتصال االداري والتربوي ووظائفه لرؤساء االقسام العلميةالوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات م

 الرتبة
تسلسل 
 الفقرة

 راتالفقاااااا
الوسط 
 المرجح

 الوزن المئوي

8 1 
يعد االتصال وسايلة مهماة لتنسايق جهاود المنتسابين فاي االقساام العلمياة 

 . بهدف تطوير ادائها 
282 55 

1 80 
 إلااااى واألفكااااارالتعليمااااات ووجهااااات النظاااار يسااااعى االتصااااال الااااى نقاااال 

 . المنتسبين من اجل توضيح ما مطلوب منهم انجازه 
281 5582 

1 88 
يااتم ماان خااالل االتصااال تحقيااق وظااائف القساام االداريااة والتربويااة علااى 

 .وفق السياسات والبرامج الموضوعة 
281 5582 

 5585 281 . يعمل االتصال على اكساب الطلبة خبرات ومفاهيم علمية 88 2

حول مشاكالت ومهماات االقساام  واآلراءاالتصال تبادل االفكار  يتضمن 81 2
  العلمية ضمن الكلية الواحدة 

281 5585 

 55 281 .يسهم االتصال في توجيه جهود منتسبي االقسام النجاز مهماتهم  8 5

5 8 
مان  الكلياة يتم من خالل االتصال اطالع المنتسبين على ما يجري فاي 

 .انشطة مختلفة 
288 5282 

 5282 288 .يسهم االتصال في تعزيز انتماء التدريسيين الى الكلية والجامعة  1 5
 5185 288 . األقساممنتسبي  أعمالعلى  لرشرافيعد االتصال اداة اساسية  5 5
 51 288 . يهدف االتصال التربوي الى تعديل سلوك او اكساب مهارة 82 8

8 85 
طلباااااة نحاااااو قاااااوانين ل التاااااأثير ايجابياااااًا فاااااي اتجاهاااااات اليهااااادف االتصاااااا
 . وتعليمات الكلية 

288 51 

 5085 2 . والمالحظة والفهم  واإلنصات واإلدراكيتضمن االتصال عمليات االنتباه  5 1

1 81 
يسعى االتصال لمتابعاة افكاار تدريساي القسام بخصاوص تجدياد اسااليب 

 .العمل التربوي 
2 5085 

1 85 
تصااااال للتدريساااايين فاااارص االطااااالع علااااى احاااادث المعلومااااات اال يهياااائ

 . المتعلقة بالعملية التربوية 
2 50 

 50 2 .القسم  بأهدافيتم من خالل االتصال تعريف الطلبة  85 1

80 1 
يسااااهم االتصااااال فااااي تبااااادل المعلومااااات والمعااااارف بااااين تدريسااااي القساااام 

 5182 181 .الواحد 

88 81 
التدريساايين فااي مناقشااة االجااراءات التااي  يااوفر االتصااال فرصااًا لمشاااركة

 .تحسن ظروف العمل 
181 5585 

 5585 188 .تبادل الخبرات مع تدريسي األقسام األخرى  2 81
 5585 188 . يعني االتصال التفاهم وتبادل الرسائل بين رئيس القسم والمنتسبين  5 81

 5885 2 المعدل العام
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 اذ بلغت اوساطها المرجحة (  88،  80،  1)حصة الفقرات  الرتب كانت من أعلى إنويبين الجدول 
 : ونصت هذه الفقرات على وفق ترتيبها التنازلي على ( 55و5582) وبأوزان مئوية قدرها(  282و  281) 

  يعد االتصال وسيلة مهمة لتنسيق جهود المنتسبين في األقسام العلمية بهدف تطوير ادائها . 

 المنتسااابين مااان اجااال توضااايح ماااا  إلاااى واألفكاااارليماااات ووجهاااات النظااار يساااعى االتصاااال الاااى نقااال التع
 . مطلوب منهم انجازه 

  ظااااائف القساااام االداريااااة والتربويااااة علااااى وفااااق السياسااااات والباااارامج يااااتم ماااان خااااالل االتصااااال تحقيااااق و
 . الموضوعة 

 : وتعزى نتائج الفقرات اعاله الى ان 
 بااين الجهااود لتطااوير اداء  وساايلة مهمااة للتنساايق اغلااب رؤساااء األقسااام العلميااة يعاادون عمليااة االتصااال

منتساابي اقسااامهم النجاااز مهماااتهم يااتم ذلااك ماان خااالل توجيااه رؤساااء األقسااام لجهااود  أنويمكاان .القساام
   ( 81-80، ب،ت  الطائي محمد)وكذلك من خالل التفاعل السليم والديمقراطي بين رئيس القسم والمنتسبين،

  مفاهيم االتصال المهمة هي ان االتصال يسعى الى نقال التعليماات احد  إن قسامألايرى اغلب رؤساء
 . المنتسبين من اجل توضيح ما مطلوب منهم انجازه  إلى واألفكارووجهات النظر 

  كااذلك اكااد اغلااب رؤساااء االقسااام انهاام ياادركون بااان االتصااال يحقااق الوظااائف االداريااة والتربويااة علااى
عاان طريااق االتصااال يطلااع المنتساابون  إذ، ل عمااادة الكليااةمج الموضااوعة ماان قبااوفااق السياسااات والباارا
على الرتاب االخيارة (  81،  2،  5) وحصلت الفقرات . من انشطة مختلفة  كليةعلى ما يجري في ال

 مئوية قدرها  وبأوزان(  181و  188) ، اذ بلغت اوساطها المرجحة 

 : زلي على ونصت هذه الفقرات على وفق ترتيبها التنا(  5585و  5585)     
  يوفر االتصال فرص مشاركة التدريسي في مناقشة االجراءات التي تحسن ظروف العمل . 

  تبادل الخبرات مع تدريسي األقسام االخرى . 

  يعني االتصال التفاهم وتبادل الرسائل بين رئيس القسم والمنتسبين . 

فرص مشاركة التدريسيين في مناقشاة  فيقسام العلمية ان هنالك محدودية من استجابات اغلب رؤساء األيبدو 
االجراءات التي تحسن ظاروف العمال ، وينبغاي علاى رؤسااء االقساام ان يجتمعاوا ماع منتسابيهم لمناقشاة كياف 

 ساعد غالاب ، )، وحل المشكالت التي تفترض تحسين ظاروف العمال  كليةيسهم كل قسم في تحقيق اهداف ال
،1005  ، 55 . ) 

 األمارهاذا  إن.  كليااتالرؤساء االقسام الى قلة تبادل الخبارات باين تدرسايي اقساام  كما تشير استجابات اغلب
 وأقسامبين تدريسيي اي قسم اذ ان تبادل الخبرات . عملية االتصال سواء االداري او التربوي  إعاقة إلىيؤدي 
وين االعتقاادات مان يحقق التعاون ، ويحفز االفراد وياوجههم للعمال ويسااعد علاى تغييار االتجاهاات وتكا أخرى

   (85،   1008، سعاد البرنوطي)اجل االقناع والتأثير في السلوك 
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ويبدو من خالل االستجابة على فقرات الفهم العام لالتصال االداري والتربوي وتبادل الرسائل باين رئايس القسام 
رسالوالمنتسبين ، وجاءت هذه النتيجة متباينة مع نتيجة عملية نقل   .   شخص وآخر وتفاعل بين  وا 

