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 إلى روح أخي الشهيد حسن
ـه فسيح جناتـهرحمـه اهللا وأسكن  

  

  إلى من كان لهما الفضل بعد اهللا في وجودي 
  إلى من ربياني صغيراً، وكان لتوجيهاتهما ودعائهما األثر الكبير في حياتي

  .بالصحة والعافية احفظهما اهللا وأمد في عمرهما ومن عليهم.. أبي وأمي 
 

الخير فكان إلى اإليمان الراسخ، والجود الفياض، التي ضحت فأثمرت، فنشرت 
وتشجيعها لي للوصول إلى النجاح  معيالحصاد، إلى زوجتي الغالية اعترافاً بوقوفها 

  .جزاها اهللا خيراً
 

إلى الزهور التي استنشق عبيرها وأسعد دوماً . . إلى الطيور المحلقة في سمائي 
  .حفظهم اهللا) خالد، حسن، عبد العزيز(برؤيتها إلى أبنائي األعزاء 

 
  .أخوتي وأخواتي األعزاء. . ت معهم وسكنوا قلبي ووجداني إلى من تربي

  

  إلى من قدم رأياً أو استشارة في هذه الدراسة
 عرفاناً مني بفضله علي..  

  
لهؤالء جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع وأسأل اهللا العلي العظيم أن يجعله خالصاً 

..لوجهه الكريم   
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 شكر وتقدير
..  والصالة والسالم على رسول المحبة المبعوث رحمةً للعالمينالحمد هللا رب العالمين 

  :أما بعد
أبي  في الحدیث المرفوع الذي یرویھ  صلى اهللا عليه وسلمقول رسول اهللا اً من قانطال  

، والترمـذي وحسـنه  أحمد رواه  "من لَم يشْكُرِ النَّاس لَم يشْكُرِ اللَّه عز وجلَّ" رضي اهللا عنهسعید  
فإنه من دواعي سروري أن أخط هذه الكلمات ألتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميـل  
لكل من كان عوناً لي وسنداً في إخراج هذا العمل المتواضع وأخص بالذكر كـل مـن   

عامر يوسف الخطيب لرعايتهما لـي فـي   / دكتورذ األستافايز علي األسود و/ الدكتور
دراستي وبحثي، ولمساعدتهما لي في التغلب على كافـة العقبـات التـي واجهتنـي،     
ولتوجيهاتهما القيمة التي أدت إلى إخراج هذا العمل في صورته الحالية فلهما مني كـل  

  .حب وتقدير
ـ  /ورـم التقدير إلى الدكتـر وعظيـدم بوافر الشكـكما أتق هيب كمـال األغــا   ص

لتفضلهما بقبول مناقشة الدراسة وأرجو من  فـؤاد علي العـاجـز /ورـدكتاألستاذ و
  .اهللا أن تسهم توجيهاتهم وآرائهم السديدة في تجويد الرسالة وتحسينها

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربيـة بجامعـة   
جهد كبير وعلم نافع خالل سنوات دراستي، وأخص بالذكر قسـم  األزهر لما قدموه من 

  .أصول التربية لوقفته معنا ودعمه لنا ولتوجيهاته القيمة والسديدة
كما أتقدم بالشكر العميق إلى كافة المسئولين في دائرة التربية والتعليم بوكالـة الغـوث   

  .ن لالستبانةلتعاونهم معي وكذلك شكري الموصول إلى جميع األساتذة المحكمي
وأخيراً الحمد هللا الذي وفقني إلخراج هذه الرسالة على هذه الصورة فما كان فيها مـن  

  .صواب فبتوفيق من اهللا وحده، وما كان فيها من خطأ فمني
  

  محمد راتب سمعان / الباحث
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 ملخص الدراسة
لتعرف إلى دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية التربويـة  لهدفت الدراسة 

وقـد  . من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمدارس وكالة الغوث في محافظـات غـزة  
مجتمع الدراسة من جميع المشـرفين التربـويين والبـالغ    المنهج الوصفي، وتكون استخدم الباحث 

مشرفاً ومشرفة، وكذلك جميع معلمي ومعلمات مدارس وكالة الغوث في محافظـات  ) 52(عددهم 
منطقة تعليمية في محافظـات  ) 11(معلماً ومعلمة، والموزعين على ) 7805(غزة والبالغ عددهم 

) 34(، وبلغت عينة الدراسة م2011/2012راسي الثاني للعام الدراسي غزة، وذلك في الفصل الد
تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية، ولتحقيـق أهـداف    معلماً ومعلمة) 356(مشرف ومشرفة، و

أهمية (فقرة موزعة على ثالثة مجاالت وهي ) 60(الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة اشتملت على 
مدى استخدام المشرفين التربويين للشبكة  -ية في تفعيل األساليب اإلشرافية استخدام الشبكة العنكبوت

معوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتيـة   -العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية 
ة ولتحليل بيانات الدراسة استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالي). في تفعيل األساليب اإلشرافية

، "ت"المتوسطات الحسابية، اإلنحرافات المعيارية والوزن النسبي، معامل ارتباط بيرسون، اختبار (
  ).تحليل التباين األحادي واختبار شيفيه

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
ـ   ويين بينت نتائج هذه الدراسة األهمية الكبيرة التي تحتلها الشبكة العنكبوتية لدى المشـرفين الترب

 درجة كبيرةوالمعلمين، وضرورة االستفادة من أدواتها في عملية اإلشراف التربوي ،فحصلت على 
 درجة كبيرةعينة المشرفين التربويين، وكذلك حصلت على  دمن تقدير أفرا%) 76.62(بوزن نسبي
ساعد على عينة المعلمين، كما أثبتت أن الشبكة العنكبوتية، ت دمن تقدير أفرا%) 80.06(بوزن نسبي

سرعة الوصول للنشرات والمحاضرات التربوية، وتساعد من خالل المواقع التربوية على تنويـع  
من تقدير أفراد عينتي المشرفين التربويين  %)89.9-%70(مصادر المعرفة، بوزن نسبي ما بين 

  .والمعلمين
ريد الخاص بهم، كوسيلة كما توضح نتائج هذه الدراسة أن المشرفين التربويين يزودون المعلمين بالب

إلرسال التعاميم والتوجيهات للمعلمين في األغلب، وكذلك النشرات التربوية بصورة أقـل، حيـث   
عينـة المشـرفين التربـويين،     دمن تقدير أفرا %)81.18(بوزن نسبي  درجة كبيرةحصلت على 

تية في البحث عن المادة وأثبتت نتائج هذه الدراسة أن المشرفين التربويين يستخدمون الشبكة العنكبو
من تقدير  %)78.82(بوزن نسبي  درجة كبيرةالتربوية المتخصصة باستمرار، حيث حصلت على 

مـن   %)72.13(بوزن نسـبي   درجة كبيرةعينة المشرفين التربويين، وكذلك حصلت على  دأفرا
شبكة العنكبوتية مـا  عينة المعلمين، وبينت نتائج هذه الدراسة إلى أن استخدام أدوات ال دتقدير أفرا
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إلى هذا الوقت في عملية اإلشراف التربوي، وقد تبين ذلك من خالل االستجابة علـى   متوسطاًزال 
 .من تقدير أفراد عينتي المشرفين التربويين والمعلمين متوسطةالفقرات فقد كانت االستجابات 

زمـة لتنفيـذ األسـاليب    وفي مجال المعوقات بينت نتائج الدراسة أن قلة المخصصات المالية الال
اإلشرافية من خالل الشبكة العنكبوتية، وأيضاً قلة الحوافز للمشرفين الـذين يسـتخدمون الشـبكة    
العنكبوتية في أداء أعمالهم اإلشرافية، هي من أهم المعوقات التي تعيق استخدام الشبكة العنكبوتيـة  

من تقدير أفراد عينة المشرفين الكبيرة و الضعيفةفقد كانت االستجابات مابين  في اإلشراف التربوي،
التربويين والمعلمين، كما بينت نتائج هذه الدراسة أن هناك قلة في الـدورات الخاصـة بتـدريب    

 درجة كبيـرة المعلمين والمشرفين على استخدام الحاسوب والشبكة العنكبوتية، حيث حصلت على 
بوزن  درجة كبيرةربويين، وكذلك على عينة المشرفين الت دمن تقدير أفرا %)73.53(بوزن نسبي 

عينة المعلمين، وبينت نتائج هذه الدراسة عن تـوفر المسـتوى    دمن تقدير أفرا %)71.18(نسبي 
المطلوب من التعاون بين المشرفين التربويين والمعلمين، وكذلك اهتمام المشرفين التربويين بعملهم 

  .اإلشرافي بصورة كبيرة
لى أن هناك اهتمام من إدارة دائرة التعليم في وكالـة الغـوث بتزويـد    أكدت نتائج هذه الدراسة ع

المدارس بالحاسبات وتدعيمها بالشبكة العنكبوتية، وقد اتضح ذلك من خالل استجابات هذا المجال، 
حيث كان الوزن النسبي الخاص بالفقرات التي تقيس نقص أجهزة الحاسوب وكذلك الـدعم الفنـي   

الشبكة العنكبوتية بدرجة متوسطة، وكذلك بينت نتائج هذه الدراسة بأنـه  وتدعيم أجهزة الحاسوب ب
 .يوجد قصور في األنظمة واللوائح التي تدعم توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية

لمتغيـر  تعـزى   )0.05(عند مستوى داللة  على وجود فروق ذات داللة إحصائيةأظهرت النتائج 
في مجال أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب  لدى المعلمين، )ذكور، إناث(الجنس 

فـروق ذات داللـة    اإلشرافية، ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث، كما أظهرت النتائج على وجود
المؤهل العلمي بين حملـة الـدبلوم والـدكتوراه    تعزى لمتغير ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية

دكتوراه، وبين حملة البكالوريوس والدكتوراه لصالح حملة الدكتوراه لدى المعلمـين  لصالح حملة ال
 .حول أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية

  .وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات
دام مهارات الحاسوب والشبكة ضرورة العمل على تأهيل المشرفين التربويين والمعلمين في مجال استخ - 1

العنكبوتية من أجل امتالك المهارات األساسية التي تمكنهم من توظيف أدوات الشبكة العنكبوتيـة فـي   
 .األساليب اإلشرافية

 . تحفيز المشرفين التربويين المتميزين في توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في أساليبهم اإلشرافية - 2
 . ئمة لتوظيف أداوت الشبكة العنكبوتية في عملية اإلشراف التربويتوفير البنية التحتية المال - 3
التـي تعيـق توظيـف أدوات    ) اإلدارية، والتقنية الفنية، والبشرية(ضرورة العمل على حل المشكالت  - 4

 . الشبكة العنكبوتية في تفعيل العملية اإلشرافية
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Abstract 
This study aimed at identifying the role of world wide web to activate the educational 
supervision methods from the point of views of educational supervisors and teachers at 
UNRWA schools in Gaza strip. 
The researcher used the descriptive approach. And the study population consists of all 
educational supervisors and numbering 52 (male/female) supervisors, also all 
(male/female) teachers who work at UNRWA schools in Gaza strip and numbering 7805  
teachers, who are distributed on 11 school districts in the governorates of Gaza. And that 
happened in the second semester of 2011/2012. The study sample was 34 supervisors and 
356 teachers and they are chosen in a stratified randomly method. For achieving the goals 
of study, the researcher made a questionnaire which contained 60 paragraphs distributed 
into 3 categories: (The importance of using the web in activating the supervisory methods - 
The  extent of using educational supervisors the world wide web in activating the 
supervisory methods - Impediments of using  the educational supervisors the web in 
activating the supervisory methods). To analyze this study, researcher uses statistical 
methods which as follows: (Arithmetic averages - Standard deviations and the relative 
weight - Pearson's correlation coefficient – "T" test -Analysis of variance and Sheveh 
Test). 
The study found the following results: 
The results of this study arose the great importance which the world wide Web possess  
with supervisors and teachers, and the need to take advantage of the tools in the process of 
educational supervision, so it received a score of large degree with relative weight of 
(76.62%) from the estimate of supervisor's sample, as well as got a large degree with a 
relative weight of (80.06%) from the estimate of teacher's sample, the proven results of this 
study that the World Wide Web, helps in speeding access to publications, educational 
lectures, and assists through educational sites to diversifying the sources of knowledge, 
with relative weight between (70% -89.9%) from the estimate of the teachers' and 
supervisors' sample.  
The results of this study show that the supervisors supply teachers by their E-mails, as a 
means to send circulars and guidance for teachers in most cases, as well as educational 
releases less, which got a large degree with a relative weight (81.18%) from the estimate of 
the supervisors' sample, the results of this study show that supervisors are constantly using 
the world wide Web to search for the specialized educational material, which got a large 
degree with a relative weight (78.82%) from the  estimate of the supervisors' sample, as 
well as got a large degree with a relative weight (72.13%) of the estimate the of teachers' 
sample, the results of this study also show that using the world wide web tools still  on a 
moderate degree until now in the educational supervision process, this was clear through 
the response to the paragraphs, where the responses were medium from the estimate of 
supervisors' and teacher's samples. 
 In the field of the obstacles, the study results indicate that the lack of financial allocations 
which is necessary to implement the supervisory methods through the World Wide Web, 
and also the lack of incentives for supervisors who use the Web to perform their 
supervisory, were among the most important obstacles that impede the use of the Web in 
educational supervision, the responses were ranging between weak and very good  from 
the estimate of the supervisors' and teachers' sample, The results of this study also show 
that there were a lack of courses specialized in training teachers and supervisors to use 
computers and world wide web, which got a large degree with a relative weight (73.53%) 
from the estimate of the supervisors' sample, as well as a large degree with a relative 
weight (71.18%) of the estimate of the teachers' sample, the results of this study show 
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availability of the required level of cooperation between supervisors and teachers, as well 
as supervisors concern in their supervisory work on a large scale . 
 The results of this study confirm that there is interest by the Educational Administration at 
UNRWA to provide schools with computers and linking them with the network , that was 
evident from the responses of this field, which the relative weight of paragraphs that 
measure the lack of computers, as well as technical support and linking the computers with 
the network was in a moderate degree, The results of this study show that there are 
shortcomings  of rules and regulations which support the exploitation of world wide web 
tools in the supervisory process, The results show that there were statistically significant 
differences at the level of significance (0.05) due to the variable of sex (male, female) of 
teachers in the area of the importance of using the world wide web to activate the 
supervisory methods, and it was the differences in favor of females, The results also show 
that there are statistically significant differences at the level of significance (0.05) due to 
the variable of academic qualification among holders of Diploma and PHD, it is in the 
favor of the holders of PHD, and among holders of bachelor and PHD degrees, it is in the 
favor of holders of PHD among teachers about the importance of using the web to activate 
the methods of supervisory. 
The researcher offered several recommendations, including: 
1-The need to work on the rehabilitation of supervisors and teachers in the use of computer 
and world wide web skills in order to acquire the basic skills which enable them to recruit 
world wide web tools in supervisory methods. 
2 – Stimulate distinguished supervisors to recruit the world wide web tools in their 
supervisory tactics. 
3 -Provide  adequate infrastructure to recruit world wide web tools in the process of 
educational supervision. 
4 - The need to work for solving (administrative, technical, professional and humanity) 
problems that hinder the recruitment  of Web tools in activating the supervisory. 
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  األولالفصل 

  اإلطار العام للدراسة
  

 مقدمة الدراسة  !

 مشكلة الدراسة  !

 أهداف الدراسة  !
 أهمية الدراسة  !

  حدود الدراسة  !
 مصطلحات الدراسة  !
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  :مقدمة
ال شك أن للتربية دور ريادي في جميع العمليات في عالمنا المعاصر سواء كانت إصالح 

طريق أمام المربين على تحقيق التنمية في ظل االنفجار أو مواكبة التطور، حيث أنها تنير ال
المعرفي والثورة المعلوماتية، ولهذا البد من النهوض في التربية إلى أرقى المستويات من جميع 
النواحي وخاصة العملية االشرافية والتي تعتبر عموداً من األعمدة التي ترتكز عليها العملية 

  .التربوية
لتربوي أحد أهم مدخالت التعليم لكونه يوثر ويتأثر بما يحدث داخل وبهذا أصبح اإلشراف ا

النظام التعليمي، وألنه يتعامل مع المحاور الرئيسية للعملية التعليمية وهي المعلم والمتعلم والمنهج 
  .)19: 1996الحبيب، (

 وأصبح من الضرورة وجود اإلشراف والمشرف التربوي والذي أجمع الباحثون على أنه أفضل
  .)47: 1989سنقر، ( سبيل لتحسين المستوى المهاري ألداء المعلمين وممارستهم

وقد تأثرت العملية اإلشرافية كثيراً بواقع التطور الحادث، حيث مرت بمرحلة التفتيش في 
أوائل القرن السابق والتي اعتمدت على الزيارات الصفية المفاجئة وعدم احترام المعلم وتصيد 

ن ينظرون إلى المشرف التربوي على أنه ديكتاتور، متعال، يبحث عن يلمأن المع"أخطائه، 
  .)Oblade ،1992أوبالد، (دراسة،  "األخطاء

مما أثر بدوره على اتجاهات المعلم نحو العملية اإلشرافية، ثم انتقلت إلى مرحلة التوجيه التربوي  
القات اإلنسانية بين المشرف وخاصة بعد التقدم في العلوم السلوكية التي ركزت على تطوير الع

والمعلم، أال أنها لم ترقى إلى النموذج الحقيقي للعملية االشرافية حيث ركزت على الجانب العملي 
وأغفلت جوانب مهمة كثيرة، مما دفع المربون إلى تحديد مفهوم جديد للعملية االشرافية أال وهو 

  .)71: 2010الزهراني، ( اإلشراف التربوي
لعملية التي تسعى إلى تحسين وتطوير عملية التعليم والتعلم بكامل جوانبها، ودعم ويعرف بأنه ا

المعلم بتنمية مهاراته وتقديم يد العون والمساعدة له، ليتمكن من التدريس على أحسن وجه، وبما 
ينعكس بصورة غير مباشرة على التحصيل الطالبي وتحقيق األهداف الخاصة والعامة للمدرسة، 

  .)71: 2001المغيدي،(دوما لتحقيق أهداف المجتمع الكبير في بناء المستقبل كما تسعى 
وبظهور هذا المصطلح الذي حمل بثناياه األساليب االشرافية الجديدة مثل اإلشراف 
التشاركي واإلشراف اإلكلينيكي، واإلشراف باألهداف، وأتخذ أساليب جديدة مثل النشرات التربوية 

ونتيجة ، ورات التدريبية والندوات وورشات العمل والتعليم المصغروالدروس التوضيحية والد
لتطورات اإلشراف التربوي فقد تطورت أهدافه وتنوعت مهام المشرفين وتعددت األساليب 
واإلتجاهات العالمية في مجال اإلشراف التربوي والتي تهدف إلى تحسين العملية التعليمية 

  ).25: 1981عبيدات، (
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التطور الذي حدث في العملية اإلشرافية، إال أنها أصبحت تفتقد لكثير من وعلى الرغم من 
المصوغات التي تجعلها تندمج مع الواقع المتقدم الذي نعيشه، ولم يعد دور المشرف مقصوراً على 
متابعة المعلم أثناء تنفيذ الخطط الدراسية والمناهج بمفهومها الضيق أو تقويم أدائه داخل الصف، 

دة التطوير والتغيير الشامل والمستمر لالرتقاء بدوره لمواجهة حاجات المجتمع ومتطلبات وإنما قيا
العصر، ولكي تزداد فاعلية المشرف التربوي نحو أداء هذا الدور الجديد، البد من استخدام 

لسير األساليب الحديثة في اإلشراف التربوي مما لها من فائدة في تحسين العملية التعليمية التعلمية وا
عبيدات وأبو ( بها نحو األمام  وخاصة في ظهور التقنيات الحديثة كالحاسوب والشبكة العنكبوتية

   .)122: 2007السميد، 
الدراسات واألبحاث والتجارب أثبتت أن تميز الحاسوب بخصائص ومميزات متفردة جعلت  كما أن

مجيات المناسبة، وتدريب المعلمين على استخدامه في التعليم وسيطاً تعليمياً جيداً، شريطة توفير البر
استخدامه بطريقة جيدة، حتى يتمكن الحاسوب من القيام بالعديد من الوظائف التربوية لصالح عملية 

  .)4: 2005الموسى والمبارك، ( التعليم والتعلم
من  ومن خالل تطور استخدام الحاسوب ولدت شبكة اإلنترنت والتي أحدثت انفجاراً معرفياً وطوفاناً

المعلومات ساعد على تقريب المسافة بين المعلومات ومن يبحث عنها، مما جعل استخدام الحاسوب 
لهذا  ،وتقنياته من المهارات الالزمة لمواكبة التقدم والسير في ركب الحضارة والتقدم في العالم

مهمة في العملية ونتيجة لظهور هذه التقنيات التي أثبتت نجاحها بل وتميزها وإنفرادها باألدوار ال
التربوية الحديثة، كان البد من تطور اإلشراف التربوي من الحالي إلى اإلشراف التربوي 

   )4: 2008سفر، (.اإللكتروني الذي يعتمد في عمله على استخدام الشبكة العنكبوتية
ممارسة أساليب إشرافية تعتمد على التقنيات الحديثة في: "اإلشراف اإللكتروني بأنه رفوع 

االتصال لدعم المعلمين وتنميتهم مهنياً، وتطوير العملية التربوية باستخدام مختلف األساليب 
  . )123: 2007عبيدات وأبو السميد، (" االشرافية الحالية من اجتماعيات ورسائل ودروس تطبيقية

 كذلك حتى يتسنى للعملية االشرافية باستخدام الشبكة العنكبوتية مواكبة ومسايرة التطور
السريع، وكذلك التغلب على كثير من المعوقات والصعوبات التي تواجه عملية اإلشراف التربوي 
سواء من عجز في عدد المشرفين والمشرفات، وتدني مستوى الكفاية األدائية والمهنية للمشرفين 
ت والمشرفات، وكثرة نصاب المشرف والمشرفة من المعلمين والمعلمات مما يؤدي إلى قلة الزيارا

الميدانية وعمليات المتابعة اإلشرافية، كذلك صعوبة المواصالت واالتصال السريع بين المشرفين 
  .)63: 2010، الغامدي( والمعلمين
ن نموذج اإلشراف اإللكتروني يعمل على حل مشكلة اإلشراف التقليدية المتمثلة بصعوبات إ