 عمليااة االتصااال توحااد الفكاار وتساااعد علااى اتفاااق المفاااهيم بااين االفااراد العاااملين وعاان طريقااه تتخااذ القاارارات  إن
ولهذا فتعرف رؤساء االقسام العلمية على الفهم العام لعملياة االتصاال ساواء االداري او الترباوي ووظائفاه يخادم 

ارف بين االشخاص ، كما له أيضًا اهمية في تأدية وظائف ومهام المؤسسة التعليمية في نقل المعلومات والمع
ولكاااون عملياااة االتصاااال ذات ابعااااد واساااعة فهاااي عملياااة ادارياااة . اقساااامهم وتحساااين مساااتواها العلماااي والمهناااي 

تعتمد عليها في انجاز جميع انشطتها اعتمادًا  كليةمية في الوقت نفسه ، واليتعل –واجتماعية وتربوية وتعليمية 
 . ساسيًا ا
 

 : فاعلية االتصال االداري والتربوي : المجال الثاني 
والاوزن ( 2)ان هذا المجال يتضمن احدى عشارة فقارة بلاغ المعادل العاام للوساط المارجح ( 5)من الجدول  بينيت

  ( 5882)المئوي لها 
 وي لرؤساء االقسام العلميةالوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال فاعلية االتصال االداري والترب ( 5)جدول 

 الرتبة
تسلسل  

 الفقرة
 الوزن المئوي الوسط المرجح الفقااااااااااااارات

 5882 282 .تقبل مراجعة الطلبة للقسم لمناقشة المشاكل التي تواجههم  18 8

1 10 
يسااااود جااااو ماااان الثقااااة والتفاااااهم يساااااعد علااااى التعاااااون الجاااااد 

 .ن منتسبيه لمصلحة القسم بفضل فاعلية التفاعل بي
282 55 

 5582 281  .يهتم االتصال بمتابعة اداء الطلبة ومشاكلهم بشتى الوسائل 12 2
 5585 281 تنقل المعلومات والتعليمات الى المنتسبين بشكل دقيق  15 5

5 11 
نتجااااوب ماااع الرساااائل الاااواردة الاااى القسااام مااان بعاااض الطلباااة 

 .عندما يكون غرضها تحقيق منفعة عامة 
288 5185 

5 20 
تسااتخدم اكثاار ماان وساايلة اتصااال فااي تنفيااذ القاارارات المتخااذة 

 . في اجتماعات مجلس القسم 
288 5185 

 5085 2 . تتسم التقارير المرفوعة من تدريسي  القسم بالدقة والصراحة  11 5

تعبر الرسائل الاواردة الاى القسام مان بعاض رؤسااء األقساام العلمياة  11 5
 5085 2 .باالهتمام لمصلحة تطوير العمل االخرى عن افكار جديرة 

 5185 181 .يتم من خالل االتصال تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلبة  15 8

1 18 
وطلباتهم لدى الجهات المعنية داخل تتابع شكاوي التدريسيين 

 .من وسيلة اتصال  بأكثر الكلية 
181 51 

1 15 
الوقات المناساب  تصل القرارات والتعليمات لمنتسبي القسم في

 5585 181 .دائمًا 

 5882 2 المعدل العام
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 اذ تراوحت اوساطها المرجحة ما بين (  12،  10،  18) الرتب كانت من حصة الفقرات  أعلى إن
ونصاات هااذه الفقاارات علااى وفااق ترتيبهااا (  5882 – 5582) مئويااة تراوحاات مااا بااين  وبااأوزان(  282 – 281) 

 : التنازلي على 
 ة الطلبة للقسم لمناقشة المشاكل التي تواجههم تقبل مرجع . 

  يسااود جااو ماان الثقااة والتفاااهم يساااعد علااى التعاااون الجاااد لمصاالحة القساام بفضاال فاعليااة التفاعاال بااين
 . منتسبيه 

  يهتم االتصال بمتابعة اداء الطلبة ومشاكلهم بشتى الوسائل . 

يسهم فاي ايصاال  التربية الرياضية كليات  وتبين من هذه النتائج ان تحقيق فاعلية االتصال في اقسام
واضااحة ومفهومااة وكاملااة الااى مسااتقبلها ، وماان ثاام يااؤدي الااى تقباال رئاايس القساام لمناقشااة المشاااكل التااي  ةرسااال

 . يواجهها الطلبة 
لثقااة والتفاااهم ورفااع وان ساايادة جااو ماان الثقااة والتفاااهم ماان قباال رؤساااء األقسااام تساااعد علااى بااث روح التعاااون وا

التااي بيناات ان  1001وتتفااق هااذه النتيجااة مااع مااا توصاالت اليااه دراسااة ابتسااام . ة لاادى منتساابيه المعنويااالااروح 
عوامل االتصال الفعال هي اختيار قادة يتمتعون بمهارة الحديث واالستماع الجيد وروح االقناع ، وبث التعاون 

 (  108،    1001،   سامابت) . والثقة والتفاهم بين العاملين ، وخلق روح المبادرة واالبتكار 
وبخصااوص اهتمااام رؤساااء االقسااام العلميااة بمتابعااة اداء الطلبااة ومشاااكلهم بشااتى الوسااائل ماان المسااائل التااي 

، ومن ثام ياؤدي الاى االرتقااء بوظاائف ومهاام االقساام  الكليةتنعكس ايجابيًا على رفع المستوى التعليمي لطلبة 
 . والمنتسبين فيها  لكلية االعلمية الذي يؤدي الى رفع مستوى اداء 

 على الرتب االخيرة ، اذ تراوحت اوساطها المرجحة ما بين (  15،  18،  15) وحصلت الفقرات 
 : ونصت هذه الفقرات على (  5185 – 5585) مئوية تراوحت ما بين  وبأوزان(  181 – 101) 

  يتم من خالل االتصال تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلبة . 

 من وسيلة اتصال  بأكثر الكليةشكاوي التدريسيين وطلباتهم لدى الجهات المعنية داخل  تتابع . 

  تصل القرارات والتعليمات لمنتسبي القسم في الوقت المناسب دائمًا . 