، )98: 2005عبيدات، (مباشر معهم وصعوبة اإلتصال الالحركة والتنقل وزيادة أعداد المعلمين 
إن نموذج اإلشراف اإللكتروني يحقق عدة مزايا في اإلشراف التربوي  )2005الهجران، (ويضيف 
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حيث يوفر الوقت والجهد والكلفة لكل من المشرف والمعلم، وأضاف كذلك بأن هذا النموذج سيكون 
القيام باللقاءات اإلشرافية التقليدية في  األكثر شيوعاً في المستقبل، وبرر ذلك بأنه من غير المنطقي

  .)59: 2005الهجران، (ظل تطور وسائل اإلتصال الحديثة 
ومن خالل ذلك شعر الباحث بضرورة استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل عملية اإلشراف 

  . التربوي بما لها من مميزات تجعلها قادرة على التغلب على هذه المعوقات والصعوبات
كدت نتائج أكثر الدراسات على أهمية توظيف الحاسب اآللي، وشبكة اإلنترنت لتفعيل األساليب وقد أ

التي أكدت على أن اإلنترنت تقنية  )2007الشافعي، (دراسة : االشرافية ومن تلك الدراسات
ودراسة ) 2008سفر، (متطورة يجب االستفادة منها في تفعيل العملية االشرافية وكذلك دراسة 

القرني، (، ودراسة )2010الغامدي، (، ودراسة )2009الصائغ، (، ودراسة )2008مدي، الغا(
 .)2011الغامدي، (، ودراسة )2011المعبدي، (ودراسة  )2010

فكانت الدراسة الحالية التي جاءت استكماالً للدراسات السابقة إال أنها تقتصر على مدراس وكالة 
من الدراسات األوائل حسب علم الباحث التي تناولت  الغوث بمحافظات غزة، وتكون هذه الدراسة

  .موضوع استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل أساليب اإلشراف التربوي في فلسطين
  

  :اإلحساس بالمشكلة
مع دخول العالم لأللفية الثالثة وظهور العديد من االتجاهات المعاصرة مثل الثورة العلمية 

في التقنيات، وتوفر وسائل االتصال الحديثة التي لعبت دور مهماً  والتكنولوجية واالنفجار الهائل
جداً في جميع المجاالت ووفرت السهولة في الوصول إلى المعرفة، وكل ذلك جعل عالمنا الكبير 

لذلك ال يمكن للتربية أن تكون بعيدة عن هذا التطور وأن تبقى قاصرة على  ،أشبة بالقرية الصغيرة
لتي باتت تشعر الجميع بالملل، لذلك كان البد من مواكبة التقدم لجميع المؤسسات األنظمة التقليدية ا

التربوية ممثلة في المدارس والجامعات وغيرها، وإجراءات عمل نقلة نوعية تطويرية للعملية 
  .التعليمية واإلشرافية

ر ودنالب، فيف(وأصبح من المؤكد إحداث نقلة نوعية بعملية اإلشراف التربوي، ويؤكد على ذلك 
بأن البرنامج اإلشرافي الفعال يتطور بالتدريج عندما يتعاون المعلمون واإلداريون "بقولهما ) 1997

  .)25: 1997فيفر ودنالب، (" والمشرفون معاً فهو يتطلب جهوداً متضافرة
بناء على ما سبق جاءت فكرة الدراسة الحالية لدى الباحث وذلك بدراسة دور نموذج حديث في 

شراف التربوي وهو استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل اإلشراف التربوي، فهو يعتمد على اإل
التقنيات الحديثة، وكذلك وضع حلول للصعوبات التي تعترض تنفيذه من وجهة نظر المشرفين 

  .التربويين والمعلمين
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  :وتساؤالتهامشكلة الدراسة 
ن التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل اإلشراف رغبة من الباحث في معرفة واقع استخدام المشرفي

 السـؤال التربوي بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة، فعليه يمكن تحديد مشكلة الدراسـة فـي   
  :الرئيس التالي

ما دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية التربوية بمـدارس وكالـة الغـوث فـي     
  محافظات غزة؟
  :الفرعية التالية  األسئلة لسؤالاوينبثق عن هذا 

ما درجة دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية التربويـة بمـدارس وكالـة     .1
 الغوث في محافظات غزة من وجهة نظر المشرفين التربويين؟

ما درجة دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية التربويـة بمـدارس وكالـة     .2
 افظات غزة من وجهة نظر المعلمين؟الغوث في مح

ما درجة أهم مجاالت دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية التربوية بمدارس  .3
 وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظر المشرفين التربويين؟

دارس ما درجة أهم مجاالت دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية التربوية بم .4
 وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين؟

بين متوسط استجابات ) 0،05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .5
عينة المشرفين التربويين حول دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية التربوية 

، المؤهـل  )ذكر، أنثى(إلى متغير الجنس بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة، تعزى 
-5سنوات، من 5أقل من (، سنوات الخدمة )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة(العلمي 

ال يوجد، ضـعيفة،  (، اإللمام بالحاسوب )سنة فأكثر 15سنة، من  15-10سنوات، من  10
 ؟)متوسطة، كبيرة

بين متوسط استجابات ) 0،05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .6
عينة المعلمين حول دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية التربوية بمدارس 

، المؤهـل العلمـي   )ذكر، أنثى(وكالة الغوث في محافظات غزة، تعزى إلى متغيرالجنس 
 10-5سنوات، مـن  5أقل من (، سنوات الخدمة )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة(

ال يوجـد، ضـعيفة،   (، اإللمام بالحاسـوب  )سنة فأكثر 15سنة، من  15-10سنوات، من 
 ؟)متوسطة، كبيرة
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  :أهـداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى ما يلي

دور الشبكة العنكبوتية في تفعيـل األسـاليب   تقدير المشرفين التربويين لالتعرف إلى درجة  .1
 ..في محافظات غزة االشرافية التربوية بمدارس وكالة الغوث

دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األسـاليب االشـرافية   درجة تقدير المعلمين لالتعرف إلى  .2
  .التربوية بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة

التعرف إلى أهم مجاالت دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشـرافية التربويـة    .3
 . زة من وجهة نظر المشرفين التربويينبمدارس وكالة الغوث في محافظات غ

التعرف إلى أهم مجاالت دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشـرافية التربويـة    .4
 .بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين

بـين  ) 0،05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالكشف عما إذا كان هناك فروق  .5
تجابات عينة المشرفين التربويين حول دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب متوسط اس

 االشرافية التربوية بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة، تعزى إلى متغيـر الجـنس  
أقل (، سنوات الخدمة )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة(، المؤهل العلمي )ذكر، أنثى(

، اإللمام بالحاسوب )سنة فأكثر 15سنة، من  15-10ت، من سنوا 10-5سنوات، من 5من 
 ).متوسطة، كبيرة(

بـين  ) 0،05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الكشف عما إذا كان هناك .6
متوسط استجابات عينة المعلمين حول دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية 

، )ذكر، أنثـى (ي محافظات غزة، تعزى إلى متغير الجنس التربوية بمدارس وكالة الغوث ف
 5أقـل مـن   (، سنوات الخدمـة  )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة(المؤهل العلمي 

ال (، اإللمام بالحاسـوب  )سنة فأكثر 15سنة، من  15-10سنوات، من  10-5سنوات، من
 ).يوجد، ضعيفة، متوسطة، كبيرة
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  :أهمية الدراسة
همية الدراسة في تناولها لنموذج إشرافي حديث، وكذلك استمدت هذه الدراسة أهميتها مـن  تكمن أ

أهمية العمليات اإلشرافية، وتنفيذ مهام اإلشراف التربوي وأساليبه اإلشرافية مع المعلمين، وتفعيـل  
يز بقدرتها هذه األساليب من خالل استثمار التقنيات الحديثة، ومن أهمها الشبكة العنكبوتية، حيث تتم

  .الفائقة في تسهيل عملية االتصال والتواصل
  :تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي كما

مع االتجاهات الحديثة التي تنادي بضرورة توظيف تقنيـة الحاسـوب والشـبكة     تتماشى .1
  .العنكبوتية في العملية التعليمية والتربوية 

 .نكبوتية في تفعيل أساليبهم اإلشرافيةالمشرفين التربويين بأهمية استخدام الشبكة الع تفيدقد  .2

استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية،  بجوانبقد تفيد في إعطاء صورة واضحة  .3
 .توظيفها في عملهم اإلشرافي ودرجة

قد توجه أنظار المسئولين إلى المعوقات والصعوبات التي تعترض اسـتخدام المسـتحدثات    .4
لغوث بمحافظات غزة، ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها، التكنولوجية في مدارس وكالة ا

 .لمواكبة تطورات العصر الحالي واأللفية الجديدة

 .  قد تفيد طلبة الدراسات العليا في االطالع واالستفادة من مجريات الدراسة وموضوعها .5
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  :حدود الدراسة
  :تم تحديد إطار هذه الدراسة بالحدود اآلتية

دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية " علىتقتصر الدراسة :  وضوعحد الم .1
التربوية بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظـر المشـرفين التربـويين    

الـدورات التدريبيـة،   (وستقتصر الدراسة على بعض األساليب االشرافية وهي " والمعلمين
ظيف بعض أدوات الشبكة العنكبوتية ستقتصـر علـى   وبخصوص تو) والنشرات التربوية

  ). البريد االلكتروني، المحادثة، المواقع التربوية(بعض األدوات 
  .وكالة الغوثمدارس تبحث الدراسة وجهة نظر مشرفي ومعلمي : الحد البشري .2
 .ويشمل جميع اإلدارات والمدارس التابعة لوكالة الغوث بمحافظات غزة: الحد المؤسسي .3

 .ويشمل المناطق التعليمية األحد عشر بمحافظات غزة: لمكانيالحد ا .4

 .م2012–2011الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي  تطبيقتم : الحد الزماني .5

  
 

  :مصطلحات الدراسة
  :سيستخدم الباحث في الدراسة المصطلحات التالية

األطر السلوكية التي تحقق  مجموعة األنشطة المرتبطة أو" بأنه  )1998مرسي، (يعرفه  :الدور  .1
 .)139: 1998مرسي، ( "ما هو متوقع في مواقف معينة

مجموعة المهام والوظائف التي توفرها الشبكة العنكبوتية في تفعيـل  : " ويعرفه الباحث إجرائياً أنـه 
والتي سيتم تحديـدها مـن    األساليب اإلشرافية للمشرفين التربويين والمعلمين بمدارس وكالة الغوث

  ."ل إداة الدراسة الحاليةخال
  
 ):اإلنترنت(الشبكة العنكبوتية  .2

مجموعة من الحاسبات المرتبطة بعضها ببعض في أنحاء العالم المختلفة يمكن بواسطتها تناقل "
وتبادل المعلومات سواء أكانت هذه المعلومات كالماً منطوقاً أم نصوصاً مكتوبة أم صور مرئية 

ات رمزية أم بها جميعاً، مع عدد غير نهائي من المرسلين إلـى  ثابت أم متحركة أو حتى إشار
  ).75: 2005الموسى والمبارك، (" عدد غير نهائي من المستقبلين في شتى أنحاء العالم

بأنها مجموعة من الحاسبات المرتبطة بعضـها بـبعض بـين اإلدارات    : "ويعرفها الباحث إجرائياً
ن في مدارسهم، وتكون ضمن الشبكة العالمية، والتي يمكـن  التعليمية في وكالة الغوث وبين المعلمي

بواسطتها تناقل وتبادل المعلومات بين المشرفين التربويين والمعلمين بهدف رفع كفـاءة المعلمـين   
 ".بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وتنميتهم مهنياً
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 :تفعيل .3