ان هااذه الجواناااب تضاااعف مااان فاعلياااة عملياااة االتصاااال ، مماااا ياااؤثر سااالبًا فاااي اداء المنتسااابين ، وان االتصاااال 
 .ين يؤثر في ادائهم الفعال مع العامل
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 : أساليب وتقنيات االتصال االداري والتربوي : المجال الثالث 
( 188)ان هااذا المجااال يتااألف ماان ثماااني عشاارة فقاارة كااان المعاادل العااام للوسااط الماارجح ( 5)ماان جاادول  بااينيت

ن قباال رؤساااء وتؤشاار هااذه النتيجااة ضااعفًا فااي أساااليب وتقنيااات االتصااال المسااتخدمة ماا( 5581)ووزن مئااوي 
 . التربية الرياضية االقسام في كليات 

 الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال أساليب وتقنيات االتصال االداري والتربوي لرؤساء االقسام العلمية(5) جدول 

 الرتبة
سلسل ت

 الفقرة
 الفقااااااااااااارات

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 5585 281 .مية وسيلة للمتابعة داخل الكلية تمثل قنوات االتصال الرس 52 8

1 51 
يؤكد في اجتماعات مجلاس القسام دائماًا علاى االرتقااء بالعالقاات 

 . المهنية مع االقسام االخرى 
288 5282 

 51 288  كلياتها المختلفة بقراراتها عبر قنواتها الروتينية إلبالغتميل الجامعة  55 2
 5185 181 عند الحاجة  الكليةنترنت يستخدمها منتسبي شبكة ا كليةيتوافر في ال 25 5

5 58 
زالاةيساعد االتصال الشفوي على توطيد العالقاة  الحاواجز باين  وا 

 .المنتسبين في اقسام الكليات االخرى 
181 5882 

5 28 
تسااااهم المقااااابالت التااااي تجااااري مااااع الطلبااااة فااااي حاااال الكثياااار ماااان 

 5585 181 .المشكالت التي تواجههم 

5 22 
ساااتخدم االتصاااال الكتاااابي لبياااان تفاصااايل كثيااارة وعااارض الفكااارة ي

 . بأكثر من أسلوب 
181 5585 

 55 188 . يصور ويوثق كل ما يرد الى القسم ويصدر عنه من رسائل  21 8
 5282 185 . تستخدم قنوات االتصال غير الرسمي مصدرًا للمعلومات  21 1
 51 185 .في اتصاالتها الخارجية البريد االلكتروني  الكلية تستخدم  50 1
 51 185 تنفيذ اجراءاتها في االقسام العلمية بوساطة الهاتف  الكليةتتابع  51 1

1 55 
يستخدم االتصال االفقي لغرض التنسيق بين االقسام العلمية فاي 

 .التربية الرياضية كليات 
185 51 

 50 185 .االقسام اكثر من االتصال الكتابي  يعول على االتصال الشفوي بين 25 80
 50 185 .يتوفر في القسم جهاز حاسوب  58 80

80 55 
) معلوماات منتسابي القسام  إلثراءيتوفر في القسم مصادر معرفة 

 (مكتبة ، وسائل تعليمية حديثة ، مختبرات 
185 50 

88 25 
تاااي تقااادم تقاااارير دورياااة الاااى رئاساااة الجامعاااة لمتابعاااة الوظاااائف ال

 .يؤديها القسم 
182 55 

 55 182 .يعد االتصال غير الرسمي احد مصادر التغذية الراجعة  21 88
 5582 181 . اخرى  بالكليات عند االتصال ( الفاكس)يستخدم الناسخ  28 81

 5581 188 المعدل العام
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ذا المجال ككال ، اذ من الجدول ان اعلى الرتب كانت من نصيب ثالث فقرات فقط من ضمن فقرات ه بينويت
ونصاات ( 5585 – 51) وبااأوزان مئويااة تراوحاات مااا بااين (  281 – 288) تراوحاات اوساااطها المرجحااة مااا بااين 

 : هذه الفقرات على وفق ترتيبها التنازلي على 
  الكليةتمثل قنوات االتصال الرسمية وسيلة للمتابعة داخل  . 

 ء بالعالقات المهنية مع االقسام االخرى يؤكد في اجتماعات مجلس القسم دائمًا على االرتقا . 

  كلياتها بقراراتها عبر قنواتها الروتينية  إلبالغتميل الجامعة . 

االكثار شايوعًا فاي ممارساات  العينة على هذه الفقرات تؤشر ان هذه االساليب والوسائل هي أفراداستجابات  إن
ليب االتصاال لهاا األثار فاي نفاوس التدريسايين اذا االقسام العلمية ، وقد بينات بعاض الدراساات ان ألساا رؤساء

كانت تمارس على وفق اصولها المرعية ، وبينت ان ما يحز في نفاس التدريساي هاو تعامال المساؤول المباشار 
 ( .   851 ،  1002 ،     السامرائي) معه بطريقة رسمية بحته وبصورة فوقية 

ظااري دورًا مهمااًا فااي االدارة التعليميااة ، اذ تتاااح فيهااا مجلااس القساام كمااا موضااح فااي االطااار الن الجتماعاااتوان 
، ووضاااع الخطاااط والبااارامج ، وتباااادل  واآلراءالفرصاااة للتفكيااار التعااااوني البنااااء باااين االفاااراد ، وتنااااول االفكاااار 

وهااذا ممااا يزيااد ماان كفاااءة العمليااة . وجهااات النظاار بااين رؤساااء االقسااام العلميااة وبااين رئاايس القساام والمنتساابين 
وماااااااااااااااااااااان  (  18،  1008 ، عبد الحافظ سالمة )ة والتعليمية ويشجع على العمل االيجابي المثمر التربوي

المالحظ ان اغلب رؤساء االقسام يشيرون الى ان الهيئات االدارية العليا في الجامعة تبلغ قراراتها عبر قنواتها 
. نجااز الوظاائف والمهاام فاي اقسااامها وهاذا يعناي ان الجامعاة تؤكاد المركزياة فااي تنفياذ اجراءاتهاا ال. الروتينياة 

انااه  إالوعلااى الاارغم ماان ان الااروتين فااي بعااض االحيااان يعااد ماان االمااور الالزمااة ويحااد نوعااًا مااا ماان التساايب ، 
 . غير مطلوب في كل االوقات والمواقف ، اذ انه ببطء من انجاز الوظائف والمهام بوقت اسرع وكلفة اقل 

مئوية اقل من الوسط المرجح والوزن المئوي  وأوزانى اوساط مرجحة خمس عشرة فقرة حصلت عل إنفي حين 
اذ تراوحااات اوسااااطها (  21،  25،  28) وأوطاااأ رتاااب لهاااذه الفقااارات كانااات مااان نصااايب الفقااارات . الفرضااايين 

 : ونصت هذه الفقرات على (  55 – 5582) وبأوزان مئوية تراوحت ما بين (  182 – 181) المرجحة ما بين 
 ر دورية الى رئاسة الجامعة لمتابعة الوظائف التي يؤديها القسم تقدم تقاري . 

  يعد االتصال غير الرسمي احد مصادر التغذية الراجعة . 

  اخرى  بالكلياتعند االتصال ( الفاكس)يستخدم الناسخ . 

أدياااة تقاااديم التقاااارير الدورياااة الاااى العماااادات او رئاساااة الجامعاااة قاااد ياااؤدي الاااى ضاااعف فاااي متابعاااة ت إهماااال إن
الوظائف والمهام والواجبات التي تكلف بها األقسام ، فالتقارير تقوم بدور متميز فاي نقال المعلوماات والمعاارف 

نهاوعرض االفكار الى المستويات االدارية العليا   تختلف باختالف الغرض والهدف  وا 
 ( . 805،  1005،  سعد غالب )

منهاا فاي  واإلفادةتصال غير الرسمي ألنه مصدر للمعلومات العلمية توظيف عملية اال األقسامويمكن لرؤساء 
وبهاذا . الحصول علاى تغذياة راجعاة حاول اصادارهم للتعليماات والتوجيهاات التاي يبغاون مان المنتسابين تأديتهاا 
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يسااهم عاان طريااق هااذا االسااالوب ماان االتصاااالت فااي معالجااة مواضاااع الضااعف التااي ال تسااتطيع االتصااااالت 
 وأسارعن هاذا االسالوب اغناى فاي المحتاوى المعلومااتي مان منظوماة االتصاال الرسامي الرسمية كشفها لهام ، وا

 ( .  885،  1005 ، سعد غالب  ) ويتميز بالمرونة وتلقي القبول في االصغاء 
لااه الكثيار مان الفوائاد وااليجابياات منهااا السارعة فاي ايصاال الرسااالة ، ( الفااكس)وان االتصاال بوسااطة الناساخ 

كااذلك يقاادم ماان خاللااه . سااواء العراقيااة او العربيااة  الكلياااتوالمعلومااات ، والتبااادل الثقااافي بااين  وتبااادل الخباارات
سابب ضاعف هاذا  ويعازو الباحاث    خبرات للمنتسبين عن طريق تقديم احدث ما توصل اليه العلم فاي الادول 

التربياة ساتفاد منهاا اقساام كلياات المجال الى عدم توفر االمكانات المادية الالزمة لتوفير االجهزة الحديثة التي ت
كماا يمكان . ومن ثم يستفاد منها المنتسابون ، فضااًل عان الانقص فاي مهاارات اساتخدام هاذه االجهازة  الرياضية

ان يعود السابب اناه ال يوجاد تباادل ثقاافي ومعلومااتي فاي أسااليب وتقنياات عملياات االتصاال االداري والترباوي 
 . بين العراق والدول األخرى 

توفر التقنيات وتطوير أساليب االتصاال مان خاالل الادورات التدريبياة ساوف يزياد مان فاعلياة االتصاال ، اذ  إن
-888، 1005، سعد غالب) ان فاعلية االتصال تكمن في كيفية اختيار قنوات االتصاالت وكميتها وتوقيتها 

881   . ) 
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 : لتربوي مهارات االتصال االداري وا: المجال الرابع 
المعالم الخاصة بهذا المجال المؤلف من سبع عشرة فقرة كاان المعادل العاام للوساط المارجح (  5)يبين الجدول 

 . ( 5188)ووزن مئوي عام ( 288)
 الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال مهارات االتصال اإلداري والتربوي لرؤساء االقسام العلمية (5)جدول 

 الرتبة
سلسل ت
 فقرةال

 الفقااااااااااااارات
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

بماا يطاور اداء القسام االداري  اإلرشاد ألغراضيوظف االتصال  51 8
 .والتربوي 

285 55 

1 55 
 يعمل على جعل االتصال باتجاهات متعددة 

 .وليس باتجاه واحد ...( رأسيًا ، وأفقيًا ) 
281 5582 

2 58 
العماااال ورفاااااع كفاءتااااه ماااان خاااااالل  يطااااور رئاااايس القسااااام أساااااليب

 .المشاركة في الدورات التدريبية المختلفة 
281 5585 

2 52 
يخصااص وقاات كاااف للمنتساابين للتحاادث عاان مشاااكلهم والعقبااات 

 . التي تواجههم 
281 5585 

 55 281 . يستفيد من ردود الفعل على التعليمات الموجهة للمنتسبين  55 5
 5282 288 بلغة سليمة ومفهومة  اآلخرين إلىات يقدم المعلومات والتعليم 51 5

5 51 
قساام االخارى فاي الكلياة يفتح رئيس القسم قنوات لالتصال مع األ

 . الواحدة 
288 5185 

 5185 288 .يستمع للمنتسبين لفهم ما يقترحونه من افكار وآراء  52 5

مال فاي انجااز الع لرساراعيستخدم رئيس القسم االتصال غير الرسامي  50 8
. 288 51 

 51 288 .يحدد الهدف من االتصال بشكل واضح  55 8

8 58 
يعمل على تحفيز االمكانات الذاتية للمنتسبين عن طريق اتصال 

 .فاعل 
288 51 

 51 288 .يالحظ سير االعمال في القسم بصورة دائمية  51 8
 5085 2 .بصيغ متنوعة  وأفكاره بآرائهيقنع االخرين  50 1

1 58 
المنتسابين بطريقاة مناسابة عناد الخطاأ او القصاور فاي تأدياة  ينبه

 5085 2 .وظائف القسم 

 5085 2  وأفكارهميناق  بهدوء وموضوعية وجهات نظر المنتسبين وآرائهم  55 1

1 51 
يوظف المعلومات واآلراء والخبرات المتبادلة مع األقساام االخارى 

 . لتطوير اداء القسم 
181 5882 

ماع مؤسساات المجتماع  العالقااتئيس القسم االتصال لتطوير يوظف ر  55 80
 . 181 5585 

 5188 288 المعدل العام
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، اذ تراوحت اوساطها المرجحة ( 51،  55،  58) من الجدول ان اعلى الرتب حصلت عليها الفقرات  بينويت
فقااارات علاااى وفاااق ونصااات هاااذه ال(  55 – 5585) وباااأوزان مئوياااة تراوحااات ماااا باااين (  285 – 281) ماااا باااين 

 : ترتيبها التنازلي على 
  يوظف االتصال ألغراض االرشاد بما يطور اداء القسم االداري والتربوي . 

  وليس باتجاه واحد ...( رأسيًا ، وأفقيًا ) يعمل على جعل االتصال باتجاهات متعددة . 

  التدريبيااة المختلفااة يطااور رئاايس القساام أساااليب العماال ورفااع كفاءتااه ماان خااالل المشاااركة فااي الاادورات
تؤشر اساتجابات اغلاب رؤسااء األقساام العلمياة ان عملياة االتصاال توظاف مان اجال ارشااد المنتسابين 
بما يطور اداء القسم االداري والتربوي ، اذ ان االرشااد والتوجياه بجمياع حاالتاه يعاد مان اهام الخادمات 

ساعي  إن(  25 ،1005، وهاشام فاوزي يوساف حجايم)على تحقياق احاد منهاا  الكلية التي تسهم في مساعدة 
رئيس القسم لجعل عملية االتصال باتجاهات متعددة يشجع على المناقشة والحوار وتبادل الرأي ، فهو 

 كفاءة النجاز العمل ويفيد في معالجة المشكالت  واألكثر واألسرعاالكثر فاعلية 

 ( .   85،  الطائي، ب، ت  )   
ورفع كفاءته من خاالل المشااركة فاي الادورات التدريبياة المختلفاة امار مهام ، سعي رئيس القسم لتطوير  إنكما 

اذ ان الاادورات التدريبيااة تمكاان الفاارد ماان اكتساااب المعرفااة واالتجاهااات الضاارورية لتطااوير ادائااه للوظيفااة التااي 
 . يشغلها 

يااة اقاال ماان الوسااط المئو  وأوزانهاااوان أوطااأ الرتااب كاناات ماان نصاايب فقاارتين فقااط اذ كاناات اوساااطهما المرجحااة 
 مئوية قدرها  وبأوزان( 181)المرجح والوزن المئوي الفرضيين ، اذ بلغ وسطهما المرجح 

 : ين هاتين الفقرتين على وفق ترتيبها التنازلي ب وما(  5882،  5585) 
  والخبرات المتبادلة مع األقسام االخرى لتطوير اداء القسم  واآلراءيوظف المعلومات . 

 قسم االتصال لتطوير العالقات مع مؤسسات المجتمع يوظف رئيس ال . 