فين التربويين والمعلمين في مدارس هو التأثير اإليجابي بين المشر: هبأن يعرفه الباحث إجرائياً
  .وكالة الغوث من أجل تحقيق اإلنجازات والمهام المطلوبة

  
 :األساليب اإلشرافية التربوية .4

هي النشاطات اإلشرافية الفردية والجماعية، العلمية والعملية التي تستخدم مـن أجـل تقـويم    
ليم والتعلم، وتحقيـق األهـداف   المحتوى واألداء، وتحقيق النمو العلمي والمهني، وتحسين التع

  ).25: 2006دليل مفاهيم اإلشراف التربوي، ( . المرجوة
يقوم بها المشرف التربـوي والمعلـم والتالميـذ     ،مجموعة من أوجه النشاط :كما تعرف بأنها

ومديري المدارس من أجل تحقيق أهداف اإلشراف التربوي وكل أسلوب من أساليب اإلشراف 
نشاط تعاوني منسق ومنظم ومرتبط بطبيعة الموقف التعليمي ومتغاير بتغيره التربوي ما هو إال 

  .)271 :2001 ،عطوي(. في اتجاه األهداف التربوية المنشودة
األنشطة والوسائل التعاونية المنسقة والمنظمة التي يقوم المشرفين : بأنها يعرفه الباحث إجرائياً

الغوث لتحسـين األداء المهنـي ورفـع المسـتوى     التربويين بتنفيذها للمعلمين بمدارس وكالة 
  .المهاري لهم

هو شخص متخصص ميوالً ووظيفة للقيام بمهام اإلشراف ومالحظة وتقيـيم   :المشرف التربوي .5
الواقع المدرسي، وتحديد مواطن قوته ومواطن ضعفه البشرية والسلوكية والمهنية والنفسـية  

: 1992حمدان، (إلى مستوى أكثر صالحية وجدوى والمادية، تمهيداً لنقله بالتوجيه والتطوير 
5.( 

الذي بدوره يقوم باإلشـراف المبحثـي علـى     هو الشخص المؤهل: "ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه
المعلمين والمعلمات في مدارس وكالة الغوث، ويسعى لتحسين العملية التعليميـة التعلميـة بكافـة    

  ".لة بهذه العملية تحقيقاً ألهداف اإلشراف التربويعناصرها، والتعاون مع جميع األطرف ذات الص
  
مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو تشرف عليها وكالة  هي :مدارس وكالة الغوث .6

غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، وتقوم بتدريس المنهاج المتبع في المـدارس الحكوميـة   
 .)5: 2007وزارة التربية والتعليم العالي، (

كتعريـف إجرائـي    )5:  2007وزارة التربية والتعليم العـالي،  ( قد تبنى الباحث تعريف و
  .لمدارس وكالة الغوث
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كم، ويمتد هذا الجـزء علـى   ) 365(هي جزء من السهل الساحلي تبلغ مساحته  :محافظات غزة .7
كم، ومع قيـام  ) 12-6( كم، وبعرض ما بين ) 45(الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط بطول 

شمال غزة، غـزة،  : السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إدارياً إلى خمس محافظات هي
 ).14: 1997وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، (الوسطى، خان يونس، رفح 
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  الثانيالفصل 
  اإلطــار النظـري للدراسة

 )اإلنترنت(الشبكة العنكبوتية : أوالً !
  )اإلنترنت(عريف الشبكة العنكبوتية ت - 
  نشأة وتطور شبكة اإلنترنت - 
  استخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي - 
  أهداف استخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي - 
  أهمية استخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي - 
  خطوات االنتقال من اإلشراف التربوي التقليدي إلى اإلشراف عبر اإلنترنت - 
  لمطلوبة من عناصر العملية اإلشرافية في اإلشراف عبر اإلنترنتاألدوار ا - 
 معوقات استخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي - 

  
 اإلشراف التربوي: ثانياً  !
 مفهوم اإلشراف التربوي  - 

 مراحل تطور اإلشراف التربوي - 

 أهداف اإلشراف التربوي - 

 تطور اإلشراف التربوي في فلسطين - 

  لة الغوث بغزةتطور اإلشراف التربوي بوكا - 
 أهمية اإلشراف التربوي - 

 أساليب اإلشراف التربوي - 

 دور أدوات اإلنترنت في تفعيل األساليب اإلشرافية التربوية - 
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  )اإلنترنت(الشبكة العنكبوتية : أوالً
  :تمهيد

تعتبر شبكة اإلنترنت من أهم اإلنجازات العلمية التي شهدها القرن الحادي والعشرين، وذلـك      
  .ته من ثورة، جعلت من عالمنا المعاصر قرية صغيرة ال تعترف بحدود الزمان والمكانلما أحدث

وتضم شبكة اإلنترنت مجموعة ضخمة من مصادر المعلومات، كما أنها توفر من خـالل أدواتهـا   
الكثير من الخدمات المتعددة، والتي تتيح للجميع إمكانية االستفادة من هذه الخـدمات، مـن خـالل    

المجال الخاص بهم، ونتيجة لهذه الثورة المعلوماتية والتكنولوجية التي ميزت عصـرنا   توظيفها في
، كان البد من االستفادة منها عبر توظيف أدواتهـا  "اإلنترنت"الحاضر، من خالل الشبكة العنكبوتية 

 في العملية التعليمية، حيث أن هذه الشبكة تنطوي على قدرات هائلة من شأنها أن تـدعم المنـاهج  
التعليمية المقدمة في المدارس، وتُطور في أداء المعلم، وتوفر الكثير مـن الخبـرات والنشـرات    

  .والقراءات له
في ) المواقع التربوية وغيرها–المحادثة–البريد اإللكتروني(وتسهم أيضاً من خالل أدواتها المتنوعة 

بوية والتعليمية بالميـدان مـن   إيجاد قنوات لالتصال بين المشرف التربوي والمعنيين بالعملية التر
  .معلمين ومديري مدارس

  
  ):اإلنترنت(تعريف الشبكة العنكبوتية  

لغوياً مشتقة من شبكة المعلومـات الدوليـة،     Internetكلمة انترنت"بأن  )2001الدناني،( هايعرف
كة ، ويطلق عليها عدة تسميات منها الشـب International net workاختصاراً لالسم اإلنجليزي 

)The net (  أو الشبكة العالميـة)World net (   أو شـبكة العنكبـوت)The web (  أو الطريـق
  .)36: 2001الدناني،(" اإللكتروني السريع للمعلومات

  

من جميع أنحـاء  ) الحاسب اآللي(هي عبارة عن مجموعة من شبكات الكمبيوتر "بأنها  كما تعرف
اإلنترنت المرجع ( ".مختلفة من المعلومات والخدمات العالم التي تتيح للمستخدمين االتصال بمصادر

  .)14: 1999الكامل، 
مجموعة من الحاسبات المرتبطة بعضها ببعض في أنحاء العالم المختلفـة يمكـن   "بأنها  كما تعرف

بواسطتها تناقل وتبادل المعلومات سواء أكانت هذه المعلومات كالماً منطوقاً أم نصوصاً مكتوبة أم 
ثابت أم متحركة أو حتى إشارات رمزية أم بها جميعاً، مع عدد غيـر نهـائي مـن    صور مرئية 

ــالم      ــاء الع ــتى أنح ــي ش ــتقبلين ف ــن المس ــائي م ــر نه ــدد غي ــى ع ــلين إل   " المرس
  .)75: 2005الموسى والمبارك، (
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اختلف عن التعريفـات   والذيتعريف الموسى والمبارك لشبكة اإلنترنت  ويتوافق رأي الباحث مع
  .تعريفات فنية عرفتها ه تعريفاً وظيفياً، حيث أن التعريفات األخرىاألخرى بأن

أنهـا شـبكة    1994وتم تعريفها في الكتاب الصادر عن برنامج التنمية التابع لألمم المتحدة عـام  
ألف شبكة من  35اتصاالت دولية، تتألف من مجموعة من شبكات الحواسيب، تربط بين أكثر من 

مليون مستخدم من المجـاميع   33لعالم، وتؤمن االشتراك فيها لحوالي مختلف شبكات الحاسب في ا
أو الزمر، وهناك أكثر من مائة دولة في العالم لديها نوع ما من االرتباط وإمكانية الوصـول إلـى   

  .)36: 2001الدناني، (. الشبكة
ـ  ) Net) (النت(اإلنترنت أو ما يسمى و بكات هي عبارة عن شبكة حاسوبية عمالقة تتكون مـن ش

أصغر، بحيث يمكن ألي شخص متصل باإلنترنت أن يتجول في هذه الشبكة وأن يحصـل علـى   
ن يتحدث مع شخص آخر في أي مكان فـي  أو) إذا سمح له بذلك(جميع المعلومات في هذه الشبكة 

  . )21: 2010القزعة، والنعيمي، (العالم 
ترنت، وجد أن الخبـراء والعلمـاء   ومن خالل مراجعة الباحث العديد من المراجع ذات الصلة باإلن

والباحثون أطلقوا تعريفات متعددة، وذلك يتفق مع التخصصات والمجاالت الخاصة بهم، وبـالنظر  
  :إلى التعريفات التي ُأطلقت على اإلنترنت نجد أنها تشتمل على العناصر التالية

  .مجموعة من الحاسبات يتكون من اإلنترنت أساساً -
  .بطة في شبكة أو شبكاتتلك الحاسبات مترا -
  .تلك الشبكات يمكن أن تتصل بشبكات أكبر -
  .أن عملية االتصال بين الشبكات يحكمها بروتوكول معين -
  . أنه ليس هناك هيئة مركزية مسئولة عن اإلنترنت -
  .ان اإلنترنت يستخدم في مجاالت متعددة ومتنوعة -

نية المتطورة المعاصرة، حيث أنها تتسم بالعالمية ويرى الباحث بأن اإلنترنت من أحدث األدوات التق
  .من خالل ربط ماليين الحواسيب مع بعضها البعض

وبذلك ينظر إلى اإلنترنت أو الشبكة العنكبوتية أو الشبكة النسيجية والتـي يرمـز لهـا بـالرمز     " 
)WWW (     على انها مكتبة ضخمة من الصفحات اإللكترونية التي تحتـوي علـى ماليـين مـن
المتصلة ببعضها ضمن إطار ) خوادم الويب(ستندات أو الملفات المخزنة في آالف الكمبيوترات الم

ومن ذلك يفهم على أن كل صفحة في اإلنترنت تحتوي على نصوص مكتوبة " اإلنترنت"هذه الشبكة 
أو رسوم خطية أو رسوم متحركة أو مقاطع فيديو، ويوجد في كل صفحة رابطـة أو اكثـر مـن    

لتشعبية وتكون هذه الروابط على هيئة نصوص قصيرة مميزة بلون معين أو تحتها  خـط  الروابط ا
  .)110: 2008سفر،( "أو اشكال أو صورة محددة
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  :نشأة تطور شبكة اإلنترنت
االنتشار الواسع لخدمة اإلنترنت ودخولها في شتى مجاالت الحياة، وتنوع خدماتها، يجعل الـبعض  

أحمد، (و )12: 2006دسوقي والربيعي، (ت مراحل تطورها، ذكر يتساءل عن بدايتها، وكيف كان
: هي اختصـار للمصـطلحين   Internetأن كلمة  )179: 2009كنسارة وعطار، (و )60: 2009