تؤشر استجابات اغلب رؤساء االقسام العلمية ضعفًا في هاتين الممارستين ، ولهذا ينبغي على رؤساء األقسام 
اذ ان باكتسااب هاذه المهاارة . ان يوظفوا المعلومات والخبرات المتبادلة مع االقسام االخرى لتطاوير اداء القسام 

الوظااائف والمهااام اإلداريااة والتربويااة فااي االقسااام العلميااة ، وبهااذا  فااي تأديااة الحصااول علااى نتااائج فعالااة يمكاان 
العماال يتحقاااق التاااآلف واالنسااجام باااين المعااااملين وتساااود روح العماال الجمااااعي ، وان تباااادل المعلوماااات واآلراء 

من اجل احداث تغيير وتحساين فاي والخبرات بين طرفين او اكثر يساعد كل منهما في فهم وجهة نظر االخر 
 . وانجاز الوظائف والمهام بشكل افضل ومن ثم تحقيق االهداف . العمل 

ينبغي أيضًا على رئيس القسم ان يوظف مهاراته لتطوير العالقاات ماع مؤسساات المجتماع ، اذ بهاذا يمكان ان 
التاااي تاااؤدي الاااى افاااادة افاااراد يتحقاااق تفااااهم مشاااترك باااين الطااارفيين ومااان ثااام ايصاااال خبااارات وتباااادل المناقشاااات 

 .المجتمع 
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 : معوقات االتصال االداري والتربوي : المجال الخامس 
ان هااذا المجااال يتااألف ماان خمااس عشاارة فقاارة ، وصاال المعاادل العااام لاادرجات الوسااط (  8)ماان جاادول  بااينيت

 مياااة بكلياااات وتؤشااار هاااذه النتيجاااة ان اغلاااب رؤسااااء األقساااام العل( 51815)وباااوزن مئاااوي عاااام ( 181)المااارجح 
  ال يواجهون معوقات في عملية االتصال االداري والتربوي  التربية الرياضية 
 الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال االتصال االداري والتربوي لرؤساء االقسام العلمية ( 8)جدول 

 الرتبة
سلسل ت

 الفقرة
 الفقااااااااااااارات

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 5581 281 .اد تفتقر االقسام العلمية الى عملية االتصال بالطلبة الجدد تك 81 8

1 51 
يااااؤدي عاااادم التاااازام بعااااض التدريساااايين بالمواعيااااد المحااااددة لباااادء 
االجتماعاااااااات الاااااااى التاااااااأخر فاااااااي انجااااااااز جااااااادول اعماااااااال تلاااااااك 

 .االجتماعات ويضعف عملية االتصال 
288 5185 

الهاادف  إدراكيصااعب  إذ باإلطالااةتمتاااز بعااض الرسااائل الااواردة  88 1
 .منها 

288 5185 

1 88 
ياااتم وصاااول المراساااالت الاااى القسااام قبااال الموعاااد النهاااائي النجااااز 

 .المهمة المطلوبة 
288 5185 

2 10 
تتصف بعض الرسائل التي تصل الى القسم بعدم وجود مرفقاتها 

. 
2 5888 

 50 2 .تتصف بعض المراسالت بضعف صياغتها اللغوية  81 5
 50 2 دي المركزية في القسم او الكلية الى بطيء عملية االتصال تؤ  55 5

5 82 
يتم احيانًا ارسال مراسالت ادارية الاى القسام ال عالقاة لهاا بعملاه 

. 
181 5188 

5 85 
 واألفقاااييتعاااذر اساااتخدام الهااااتف فاااي عملياااة االتصاااال العماااودي 

 .الكلية   أقسامضمن 
181 5181 

 5181 181 .الى عرقلة عملية االتصال  يؤدي غياب نظام التفويض 80 5

يعتمااد االتصااال علااى العالقااات الشخصااية للتااأثير فااي المنتساابين  51 5
 .بداًل من تفعيل االلتزام بالتعليمات والتوجيهات 

181 5181 

8 85 
يتعااذر اسااتخدام وسااائل االتصااال الحديثااة فااي الجامعااة ممااا يااؤثر 

 . سلبًا في ادائها االداري والتربوي 
188 55 

1 81 
تؤكاد اغلاب اسااليب التادريس فاي االقساام العلمياة علاى االتصااال 

 .احادي الجانب مما يضعف تفاعل الطلبة مع التدريسيين 
185 52 

 5882 185 . تفتقر الكلية الى توفير المعلومات المطلوبة عند الحاجة  85 1

1 58 
تعاااااد كثاااااارة االتصاااااال وتعاااااادد قنواتااااااه عائقاااااًا يحااااااول دون تحقيااااااق 

 .تصال الجيد اال
185 5882 

 51815 181 المعدل العام
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ولكن عند الرجوع الى الجدول نفسه نالحظ تبااين فاي مجموعاة المعوقاات التاي تعتارض عمال رؤسااء األقساام العلمياة اذ حصالت 
) ت ما بين اذ تراوحت االوساط المرجحة لهذه الفقرا(  88،  51881) نصف فقرات المجال اعلى الرتب وابرز هذه الفقرات هي 

 وبأوزان مئوية تراوحت ما بين (  281 – 288
 : ونصت هذه الفقرات على وفق ترتيبها التنازلي ( .  5581 – 5185) 

  تكاد تفتقر األقسام العلمية الى عملية االتصال بالطلبة الجدد . 

 ز جادول اعماال تلاك االجتماعاات يؤدي عدم التزام التدريسيين بالمواعيد المحددة لبدء االجتماعات الى التاأخر فاي انجاا
 . ويضعف عملية االتصال 

  الهدف منها  إدراكيصعب  إذ باإلطالةتمتاز بعض الرسائل الواردة . 

، وان وجااود المعوقااات سااينعكس  التربيااة الرياضاايةهااذه المعااالم لاابعض الجوانااب التااي يواجههااا رؤساااء االقسااام العلميااة فااي كليااات 
ومان ثام يانعكس علاى تحقياق االهاداف ، ألن   كلياات الالعلمياة داخال  لاقسامم االدارية والتربوية سلبًا على اداء الوظائف والمها

 . المعوقات قد تدخل بأي عنصر او خطوة في عملية االتصال 
، اذ ان هااذا االماار ماان  بالكلياااتهيئااة التاادريس االلتقاااء بالطلبااة الجاادد عنااد التحاااقهم  وأعضاااءولهااذا ينبغااي علااى رئاايس القساام 

الخاصاة والعاماة  باألهادافيدخل مرحلة جديدة ، واالتصاال باه وتعريفاه  ةمعين كليةالمسائل المهمة ألن الطالب عند انتسابه الى 
يساااعده علااى التكيااف مااع بيئتااه . الااخ .... للقساام وبأساااتذة القساام ومنتساابيه ، ويرافااق القساام ماان القاعااات الدراسااية والمختباارات ، 

ون سااببها التدريسااي ، اذ ان عاادم التاازام التدريسااي بالمواعيااد المحااددة الجتماعااات مجلااس القسااام او الجدياادة وهنالااك معوقااات يكاا
مواعيد االجتماعات للبحث في مسألة معيناة تعتارض تأدياة وظاائف ومهاام اقساامهم وياؤدي الاى التاأخر فاي انجااز االعماال ومان 

حد من فاعلية عملية االتصال االداري لرؤسااء االقساام هاو التي ت األخرىومن المعوقات  .ثم يضعف من عملية االتصال ذاتها 
ورود رسااائل طويلااة يصااعب ادراك الهاادف منهااا او وصااولها قباال الموعااد النهااائي النجاااز المهمااة المطلوبااة بقلياال او عاادم وجااود 

 . مرفقاتها فضاًل عن ضعف صياغتها اللغوية 
 ا التنازلي ، اذ تراوحت اوساطها المرجحة ما بين ان اوطأ الرتب حصلت عليها الفقرات ادناه على وفق ترتيبه

 ( .  52 – 5882) وبأوزان مئوية تراوحت ما بين (  185 – 185) 
  الجانب مما يضعف تفاعل الطلبة مع التدريسيين  أحادي االتصالتؤكد اغلب أساليب التدريس في األقسام العلمية ان 

  الحاجة  الى توفير المعلومات المطلوبة عند الكليةتفتقر . 

  تعد كثرة االتصال وتعدد قنواته عائقًا يحول دون تحقيق االتصال الجيد . 

ان ابتعاد اعضاء الهيئة التدريسية عن اتباع اسلوب االتصال . ان هذه المعالم تعني ال توجد معوقات في المسائل التي عرضت 
ا رؤساااء االقسااام العلميااة وهااي تأكياادهم االتصااال متعاادد احااادي الجانااب يعنااي انهاام ربمااا اكتساابوا احااد المهااارات التااي يتمتااع بهاا

 . االتجاهات وهذا امر يؤدي الى فاعلية في عملية االتصال سواء االداري او التربوي 
وتتوقاااف فاعلياااة نظاااام االتصااااالت علاااى وجاااود نظاااام شاااامل للمعلوماااات ، يغطاااي المجااااالت المختلفاااة لتحقياااق الوظاااائف والمهاااام 

ولمزيااد ماان كفاااءة . العلميااة ، وماان الصااعب ان تتااوافر الكفاااءة االتصااالية مااع غياااب نظااام المعلومااات  قساااملااالداريااة والتربويااة 
الى نجاح فاعلياة شابكة االتصااالت  المادية والبشرية ألنه يؤدي باإلمكاناتاالتصال يفضل انشاء مركز للمعلومات يطور ويدعم 

 . 
ابتساام فاي  وهذا ما أكدتاه . دارية والتربوية مل التي تزيد من فاعلية االتصاالت االأما كثرة االتصال وتعدد القنوات فانه من العوا

 دراستها ان تعدد وسائل االتصال تساعد في تسيير العمل وفهم العاملين لطبيعة واجباتهم 
 ( .   811،   1001،   ابتسام) 
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 االستنتاجات والتوصيات  -5
 االستنتاجات  5-8

 تي تم التوصل اليها نستنتج في ضوء نتائج البحث ال
العلمية يعانون من بعض المعوقات في عملية االتصال مثل قلة توفر االساليب  األقسامرؤساء  إن -8

 والتقنيات الحديثة لالتصال في اقسامهم العلمية مما يؤدي الى ضعف وبطئ في عملية االتصال

اسات والبرامج الموضوعة من قبل عمادة يحقق االتصال الوظائف االدارية والتربوية على وفق السي -1
 .الكلية

هناك  اهتمام  من رؤساء االقسام العلمية بمتابعة اداء الطلبة ومشاكلهم بشتى الوسائل من المسائل التي  -2
تنعكس ايجابيًا على رفع المستوى التعليمي لطلبة الكلية ، ومن ثم يؤدي الى االرتقاء بوظائف ومهام االقسام 

 .العلمية  

المادية الالزمة لتوفير االجهزة الحديثة التي تستفاد منها اقسام كليات التربية  اإلمكاناتعدم توفر  -5
 الرياضية ومن ثم يستفاد منها المنتسبون ، فضاًل عن النقص في مهارات استخدام هذه االجهزة

 نجاح عملية االتصال يستلزم فهم المستلم لمضمون الرسالة -5
 

 التوصيات 5-1
 االهتمام بتطوير اتصال الكلية بالمجتمع ، اذ يسهم بالتعرف على احتياجاته ومتطلباته في التنمية والتقدم  -8

 (الفاكس ) تزويد الكلية بالتقنيات والتكنولوجيا المتطورة ووسائل االتصال الحديثة  -1

 وي والنهوض بالبحث العلمي  العلمية لخدمة العمل الترب واألقسامعلى مستوى الكلية  اإلداريتوجيه العمل  -2

التخزين ، التصنيف، الترتيب ، التحليل ، ) بناء نظام داخل الكلية يتولى تجميع البيانات ومعالجتها  -5
واستخراج المؤشرات التخطيطية والتقويمية الالزمة لتيسير العملية االدارية والتربوية في الكلية بما ( االسترجاع

 ية ويحقق اهدافها يطور ادائها لوظائفها بفعال

توجيه عمليات االتصال لتوفير قاعدة الفهم لتجاوز النظرة الضيقة للعملية التعليمية والتربوية فيما يخص  -5
 مل مع هذه العملية كنظام متكامل المنهج الدراسي والتعا
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 8110،دار الحكمة، بغداد،قياسالتقويم وال: مصطفى محمد االمام 
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 عمان،مؤسسة الوراق للنشر مدخل استراتيجي متكامل-الموارد البشرية إدارة:يوسف حجيم سلطان وهاشم فوزي دباس،
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 (استبيان مفتوح لرؤساء االقسام   )  ( 8)ملحق 
 .... الفاضل  األستاذحضرة 

  ... تحية طيبة 
واقع عملية االتصال االداري والتربوي من وجهة نظر رؤساء االقسام العلمية في كليات التربية )روم الباحث  دراسة ي     

 (      الرياضية في العراق
لمرفقاة ، وان اجاابتكم تساتخدم ا األسائلةعان  باإلجاباةونظرًا لما تعهده فيكم من خبارة ودراياة فاي العمال الجاامعي ، نرجاو التفضال 

 . ألغراض البحث العلمي فقط 
 شاكرين تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي

 الباحث
 خالد اسود اليخ

 :  األسئلة
 والتربوي ووظائفه ؟  اإلداري لالتصالما هو برأيك الفهم  -8

 واالتصال التربوي ؟  اإلداريطرائق استخدام االتصال  أوما هي وسائل  -1

 : هذه الوسائل او طرائق االتصال المستخدمة تفي بتأدية الوظائف  هل -2

 في القسم والكلية ؟  اإلدارية -أ

 التربوية في القسم والكلية   ؟  -ب
 داخل القسم الواحد ؟ ( العمادة ، تدريسين ، موظفين ، محاضرين ، طلبة ) كيف يتم االتصال بين المنتسبين  -5

 : االتصال التربوي  -أ

 : التصال التربوي ا -ب

 االخرى في الكلية ؟  واألقسامكيف يتم االتصال بين القسم  -5

 :  اإلدارياالتصال  -أ

 : االتصال التربوي  -ب
العماادة ، تدريساين ، ماوظفين ، ) هل تتوافر درجة من الدقة والسرعة في عمليات االتصاال االداري والترباوي باين المنتسابين  -5