International Network & Interconnected Networks.  
ـ  اد السـوفيتي  وبتتبع تاريخ اإلنترنت وتطوره نجد أن للحرب الباردة بين الواليات المتحدة واإلتح

سابقاً، وكذلك استخدام األسلحة النووية وانتشارها دور مؤثر في ظهوره، حيـث خططـت وزارة   
الدفاع األمريكية لتنفيذ مجموعة من التدابير التي سوف تُصدر بها أوامرها العسـكرية فـي حـال    

لفة مـن  حدوث هجوم نووي عليها، وقد اعتمدت في استراتيجيتها على استخدام شبكة معلومات مؤ
لمشروع للبنتاجون األمريكي إلنشاء شبكة اتصـاالت موزعـة    1964مجموعة حواسيب في عام 

تُستخدم في األغراض العسكرية للوقاية من الهجمات النووية، ولدراسة تبادل المعلومات بينه وبين 
رنيا هذا مراكز البحوث العلمية في مختلف أنحاء العالم عبر خطوط الهاتف، وقد تبنت جامعة كاليفو

  ". ARPANET"المشروع وأطلقت عليه اسم أربا نت 
تم ربط أربع مراكز أبحاث في أربع جامعات بالواليات المتحدة األمريكية بشـبكة  : 1969في عام 

"ARPANET ."  
حاسـب   23حـوالي   1971لتضم في نهاية عام "  ARPANET"توسعت شبكة : 1971في عام 

  ).FTP(كما تم اإلعالن عن أول بروتوكول لنقل الملفات مضيف على مستوى الواليات المتحدة، 
  .ظهر أول نظام بريد إلكتروني في العالم: 1972في عام 
إلـى شـبكة    Royal Radarتم إضافة جامعة لنـدن فـي إنجلتـرا ومؤسسـة     : 1973في عام 

"ARPANET " ومن ذلك التاريخ أصبحت شبكة ،"ARPANET  " شبكة عالمية، كما تم البدء في
ير بروتوكول اتصال يسمح ألنواع مختلفة من الحاسبات والشبكات بالترابط واالتصـال مـع   تطو

  .TCP/IPبعضها البعض، وقد سمي هذا البروتوكول فيما بعد 
تطوير أول نسخة من شبكة يوزنت والتي أصبحت جزء من اإلنترنت، وهي شبكة : 1979في عام 

 BITNETوعات األخبار، كما ظهرت شبكة موسعة ألنظمة التشغيل يونكس تتألف من آالف مجم
  .IBMمن شركة 

إنشاء شبكة مؤسسة العلوم العالمية لخدمة المعاهد التعليمية بدون االتصال مع شبكة : 1981في عام 
"ARPANET " وأطلق على هذه الشبكة اسم شبكة ،"CSNET 56Kbps."  

وجـزء  " ARANET"جـزء مـدني   : إلى جزأين"  ARPANET"قُسمت شبكة : 1983في عام 
وهو نظام تحصـل بواسـطته الخادمـات    " اسم النطاق"، وُأستحدث نظام " MILNET"عسكري 

  .المضيفة على عناوين اسمية وعلى عناوين رقمية
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  .من مسئولية مؤسسة العلوم العالمية"  ARPANET"أصبحت إدارة شبكة : 1984في عام 
لتحمـل  "  NSFNET"سـمتها  أنشأت مؤسسة العلوم العالميـة شـبكة أخـرى أ   : 1986في عام 

  ).Supercomputers(االتصاالت بين أجهزتها بالفائقة 
اكتمال تمديد وتجهيز أول كبل من األلياف الضوئية عابر للمحيط األطلسي يـربط  : 1988في عام 

" IRC"بين أمريكا الشمالية وأوروبا، كما تم تطوير أول نظام لخدمة الحديث المتبادل عبر اإلنترنت 
  ".الدودة"هذا العام أول نوع من فيروسات اإلنترنت وظهر في 

ويسـتخدم  " PPP"ظهور أول مواصفات لبروتوكول االتصال من نقطة إلى نقطة : 1989في عام 
  .لتحقيق االتصال باإلنترنت من خالل خطوط الهاتف العادية

ت تعاني وفصلها من الخدمة للبطء الشديد التي كان" ARPANET"تم إغالق شبكة : 1990في عام 
  ".Archie"منه، وظهرت أول ماكينة بحث على اإلنترنت وهي ماكينة البحث 

خادمات بيانات الشبكة الواسـعة  "من الخدمة، وظهر نظام " CSNET"فصل شبكة : 1991في عام 
WAIS "للبحث واستعادة الوثائق على اإلنترنت.  
 تنتمي لدولة معينـة تعنـى   إجازة شرعية جمعية اإلنترنت وهي منظمة عالمية ال: 1992في عام 

بالشئون التنظيمية الخاصة باإلنترنت وتقنياتها، وكان في هذا العام بداية ظهور الشـبكة النسـيجية   
  .على اإلنترنت) WWW(العالمية 
أعلنت شركة موزاياك لالتصاالت، والتي أصبحت اآلن شـركة نتسـكيب، عـن    : 1994في عام 

  .كيباإلصدار األول من متصفح اإلنترنت نتس
بدأت التطورات الرئيسية التي شكلت اإلنترنت الحالية، حيث قامت العديد : حتى اآلن 1996في عام 

من الشركات الكبرى بتشييد شبكاتهم التجارية ذو اإلمكانات الهائلة من حيث البنية الفيزيائية وقنوات 
  .االتصال عالية السرعة، ومن حيث معايير ومعابر االتصال إلى اإلنترنت

قد زاد نمو مستخدمي اإلنترنت خالل هذه السنوات نمواً هائالً، وخصوصاً منذ أن قامت شـركة  و
فـي عـام     Windows98مع نظام التشـغيل  Internet Explorerميكروسوفت بدمج متصفحها 

وصل عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم إلى مائتي مليون شخص، وفـي   1999، وفي عام 1998
دولة، كمـا   150مستخدمي اإلنترنت مليار مستخدم منتشرين في أكثر من تجاوز عدد  2005عام 

  . مليون حاسب 6،6وصل عدد األجهزة المضيفة المتصلة بالشبكة إلى حوالي 
ويعتقد الباحث أن هذه النتائج تُبين السرعة الكبيرة في تطور شبكة اإلنترنت وكذلك ضخامة حجمها 

هم الشديد الستخدامها في ميادين الحياة كافة وذلك من أجـل  وتنامي الوعي العالمي ألهميتها وتنافس
رفاهية المجتمعات وتقدمها وازدهارها، وكذلك مالحقة االنفجار المعلوماتي، والذي أصبح يتضاعف 
بشكل مستمر ومتسارع لمالحقة ما يستحدث في مجاالت الحياة المختلفـة الثقافيـة واالجتماعيـة    

  .  واالقتصادية والسياسية
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  :بات االتصال باإلنترنتمتطل
ان عملية االتصال باإلنترنت تحتاج العديد من المكونات المادية وكذلك البرمجية، والتـي تتناسـق   

بجهاز  )2004الحسني، (وتتكامل بوظائفها المتعددة لتحقق عملية االتصال باإلنترنت، حيث حددها 
، جهـاز  Tcp/ipبروتوكـول   حاسوب مع البرمجيات الالزمة للوصول إلى خدمات اإلنترنت مثل

 مودم، أو كرت شبكة، ووجود برنامج المتصفح وخط اتصال هاتفي مع أحد مزودي خدمة اإلنترنت
  .)199: 2004الحسني، (

  :أهمها أن قنوات االتصال بشبكة اإلنترنت، فهي متعددة )2006دسوقي وآخرون، (ويرى 
v  الطلب الهاتفي العادي)Dial-up connection.( 

v مؤجرة الخطوط ال)Dedicated –leased- Line.( 

v  خطوط الشبكة المتكاملة للخدمات الرقمية)ISDN.( 

v  خط المشترك الرقمي غير المتماثل)ADSL.(  
بالتفصيل، حيث أنها من أحدث الطرق، وكذلك أقلها تكلفة وأكثرهـا   (ADSL)وسيتناول الباحث 

  :سرعة، حيث أن هذه الطريقة هي المنتشرة في وقتنا الحالي
v ط المشترك الرقمي غير المتماثل خ)ADSL:(  

اآلن أهم التوجهات الساخنة للنفاذ السريع ) ADSL(يمثل خط المشترك الرقمي غير المتماثل     
فـي الـدفق    8Mbpsإلى  1.5Mbpsلالنترنت، حيث يتراوح معدل سرعة نقل البيانات من خالله
لصاعد من جهاز المرسل إلى اإلنترنـت  النازل من اإلنترنت إلى الجهاز المستقبل، أما في الدفق ا

كسرعة قصوى، حيث يسمى هذا الخـط بـالخط    768Kbpsفيصل معدل سرعة نقل البيانات إلى 
غير المتماثل نظراً ألن معظم عرض المجال الترددي الخاص بزوج أسالك الهاتف النحاسية العادية 

كة االتصاالت، مخصـص لنقـل   التي يستخدمها في تبادل البيانات بين جهاز المستخدم ومقسم شر
الدفق النازل على أساس أن التحميل النازل أكبر من التحميل الصاعد، وهذا هو الحال فـي شـبكة   

  ).468: 2006دسوقي وآخرون، (اإلنترنت 
  

  ):خدماتها(أدوات شبكة اإلنترنت 
ا الباحث تتعدد أدوات شبكة اإلنترنت وخدماته، ويذكرها الباحث هنا باختصار، حيث سيتطرق إليه
  .بالتفصيل في المبحث الثاني من خالل ذكر كل أداة ودورها في تفعيل األساليب اإلشرافية

  :كاآلتي) 2001الموسى، (ويذكرها 
هو تبادل الرسائل عبر اإلنترنت سواء كانت نصية أو  :Electronic mailالبريد اإللكتروني  -1

  .غيرهامصحوبة بعناصر متعددة الوسائط مثل الصوت، الصورة و
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وهي األماكن التي يجتمع فيها الناس لتبادل  ):News Group )use net مجموعات األخبار  -2
  . اآلراء واألفكار أو تعليق اإلعالنات العامة أو البحث عن المساعدة في موضوع معين

ى قائمة بعناوين بريد إلكتروني بغرض تحويل الرسائل إل ): mailing list(القوائم البريدية   -3
  .مجموعة من األشخاص

هي برامج تساعد الباحثين في البحث عن معلومـات   ): Search Engine(أدوات  البحث   -4
  .معينة في اإلنترنت

  ) Video Conferencing(مؤتمرات الفيديو   -5
برنامج يساعد المستخدم للحصـول علـى     :WWW  (world wide web( شبكة الويب  -6

عة، أو مرئية عبر صفحات إلكترونية يتصفح فيه المستخدم عبر حاسـبه  معلومات كتابية، أو مسمو
  .اآللي

ويقصد به البروتوكول الخـاص    :FTP  (File transfer protocol(خدمة نقل الملفات   -7
  . بنقل الملفات من اإلنترنت إلى حاسب شخصي أو العكس

ثة على اإلنترنت هو نظـام  خدمة  المحاد :IRC (internet relay chat(خدمة المحادثة    -8
  .)67: 2001الموسى، (يمكّن مستخدمه من الحديث  مع المستخدمين اآلخرين في وقت حقيقي 

أن شبكة اإلنترنت تقدم خدمة استخدام مؤتمرات الفيـديو مـن خـالل    " )2000الشرهان،(ويذكر 
األفـراد إجـراء    االتصال المباشر بين المستخدمين باستخدام الصوت والصورة معاً حيث يستطيع