 م الواحد ؟ القس( محاضرين ، طلبة 

 االخرى في الكية ؟  واألقسامهل تتوافر درجة من الدقة والسرعة في عمليات االتصال االداري والتربوي بين القسم  -8

 . ما هي المعوقات التي تواجهها في االتصال اثناء تنفيذك  -1

 في القسم والكلية ؟  اإلداريالعمل  -أ

8-  
1-  
2-  
 كلية  ؟ العمل التربوي في القسم وال -ب

8 -
1 -
2-  
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 العلمية األقساماستبيان رؤساء  (1)ملحق  
 .  الفاضل رئيس القسم  األستاذحضرة 

 ... تحية طيبة 
واقع عملية االتصال االداري والتربوي من وجهة نظر رؤساء االقسام العلمية في )دراسة الغرض منها  إجراءيروم الباحث   

 .  (كليات التربية الرياضية في العراق  
بوضاع عالماة  واإلجاباةنظرًا لما تعهده فيكم من خبرة ودراية في العمل الجامعي ، نرجو تفضلكم باالطالع على فقرات االساتبانة 

 . علمًا ان اجابتكم تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط . في الحقل المناسب وفقًا لما ترونه مالئمًا ( √)
 شاكرين تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي 

 
 الباحث
  

 :المالحظات 
 . اذكر بعض المقترحات التي ترونها مالئمة لتطوير عملية االتصال االداري والتربوي  .أ 
 : يرجى بيان المعلومات االتية  .ب 

 ............. . الكلية  .8
 .............. . القسم  .1

 ............ . سنوات الخدمة في رئاسة القسم  .2
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 الفقرات ت
ق مواف

 جدًا 
 غير موافق  متردد  موافق 

غير موافق 
 بشدة 

8 
يساااهم االتصاااال فاااي توجيااااه جهاااود منتسااابي االقساااام النجاااااز 

 . مهماتهم 
     

1 
يسااهم االتصااال فااي تبااادل المعلومااات والمعااارف بااين تدريسااي 

 . القسم الواحد 
     

      .تبادل الخبرات مع تدريسي االقسام االخرى  2

5 
ل التفااااهم  وتباااادل الرساااائل باااين رئااايس القساااام يعناااي االتصاااا
 .والمنتسبين 

     

5 
 صااااااااتتواإل واإلدراكيتضااااااامن االتصاااااااال عملياااااااات االنتبااااااااه 

 . والمالحظة والفهم 
     

5 
علاااى اعماااال منتسااابي  لرشااارافيعاااد الالتصاااال اداة اساساااية 

 . االقسام 
     

8 
ي يتم من خالل االتصاال اطاالع المنتسابين علاى ماا يجاري فا

 . الكلية من انشطة مختلفة 
     

1 
يعااااد االتصااااال وساااايلة مهمااااة لتنساااايق جهااااود المنتساااابين فااااي 

 . االقسام العلمية بهدف تطوير ادائها 
     

      . ز انتماء التدريسيين الى الكلية يسهم االتصال في تعزي 1

80 
 واألفكااريسعى االتصاال الاى نقال التعليماات ووجهاات النظار 

 . ين من اجل توضيح ما مطلوب منهم انجازه المنتسب إلى
     

      . يعمل االتصال على اكساب الطلبة خبرات ومفاهيم علمية  88

81 
حااااااول مشااااااكالت  واآلراءيتضاااااامن االتصااااااال تبااااااادل االفكااااااار 

 . ومهمات االقسام العلمية ضمن الكلية الواحدة  
     

      ب مهارةيهدف االتصال التربوي الى تعديل سلوك او اكسا 82

85 
االتصاااااال للتدريسااااايين فااااارص االطاااااالع علاااااى احااااادث  يهيااااائ

 . المعلومات المتعلقة بالعملية التربوية 
     

85 
يهااادف االتصااااال التاااأثير ايجابيااااًا فااااي اتجاهاااات الطلبااااة نحااااو 

 . قوانين وتعليمات الكلية 
     

      . القسم  بأهدافيتم من خالل االتصال تعريف الطلبة  85

88 
ياااااتم مااااان خاااااالل االتصاااااال تحقياااااق وظاااااائف القسااااام االدارياااااة 

 . والتربوية على وفق السياسات والبرامج الموضوعة 
     

يااااااوفر االتصااااااال فرصااااااًا لمشاااااااركة التدريساااااايين فااااااي مناقشااااااة  81
 . االجراءات التي تحسن ظروف العمل 
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81 
يساااعى االتصااااال لمتابعااااة افكااااار تدريساااايي القساااام بخصااااوص 

 . لعمل التربوي تجديد اساليب ا
     

10 
يسااااود جااااو ماااان الثقااااة والتفاااااهم يساااااعد علااااى التعاااااون الجاااااد 

 . لمصلحة القسم بفضل فاعلية التفاعل بين منتسبيه 
     

      . تقبل مراجعة الطلبة للقسم لمناقشة المشاكل التي تواجههم  18

      . تتسم التقارير المرفوعة من تدريسي القسم بالدقة والصراحة  11

       .يهتم االتصال بمتابعة اداء الطلبة ومشاكلهم بشتى الوسائل 12

15 
ياااتم مااان خاااالل االتصاااال تحدياااد نقااااط القاااوة والضاااعف لاااادى 

 .الطلبة 
     

15 
تصاااااال القاااااارارات والتعليمااااااات لمنتساااااابي القساااااام فااااااي اللوقاااااات 

 .المناسب دائمًا 
     

      .شكل دقيق تنقل المعلومات والتعليمات الى المنتسبين ب 15

18 
تتابع شكاوي التدريسيين وطلباتهم لدى الجهات المعنية داخال 

 . من وسيلة اتصال  بأكثرالجامعة 
     

تعبر الرسائل الاواردة الاى القسام مان بعاض رؤسااء االقساام العلمياة  11
 .االخرى عن افكار جديرة باالهتمام لمصلحة تطوير العمل 

     

11 
الاااواردة الاااى القسااام مااان بعاااض الطلباااة  نتجااااوب ماااع الرساااائل

 . عندما يكون غرضها تحقيق منفعة عامة 
     

20 
تسااتخدم اكثاار ماان وساايلة اتصااال فااي تنفيااذ القاارارات المتخااذة 

 .في اجتماعات مجلس القسم 
     

28 
تسااهم المقااابالت التااي تجااري مااع الطلبااة فااي حاال الكثياار ماان 

 .المشكالت التي تواجههم 
     

21 
يوثق كل ما يارد الاى القسام ويصادر عناه مان رساائل يصور و 

. 
     

22 
يساااتخدم االتصاااال الكتاااابي لبياااان تفاصااايل كثيااارة وعااار الفكااارة 

 . بأكثر من اسلوب 
     

25 
يعول على االتصاال الشافوي باين االقساام اكثار مان االتصاال 

 . الكتابي 
     

25 
ئف التاي تقدم تقارير دورية الاى رئاساة الجامعاة لمتابعاة الوظاا

 . يؤديها القسم 
     

25 
شاابكة انترناات يسااتخدمها منتساابي الجامعااة  الكليااة يتااوافر فااي 
 . عند الحاجة 

     

      . اخرى  بالكليات عند االتصال ( الفاكس)يستخدم الناسخ  28
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      .يعد االتصال غير الرسمي احد مصادر التغذية الراجعة  21

      .الرسمي مصدرًا للمعلومات  تستخدم قنوات االتصال غير 21

      .في اتصاالتها الخارجية البريد االلكتروني  الكلية تستخدم  50

      . يتوفر في القسم جهاز حاسوب  58

51 
تنفياااذ اجراءاتهاااا فاااي االقساااام العلمياااة بوسااااطة  الكلياااة تتاااابع 

 . الهاتف 
     

      . داخل الكلية سمية وسيلة للمتابعةتمثل قنوات االتصال الر  52

55 
كلياتهاااا المختلفاااة بقراراتهاااا عبااار قنواتهاااا  إلباااالغ تميااال الكلياااة
 . الروتينية 

     

55 
االقساام العلمياة يستخدم االتصال االفقي لغرض التنسيق باين 

 .  في الكليات 
     

55 
معلوماااات منتساااابي  إلثااااراءيتاااوفر فااااي القسااام مصااااادر معرفاااة 

 ( .ليمية حديثة ، مختبرات مكتبة ، وسائل تع) القسم 
     

58 
زالااةلشاافوي علااى توطيااد العالقااة ا االتصاااليساااعد  الحااواجز  وا 

 .  بين المنتسبين في اقسام الكليات ا
     

51 
تؤكاد اجتماعااات مجلاس القساام دائمااًا علاى االرتقاااء بالعالقااات 

 . المهنية مع االقسام االخرى 
     

51 
مااع االقسااام االخاارى فااي  يفااتح رئاايس القساام قنااوات لالتصااال

 . لية الواحدة الك
     

50 
فاااي  لرساااراعيساااتخدم رئااايس القسااام االتصاااال غيااار الرسااامي 

 .انجاز العمل 
     

يطاااور رئااايس القسااام اسااااليب العمااال ورفاااع كفاءتاااه مااان خاااالل  58
 .المشاركة في الدورات التدريبية المختلفة 

     

51 
بلغة سليمة ومفهومة  يقدم المعلومات والتعليمات الى االخرين

. 
     

      . وآراءيستمع للمنتسبين لفهم ما يقترحونه من افكار  52

      .يستفيد من ردود الفعل على التعليمات الموجهة للمنتسبين  55

      .يحدد الهدف من االتصال بشكل واضح  55

55 
رأسايًا ، وأفقياًا ) يعمل على جعل االتصاال باتجاهاات متعاددة 

 . وليس باتجاه واحد (  ...
     

58 
يعمااال علاااى تحفياااز االمكاناااات الذاتياااة للمنتسااابين عااان طرياااق 

 .اتصال فاعل 
     



 

 

 

188 

   1021      الخامسالمجلد     الرابعمجلة علــوم التربية الرياضية       العدد 

 

51 
بمااااا يطااااور اداء القساااام  اإلرشاااااد ألغااااراضيوظااااف االتصااااال 
 .االداري والتربوي 

     

51 
والخباااارات المتبادلااااة مااااع االقسااااام  واآلراءيوظااااف المعلومااااات 

 .سم االخرى لتطوير اداء الق
     

      .بصيغ متنوعة  وأفكاره بآرائهيقنع االخرين  50

ينباااه المنتسااابين بطريقاااة مناسااابة عناااد الخطاااأ او القصاااور فاااي  58
 . تأدية وظائف القسم 

     

      .يالحظ سير االعمال في القسم بصورة دائمية  51

52 
يخصااااااص وقاااااات كاااااااف للمنتساااااابين للتحاااااادث عاااااان مشاااااااكلهم 

 . جههم والعقبات التي توا
     

55 
 وآرائهااااميناااااق  بهاااادوء وموضااااوعية وجهااااات نظاااار المنتساااابين 

 .  وأفكارهم
     

55 
يوظف رئيس القسم االتصال لتطاوير العالقاات ماع مؤسساات 

 . المجتمع 
     

55 
تؤدي المركزية في القسم او الكلية الى بطائ عملياة االتصاال 

. 
     

قااااًا يحااااول دون تحقيااااق يعااااد كثاااارة االتصااااال وتعاااادد قنواتااااه عائ 58
 .االتصال الجيد 

     

51 
يااؤدي عاادم التاازام بعااض التدريساايين بالمواعيااد المحااددة لباادء 
االجتماعاااااات الاااااى التاااااأخر فاااااي انجااااااز جااااادول اعماااااال تلاااااك 

 .االجتماعات ويضعف عملية االتصال 

     

51 
يعتمااااااد االتصااااااال علااااااى العالقااااااات الشخصااااااية للتااااااأثير فااااااي 

 .االلتزام بالتعليمات والتوجيهات  المنتسبين بداًل من تفعيل
     

      .يؤدي غياب نظام التفويض الى عرقلة عملية االتصال  80

88 
يتم وصول المراسالت الى القسم قبال الموعاد النهاائي النجااز 

 . المهمة المطلوبة 
     

81 
تؤكاااااد اغلاااااب اسااااااليب التااااادريس فاااااي االقساااااام العلمياااااة علاااااى 

يضااااعف تفاعاااال الطلبااااة مااااع  االتصااااال احااااادي الجانااااب ممااااا
 . التدريسيين 

     

82 
يااتم احيانااًا ارساااال مراسااالت ادارياااة الااى القسااام ال عالقااة لهاااا 

 .بعمله 
     

85 
مماا ياؤثر  الكلياةيتعذر استخدام وسائل االتصاال الحديثاة فاي 

 .سلبًا في ادائها االداري والتربوي 
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85 
 واألفقايلعماودي يتعذر استخدام الهاتف في عملياة االتصاال ا

 .الجامعة  أقسامضمن 
     

      .الى توفير المعلومات المطلوبة عند الحاجة  الكليةتفتقر  85

88 
بحيااث يصاااعب ادراك  باإلطالااةتمتاااز بعااض الرسااائل الااواردة 

 . الهدف منها 
     

      تكاد تفتقر االقسام العلمية الى عملية االتصال بالطلبة الجدد  81

      . بعض المراسالت بضعف صياغتها اللغويةتتصف  81

10 
تتصاااف بعاااض الرساااائل التاااي تصااال الاااى القسااام بعااادم وجاااود 

 . مرفقاتها 
     

 
 السادة الخبراء أسماءيبين  ( 2) ملحق 

 
 مكان العمل التخصص اللقب  االسم ت
 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  في العمل الرياضي االدارة  استاذ حسن ناجي محمود 8
 جامعة بابل -كلية التربية الرياضية االختبار والقياس استاذ محمد جاسم الياسري 1
 مديرية تربية الديوانية –وزارة التربية  يستراتيج تخطيط  استاذ مساعد عقيل محسن الفتالوي 2
 بغدادجامعة  -يةكلية التربية الرياض في العمل الرياضي االدارة  استاذ مساعد عبد اهلل الشافعي 5
 جامعة القادسية –كلية التربية  االدارة التربوية استاذ مساعد وداد مهدي هادي 5
 جامعة البصرة -كلية التربية الرياضية االدارة استاذ مساعد قصي فوزي 5
 جامعة القادسية -كلية التربية الرياضية االدارة مدرس مازن فرحان مجهول 8
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