المناقشات والحوار حول بعض القضايا المطروحة وعقد مؤتمر يضم مجموعـة مـن األشـخاص    
للتخاطب مباشرة ولكن ذلك يتطلب وجود كاميرا فيديو وميكروفون لكل جهاز حاسب آلي متصـل  

  .)147: 2000الشرهان،(" به
  

  :استخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي
العنكبوتية وبعض أدواتها، والخدمات العديدة التي توفرها، سواء في عملية  بعد التعرف على الشبكة

االتصال والتواصل، وكذلك إتاحة الفرصة إلمكانية الدخول إلى مصادر المعلومات المتـوفرة فـي   
مواقع عديدة من الشبكة وإرسال البريد اإللكتروني أو الوصول إلى قواعـد البيانـات والمنتـديات    

ونظراً لمـا  ، جموعات األخبار والمجالت اإللكترونية وغيرها من الخدمات المتعددةااللكترونية وم
تقدمه الشبكة العنكبوتية من خدمات تم استخدامها على جميع المسـتويات المختلفـة فـي جميـع     
المجاالت، فكان البد من قطاع التربية والتعليم أن يستفيد من هذه اإلمكانات التي تقـدمها الشـبكة   

  .ية في تطوير العملية التعليمية التعلميةالعنكبوت
حيث أن الشبكة العنكبوتية تضم قدرات هائلة من شأنها أن تدعم المناهج التعليميـة المتقدمـة فـي    
المدارس وتطور أداء المعلم علمياً ومهنياً، حيث توفر له الكثير من الخبرات والنشرات والقراءات 
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ريق توفير المنتديات الخاصة  بالتعلم،  كما يمكـن أن  مما يحسن من أداء ومستوى المتعلم عن ط
" البريد االلكتروني والقوائم البريدية والملفات والمحادثة وغيرهـا "يسهم اإلنترنت من خالل  أدواته 

في إيجاد قنوات لالتصال بين إدارة  التعليم والمعنيـين بهـا كالمشـرفين التربـويين والمعلمـين      
  .)376: 1999إسماعيل، ( والمدارس

فاالتصال في العملية اإلشرافية هو أساس العملية فجميع  األساليب اإلشرافية التي يقـوم بتنفيـذها   
المشرفين التربويين مع المعلمين ما هي إال عملية اتصال إشرافي هادف ومخطط ومـنظم، حيـث    

لزيـارات  استخدام االتصاالت المباشرة وإرسال التعاميم والنشرات والقراءات الموجهـة وكـذلك ا  
المغيـدي،  (الصفية والمداوالت اإلشرافية جميعاً طرق تواصل واتصاالت بين المشرف والمعلـم  

2000 :277(    .  
وحيث أننا نعيش في عصر الثورة العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية والحاسبات ، جميع ذلك أصبح   

مالحقـة السـير التقنـي    يفرض على اإلشراف التربوي والمشرفين التربويين ضرورة مواكبـة و 
: 2005الموسـى والمبـارك،   ( باستخدام أساليب االتصال الحديثة وتوظيفها في العملية اإلشرافية

77(.  
ستخدم البريد االلكتروني فـي عمليـة   تويرى الباحث أن إدارة قطاع التربية والتعليم بوكالة الغوث 

ولكن هذا ال يكفي، حيث من الممكن ، متوسطةارسال التعاميم والنشرات اإلدارية للمدارس بدرجة 
استثمار البريد االلكتروني بصورة أفضل، وذلك من خالل توظيفه فـي العديـد مـن األسـاليب     
اإلشرافية، وكذلك ان الشبكة العنكبوتية ال تقتصر فقط على البريد االلكتروني حيث أنهـا تحتـوي   

  .على أدوات كثيرة، تم ذكر مجموعة منها سابقاً
يمكن لإلشراف التربوي أن يستثمر هذه التقنية الحديثة إليجاد قنوات اتصال فاعلـة  ولمعرفة كيف 

يستطيع من خاللها تطوير الواقع والعمليات اإلشرافية الميدانية، والمساعدة في وضع الحلول لبعض 
تَقدم الباحث في هذا المبحث بذكر األهداف التي يمكن تحقيقهـا  ، الصعوبات في اإلشراف التربوي

خالل استخدام اإلنترنت في العمليات اإلشرافية، وكذلك دواعي الحاجة إلـى اإلشـراف عبـر    من 
اإلنترنت، وأهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في عملية اإلشراف التربـوي، ومتطلبـات اسـتخدام    
ي الشبكة العنكبوتية في عملية اإلشراف التربوي، واألدوار المطلوبة من عناصر العملية اإلشرافية ف

  .اإلشراف عبر اإلنترنت، ومعوقات استخدام الشبكة العنكبوتية في عملية اإلشراف التربوي
  

  :أهداف استخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي
  :أن اإلشراف االلكتروني يهدف إلى )2007عبيدات وأبو السميد، (يرى 

ل ال وقت له، حيث االنتقال من إشراف يفاجئ المعلم بوقت معين ومدة معينة إلى اشراف متص -1
  .يمكن أن يتم في أي وقت وخارج اليوم المدرسي أو داخله
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إمكانية تحليل المواقف التدريسية عبر االتصاالت المستمرة، من خـالل شـبكة المعلومـات     -2
، حيث يمكن للمعلم عرض نموذجاً لما قام به، ويرسله إلى المشرف ليحصل على التغذية )اإلنترنت(

 .الراجعة عليه

ة إرسال المشكالت أو الصعوبات التي يواجهها كل من المعلمين مع طالبهم أو المنـاهج  إمكاني -3
 . أو طرق التدريس وغير ذلك، لتكون محوراً للنقاش مع المشرف التربوي

إمكانية إرسال نماذج لخطط تدريسية او لدروس تطبيقية أو لوسائل وأدوات تعليمية وأنشـطة   -4
ن ليتمكنوا من دراستها،  وتجربتها، وكتابة تقـارير نتائجهـا   وأوراق عمل وغير ذلك على المعلمي

 .على المشرف التربوي

إمكانية ممارسة جميع ما يمكن أن يمارس في اإلشراف التقليدي من خالل شبكة المعلومـات   -5
 .)123: 2007عبيدات وأبو السميد، (

  :يإلى األهداف السابقة عدة أهداف وهي على النحو التال )2008سفر، (وتضيف 
يساعد على بناء ثقافة تقنية للمشرف التربوي والمعلم، وتغيير نمط التفكير التقليدي إلى تفكير  -1

  .والتواصل المعرفي الخبرةإبداعي وابتكاري، مما يتيح اكتساب 
تحقيق مفهوم جديد لإلشراف التربوي، يتالءم مع العصر الحديث وهـو عصـر االنفجـار     -2

تأهيل المشرفين التربويين والمعلمين على التعلم الذاتي المستمر  المعرفي والثورة العلمية، من خالل
 .في أي زمان ومكان

إتاحة الفرصة للمعلمين للتدريب المستمر على كل ما هو جديد، دون التأثير على أعمالهم في  -3
 .المدارس، باإلضافة إلى عدم التأثير على عمل المشرف أيضاً، وتفرغه لعملية التدريب

ف والمعلم لالنترنت يمكنهم من الوصول إلى معرفة التطورات الحديثـة فـي   استخدام المشر -4
 .تخصصهم، مما ينوع لديهم مصادر المعرفة والخبرة

خلق بيئة تعلم إلكترونية، من خالل أدوات اإلنترنت وزيادة النمو المهـاري فـي اسـتخدام     -5
لمعلمين وتفكيرهم، وتوسـيع  الحاسب اآللي للمشرفين التربويين والمعلمين، مما ينعكس على وعي ا

 .مداركهم وقدراتهم لألفضل

 .مساعدة المشرف التربوي في تخطي حواجز الزمان والمكان -6

 .سهولة االتصال بين المشرف التربوي والمعلم -7

الزيـارة  (إمكانية تطبيق أكبر قدر من األساليب اإلشرافية بدالً من استخدام اإلشراف التقليدي  -8
 ).الصفية

 .)145: 2008سفر، (السلبية بين المشرف التربوي والمعلم  تغيير االتجاهات -9

ويرى الباحث أن أهداف اإلشراف االلكتروني وكذلك اإلشراف التربوي عن بعد ال تختلـف عـن   
  .أهداف استخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي
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ليب ممارسـة أسـا  "أن مفهوم اإلشراف االلكتروني هـو   )2007عبيدات وأبو السميد، (كما يذكر 
إشرافية تعتمد على التقنيات الحديثة في االتصال، لدعم المعلمين، وتنميتهم مهنياً، وتطوير العمليـة  
" التربوية، باستخدام مختلف األساليب اإلشرافية الحالية، من اجتماعات ورسـائل ودروس تطبيقيـة  

    .)56: 2007عبيدات وأبو السميد، (
أسلوب إشرافي يمكن مـن خاللـه   : "عن بعد هو  أن مفهوم اإلشراف )2008سفر،(في حين ترى 

تقديم البرامج التدريبية، واألساليب اإلشرافية المعروفة للمعلمين، عبر وسائط إلكترونية متنوعة، من 
خالل الحاسب اآللي واإلنترنت وأدواته بأسلوب متزامن أو غير متزامن، باالعتمـاد علـى مبـدأ    

  .)143: 2008سفر،(" اإلشراف الذاتي
ن خالل التعاريف السابقة يتضح بأن استخدام شبكة اإلنترنت في عملية اإلشراف التربوي، يمكن وم

  : إطالق عليه عدة مصطلحات
  اإلشراف بالمراسلة -1
 اإلشراف الذاتي -2

 اإلشراف المستقل -3

 اإلشراف بالبريد -4

 اإلشراف غير المباشر -5

 اإلشراف المفتوح -6

 اإلشراف اإللكتروني -7

 اإلشراف عبر اإلنترنت  -8

  
  :اعي الحاجة إلى اإلشراف عبر اإلنترنتدو

  :أن دواعي الحاجة إلى اإلشراف عبر اإلنترنت هي )2008سفر،(ترى 
النمو المتسارع والمذهل في حجم المعلومات في جميع مجاالت المعرفة أو ما يسمى بـالثورة   -1

فـي العلـوم؟    المعلوماتية او االنفجار المعرفي، فكيف يمكن للمعلم ان يالحق هذا النمو المتسارع
فاإلشراف عبر اإلنترنت يساعد المشرف في إيصال المعرفة والتغيرات المتالحقة للعلوم وللمعلـم،  
كذلك يستطيع المعلم من خالل استخدام اإلنترنت التفاعل الحواري مع األقـران سـواء داخليـاً أو    

  .ي والمعرفيخارجياً وأن يتعلم العلوم ويتلقى المعرفة المطلوبة للرفع من نموه المهن
ارتباط تقنية المعلومات والمعارف باالتصاالت مما أدى إلى االنفتاح الثقافي والمعرفي العالمي  -2

وظهور وإحداث تغيرات مستمرة في العمل والذي يتطلب أن يتكيف المعلم مع األوضاع الحديثة في 
تساعد على " اإلنترنت"عد المجتمعات العالمية التي ترتبط باإلبداع واالبتكار، فأدوات اإلشراف عن ب

 .مضاعفة المعرفة لدى المشرفين المعلمين
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التحوالت في النموذج التربوي وفي نظريات التعلم حولت الكيفية التي يجب أن تكـون عليهـا    -3
، وتجديد األدوات التي )المشرف التربوي  –المدير  –المعلم  –الطالب ( عناصر العملية التعليمية 
واجهة تحديات العصر وما أنتجته الثورة في تقنية المعلومات واالتصـاالت،  يجب ان يقوموا بها لم

مما شكل مجموعة من التحديات المواجهة للنظام التربوي التقليدي، والذي اصبح عاجزاً عن تقديم 
أية قدرات لالستجابة لمتطلبات العصر المعلوماتي، لهذا يتطلب إحداث نقلة نوعيـة فـي النظـام    

اف التربوي يوازي النقلة الحضارية التي تعايشها النظم التربوية فـي المجتمعـات   التعليمي واإلشر
 .العالمية والعربية

حاجة المشرفين والمعلمين للتدريب المستمر لمواجهة التغيـرات المتالحقـة فـي المعـارف      -4
علم والمهارات وتحديثها حتى يتمكنوا من أن يصبحوا أدوات منتجة وفعالة في المجتمع، فخروج الم

للتدريب وانشغال المشرف في عملية تدريبه طوال العام الدراسي يتعارض مع ظروف العمل ممـا  
فاإلشراف عن بعد يمكـن أن يسـاهم فـي    " اإلشراف التربوي "يشكل صعوبة للمؤسسة التربوية 

التدريب المستمر للمعلمين وهم في مدارسهم أو منازلهم دون الحاجة إلى الحضور لقاعات التدريب 
 .وترك مدارسهم أو الحاجة بأن المشرف يترك عمله اإلشرافي ويعمل كمدرب لهؤالء المعلمين

إن عملية الحوار والتواصل أصبحت سمة من سمات العصر الحالي وبناء على أهميتها، اهتمت  -5
 النظم التعليمية والتربوية لتنمية مهارات الحوار والتواصل ألبنائها، فاإلشراف عن بعد يساعد على
التواصل والتفاعل بالحوار والمناقشة ويفتح المجال للمشرفين والمعلمين من خالل شبكة اإلنترنـت  

لتنمية الحـوار  " البريد االلكتروني، مؤتمرات الفيديو التفاعلي، غرف المحادثة وغيرها : "وأدواتها
 .ل األخرىوالتبادل الثقافي والمعرفي مع غيرهم من المعلمين واألساتذة والباحثين في الدو

إن كثرة المدارس وتباعدها وصعوبة وصول المشرف التربوي للمعلمين لتوجيههم وتـدريبهم   -6
تعتبر من أكبر الصعوبات التي تعترض تنفيذ العمليات اإلشرافية، فاإلشراف عن بعد يعمل علـى  

ت الحديثة تقديم حل لهذه الصعوبات وإيصال األساليب اإلشرافية المتنوعة باستخدام تقنيات االتصاال
 .)147: 2008سفر،( .بأسهل الطرق وأسرعها" اإلنترنت"

  :ويضيف الباحث ايضاً
قلة المشرفين التربويين، مما يسبب كثرة نصاب المشرف من المعلمـين، وهـذا يجعـل مـن      -7

ــم   ــة مــع المعل ــوي التواصــل بالصــورة الفعال ــى المشــرف الترب ــرة عل   الصــعوبة الكبي
مشـرف  ) 52(المشرفين التربويين بوكالة الغوث، حيث عددهم  وهذا ما الحظه المشرف من عدد

، فاإلشراف عبر اإلنترنت يعمل على تقديم الحلول من )7805(ومشرفة، وعدد المعلمين والمعلمات 
خالل توظيف أدواته في األساليب اإلشرافية، وإمكانية التعامل مع مجموعة من المعلمين في الوقت 

  .أو غير متزامنةذاته، سواء بطريقة متزامنة 
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وبعد ذكر هذه الحاجات لإلشراف عبر اإلنترنت، يمكن اعتباره عامل مساعد في العملية اإلشرافية، 
من خالل توظيف أدواته في تفعيل األساليب اإلشرافية، وتلقائياً يتم التغلب على كثير من الصعوبات 

وقـت والعوامـل الجغرافيـة    والعوائق في اإلشراف التربوي، سواء كانت كثرة النصاب وعامل ال
  .وجودة األداء، وذلك بطرق سهلة

بأنه يمكن أن يجد حالً لمشكلة اإلشـراف التقليديـة   "هذا النموذج ويرى  )2005الهجران،(ويدعم 
المتمثلة بصعوبات الحركة والتنقل، وزيادة أعداد المعلمين، وصعوبة االتصال المباشر معهم ويحقق 

  .)59: 2005الهجران،(" المعرفة التقنية في اإلشراف التربويمبدأ التعلم المستمر وتوطين 
ويرى الباحث من خالل التعرف على دواعي وأسباب استخدام اإلشراف عبر اإلنترنت يمكـن أن  

     .  يستقرئ األهمية والمميزات التي يمكن أن يحققها هذا النموذج
   

  :أهمية استخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي
فـي   )2008سـفر، (أهمية استخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي كما ذكرتهـا   يمكن استخالص

  :اآلتي
الفرصة للمشرفين والمعلمين تبادل الخبرات والتجـارب العمليـة وخاصـة العمليـات      توفر -1

  .التدريبية
تساعد على اختصار الزمن والتقليل من الجهد بإيصـال التوجيهـات واألسـاليب اإلشـرافية      -2

 .ر وقت واقل جهدللمعلمين في اقص

التغلب على مشكلة نقص المشرفين حيث عملية إيصـال التوجيهـات واألسـاليب     فيتساعد  -3
اإلشرافية للمعلمين ال تتطلب ذهاب المشرف إلى المعلم، فيمكن للمشرف أن يقـوم بهـذه العمليـة    

 .وإيصال التوجيهات إلى جميع المعلمين في المنطقة دون الحاجة إلى زيارتهم

التعريف بالمعلمين المتميزين وإبراز تجاربهم واالستفادة منها على مستوى الجميـع  تساهم في  -4
 ".مشرفين ومعلمين"

توفر المطبوعات والموضوعات التعليمية على هيئة محتويات مقروءة ومجدولة إلكترونياً لجميع  -5
 ".حيث يتم نشرها على مواقع الويب في اإلنترنت " المعلمين في أي وقت يحتاجون لها 

تساعد على التعليم والتدريب الذاتي لمختلف المعلمين دون النظر لمستوى معـين أو قـدرات    -6
 .محددة

البرامج التدريبية المبرمجة التي يمكن وضعها على المواقع الخاصة لإلشراف التربـوي فـي    -7
ن شبكة اإلنترنت تساعد في التغلب على مشكلة األعداد المتزايدة من المعلمين وعدم تـوفر األمـاك  

 . والقاعات التدريبية للجميع، إضافة إلى عدم توفر الوقت للمعلمين والمشرفين لعملية التدريب
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تنوع مصادر المحتوى التعليمي أو التدريبي الذي يمكن أن يحتـوي عليـه الموقـع الخـاص      -8
 .باإلشراف التربوي، يسهل للمعلم الوصول إلى مكتبة تثري ثقافته وترفع من نموه المعرفي

 .سيلة إليصال األساليب اإلشرافية باستمرار لجميع المعلمين وبنفس الجودة العاليةتوفر و -9

فـي عمليـة التعلـيم أو    " صوت وصورة وأفـالم  " إن استخدام الوسائط المتعددة والتفاعلية  - 10
التدريب تثير رغبة المعلمين في المتعة والدافعيـة للـتعلم وزيـادة النمـو المعرفـي والمهـاري       

 .)149: 2008سفر،(

 .)2008السليم والعودة، (ويضيف 

تُسهل عملية وصول المعلمين إلى المشرفين والعكس عن طريق التحاور بالبريد اإللكترونـي   - 11
 .مما يساعد على التفاعل الفعال بين المعلمين والمشرفين واإلطالع الدائم على اآلراء والمقترحات

وي يصبح المشرف ليس هو المصـدر  باستخدام األدوات والتقنيات الحديثة في اإلشراف الترب - 12
للمعرفة بالنسبة للمعلمين وستدخل أساليب متعددة في ذلك مواقع الويـب والمكتبـات اإللكترونيـة    

 .والملتقيات االخبارية وغيرها

أن الوحدات اإللكترونية المستخدمة تقدم تعليم  وتدريب للمعلمـين  يتناسـب مـع قـدراتهم       - 13
 .واستعداداتهم وأنماطهم

إلنترنت وخاصة المتخصصة في األساليب الحديثة  في التدريس تساعد المعلم علـى  مواقع ا - 14
 .تغيير طريقة تدريسه التقليدية إلى طرق متطورة وحديثة

تساعد على التحاور وبث روح التعاون لدى المعلمين من خالل  المناقشة  في برامج البريـد   - 15
 .اإللكتروني والمحادثة

محيط المحلي في نقل الخبرات والدخول للمواقع اإللكترونيـة  تساعد على نقل المعلمين من ال - 16
 .إلى المحيط العالمي مما يزيد من خبراتهم وثقافتهم

تعمل على زيادة النمو المعرفي للمعلمين من خالل الحصول على المواد التعليمية والتدريبيـة   - 17
 . )15: 2008السليم والعودة، (وطرق التدريس الحديثة 

إلى األهمية التي تحتلها الشبكة العنكبوتية من خالل توظيف أدواتها في تفعيل ويخلص الباحث هنا 
األساليب اإلشرافية، حيث أنها توفر الكثير من المزايا اإليجابية والتي تُحدث تغيرات أساسية فـي  

  .العملية اإلشرافية، مما يساعدها على مالحقة التقدم التكنولوجي الهائل في المجاالت األخرى
الباحث على األهمية الكبيرة للشبكة العنكبوتية في مجال الدورات التدريبية، حيث أنها تعمل  ويؤكد

على تقديم حلول لمشاكل متعددة منها الوقت، وصعوبة التنقل، وتوفير المكـان المناسـب، وكثـرة    
وغيرها، األعداد، وكذلك توفير المواد التدريبية بصورة ممتازة من خالل استخدام الوسائط المتعددة 

إن السرعة الفائقة التي تتغير بها المعلومات ومهارات العمل تجعلنا نتـردد  " )2003توفيق،(ويذكر 
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في تشجيع العاملين والرؤساء والعمالء على االلتحاق بالبرامج التدريبية التقليدية، نظراً لتعاظم فوائد 
  .)52: 2003توفيق،(" التدريب عن طريق الشبكة

  :نترنت في اإلشراف التربويمتطلبات استخدام اإل
لكي تتم استخدام الشبكة العنكبوتية بصورة فعالة في تفعيل أساليب اإلشراف التربوي يتطلب ذلـك  

  : وهي )2007عبيدات وأبو السميد، (اتخاذ عدة إجراءات كما ذكرها 
  :تطوير البنية التحتية -1

ارة اإلشراف التربوي والمـدارس  فهي البنية التي تشمل الربط اإللكتروني والتي ستصل ما بين إد
  .بين بعضها البعض

ويضيف الباحث أنه من الممكن استخدام خدمة اإلنترنت الالسلكي، وهي بذلك توفر الكثيـر مـن   
المشاكل والصعوبات في تمديد األسالك وتنقل األجهزة من مكان إلى مكان آخر، وتضـيف ميـزة   

ت في أي مكان سواء فـي المدرسـة او اإلدارة   مهمة من حيث إمكانية االستفادة من خدمة اإلنترن
  .التعليمية

  :الموارد البشرية -2
يعتبر العنصر البشري المؤهل، من المقومات األساسية لعملية اإلشراف التربوي عبر اإلنترنـت،  
ويؤكد الباحث على ضرورة توافر وتكامل العناصر الالزمة لإلشراف عبر اإلنترنت، فعند تحقيـق  

  .ل إلى معلم متميز معرفياً ومهنياًذلك نستطيع أن نص
وذلـك عبـر   " المشرف، المعلم، اإلدارة " وذلك يحدث بوضع استراتيجية لتأهيل الكوادر البشرية 

التدريب اثناء الخدمة، ويكون التدريب بتطوير مهارات المشرفين التربويين والمعلمين على استخدام 
  .الحاسوب واإلنترنت

  :توفر البيئة الداعمة -3
قصد بذلك البيئة التي تدعم خطوات تنفيذ اإلستراتيجية الالزمة لإلشراف عبر اإلنترنت، حيـث  وي

يتمثل ذلك في الوعي الكامل لضرورة وأهمية استخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي، إلى جانب 
لة الغـوث  الدعم والتعاون من قبل الجميع بدء من اإلدارة العليا، ممثلة في إدارة قطاع التعليم بوكا

ومروراً بالمشرفين التربويين، وانتهاء بالمعلمين وجميع الكوادر البشرية في المدارس، كما يجـب  
النشر اإلعالمي المسبق لعملية استخدام النظام وتدعيمه في الواقع التعليمي، مـن خـالل وحـدات    

اضـرات،والقراءات  اإلعالم التربوي في إدارات التعليم بكل الوسائل واألساليب، كالنشرات، والمح
  .)127: 2007عبيدات وأبو السميد، (الموجهة وكذلك عبر الملتقى التربوي 

ويأمل الباحث بضرورة العمل على توفير المتطلبات الالزمة لتطبيق اإلشراف عبر اإلنترنت، من  
خالل استثمار أدوات اإلنترنت في تفعيل أساليب اإلشراف التربوي، مما ينعكس باإليجـاب علـى   

  .عملية التعليمية التعلمية، ويحقق الكفايات المهنية والمعرفية للمعلمينال
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  :خطوات االنتقال من اإلشراف التربوي التقليدي إلى اإلشراف عبر اإلنترنت
إلى أن عملية االنتقال من اإلشراف التقليدي إلى اإلشراف عبر اإلنترنـت   )2011المعبدي،(أشار 

رائية التالية، والتي يمكن أن تساعد في عملية االنتقال بطريقة يتطلب اتخاذ عدد من الخطوات اإلج
  :موضوعية، وهي على النحو التالي

تشكيل لجنة لتطوير اإلشراف التربوي على مستوى اإلدارة التعليمية، سواء فـي المنطقـة أو    -1
  .المدينة

مع عمـل  دراسة الواقع في المدارس، وحصر األجهزة الحاسوبية المتوفرة والصالحة للعمل،  -2
إحصائية بعدد اإلداريين والمعلمين الذين لديهم مهارات العمل بالحاسوب واسـتخداماته، لالسـتفادة   

 .منهم في فريق العمل

تهيئة المدارس وإدارات اإلشراف، وتطوير البنية األساسية، وذلك بتزويدها بحواسيب وخطوط  -3
المدارس بأجهزة حاسوب عالية فـي  إنترنت، إلى جانب تدعيم معامل الحاسوب الموجودة حالياً في 

 .اإلرسال واالستقبال

وضع خطة إستراتيجية للتدريب المستمر لإلداريين والمشرفين والمعلمين، الذين لـيس لـديهم    -4
 .خبرة أو إلمام بالحاسوب واستخداماته

إنشاء قسم خاص باإلشراف عبر اإلنترنت في إدارات اإلشراف التربوي، وتزويـده بـأجهزة    -5
ل التمديدات الالزمة لالنترنت، وتشغيل البريد اإللكترونـي، كمـا يجـب تزويـده     حاسوب، وعم

بالمختصين، لصيانة الحاسوب وشبكة اإلنترنت بصورة دائمة أثناء استخدامه لمنع الصعوبات التي 
 .قد يتعرض لها القسم، ويعرف بفريق الدعم الفني

إدارة الشبكات، وفني مسئول عن  فني مسئول عن: البد أن يكون فريق الدعم الفني مكون من -6
صيانة الشبكات، إلى جانب مشرفون يقومون على استفسارات المعلمون، وكذلك منسقين للتنسـيق  

 .)26: 2011المعبدي،(بين خدمات اإلنترنت 

ن هذه الخطوات يمكن إلدارة قطاع التعليم بوكالة الغوث من إتباعهـا، فهـي   أ وعليه يمكن القول
في اإلدارات التعليمية وكذلك المدارس التابعة لها، وحصر أجهزة الحاسـوب   تتطلب دراسة الواقع

المتوفرة والصالحة للعمل، وبعد ذلك العمل على تطوير البنية األساسية، من خالل تزويد اإلدارات 
والمدارس بحواسيب وخطوط انترنت، إلى جانب عمـل دورات مسـتمرة للمشـرفين التربـويين     

ديهم إلمام بالحاسوب وتطبيقاته، مع ضرورة إنشاء قسم خـاص باإلشـراف   والمعلمين الذين ليس ل
عبر اإلنترنت في إدارة قطاع التعليم بوكالة الغوث، والذي بدوره يتابع تفعيل أدوات اإلنترنت فـي  

  .     العملية اإلشرافية، ويقدم الدعم الفني الالزم لذلك
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  :ي اإلشراف عبر اإلنترنتاألدوار المطلوبة من عناصر العملية اإلشرافية ف
عند استخدام اإلنترنت وأدواته في عملية االشراف التربوي، تختلف األدوار التي يمكن أن يقوم بها 
كل من المشرفين والمعلمين وإدارة اإلشراف التربوي، فيصبح من الضروري تطوير هـذه األدوار  

  .لتصبح فعالة وقادرة على استثمار هذه التقنية بصورة جيدة
  :على النحو التالي )2008سفر، (ث ذكرتها حي
  :المشرفون التربويون -1
  .القيام بعمليات تصميم برامج وتوجيهات إلكترونية وتوظيفها عبر خدمات اإلنترنت . أ
 .توجيه وإرشاد المعلمين للتفاعل عبر اإلنترنت كفريق عمل تعاوني . ب

 .تطوير مهارات المعلمين للتعلم الذاتي عبر الحاسوب واإلنترنت . ت

 .جيع المعلمين لمزيد من التفكير واإلبداع في استخدام اإلنترنتتش . ث

المشاركة الجماعية التعاونية بين المشرفين والمعلمين، داخل المدرسة وخارجهـا مـن خـالل     . ج
 .االتصال فيما بينهم من أجل رفع مستوى األداء لدى المعلمين

إلـى صـورة تكامليـة    سيصبح دور المشرفين مطورين للمناهج بمساعدة المعلمين للوصول  . ح
 .للمقررات الدراسية

 .تناسب جميع المعلمين"  عالجية وإثرائية " تصميم برامج متنوعة  . خ

 .تقويم البرمجيات وفق معايير الجودة الشاملة . د

إدارة الموقف التعليمي حيث يكون دورهم في التحاور والمناقشة وإعطاء أمثلة لمواقع إلكترونية  . ذ
 .همتصلة بالموضوع المراد مناقشت

  :سيصبح دورهم كالتالي :المعلمون والمعلمات -2
  .االهتمام بالتجريب والتفكير اإلبداعي . أ
 .تقديم معلومات فورية عن المالحظات في مجاالت التعليم والمناهج التي يقومون بتدريسها . ب

تقديم الخبرة المتضمنة بالنص والصورة والصوت لجميع األقران في استراتيجيات التدريس أو  . ت
 .مستخدمة مع الطلبةالتجارب ال

القدرة على التواصل مع غيرهم من مستخدمي اإلنترنت من خالل وسائل االتصال المتـزامن   . ث
 .والغير متزامن

 .التعامل بمهارة في التعبير الجيد لعرض التجارب والمهارات . ج

 .التعامل مع األقران في مجموعات عمل عن طريق البريد اإللكتروني أو مجموعات األخبار . ح
  :على يجب أن تقوم: ة اإلشراف التربويإدار -3
تطوير البنية التحتية والدعم الفني للمدارس واإلدارة عن طريق تجهيـزات الوسـائل واألدوات   . أ

الخاصة ببناء االتصال اإللكتروني بين أجهزة الحاسوب والشبكات والدعم المستمر الفني للصـيانة   
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وإيصال األساليب اإلشـرافية بسـرعة وكفـاءة     ومواجهة المواقف الطارئة أثناء عمليات االتصال
  .مطلوبة

الدعم المالي من حيث وضع المتطلبات المالية وتحديد المستوى المناسب من الـدعم لتحقيـق   . ب
  .التوازن بين الكلفة وتحقيق األهداف

التنظيم وهي أن تتم عملية إدارة جديدة للنظام بتحديـد المسـتويات اإلداريـة والمسـئوليات     . ت
ــه  والو ــتمرار عمليات ــة النظــام واس ــة لتســهيل مهم ــات البشــرية المطلوب ــات والكفاي   اجب

  .)171: 2008سفر، (
  :ويضيف الباحث أيضاً

العمل على تحفيز المشرفين التربويين الذين يوظفون أدوات اإلنترنت فـي تفعيـل أسـاليبهم    . ث
  .معنويةالمادية والحوافز تقديم الاإلشرافية من خالل 

  
  :ام اإلنترنت في اإلشراف التربويمعوقات استخد

  :معوقات اإلشراف اإللكتروني في اآلتي )2008الشمراني، (ويذكر 
ضعف البنية التحتية لهذا النمط اإلشرافي من حيـث تـأمين األجهـزة والشـبكات وأسـاليب       -1

  .االتصاالت الحديثة وغيرها
مصممي (هذا النمط سواء الكوادر الفنية عدم كفاية الكوادر البشرية المؤهلة تأهيالً عالياً إلنجاح  -2

  ).المشرفين،المديرين،المعلمين وغيرهم(أو الكوادر التعليمية ) البرامج،اإلداريين وغيرهم
ضعف مهارات التعامل مع الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت لدى عدد من المشرفين ونسبة كبيرة  -3

 .من المديرين والمعلمين

طبيق هذا النمط سواء من حيث شراء األجهزة والبرمجيات أو االتصال ارتفاع الكلفة المادية لت -4
 .بشبكة اإلنترنت

 .المقاومة المحتملة من المشرفين التربويين والمديرين والمعلمين لإلشراف اإللكتروني -5

صعوبة التخلي السريع عن النظرة التقليدية لإلشراف التربوي التي تراه محصوراً في الزيارات  -6
  .)122: 2008الشمراني، (التوجيهات وتقويم األداء الوظيفي  وإمالء

  :إلى المعوقات والصعوبات على النحو اآلتي )2008سفر، (وأشارت 
  :معوقات مادية -1
تعتبر البنية التحتية وضعفها من أكبر العقبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ نموذج اإلشراف عن . أ

توفير أعداد كبيرة من أجهزة الحاسوب، والمعـدات تتطلـب   بعد، فعملية إنشاء شبكات اإلنترنت و
  . مبالغ مالية كبيرة
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أن ضعف البنية في غالبية الدول النامية تعتبر من المعوقات الكبـرى  " )2004سالم، (ولقد وضح 
في بلوغ التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني ألهدافه على أكمل وجه حيث تجد صعوبة تخصـيص  

لتوفير أجهزة الحاسبات ومستلزماتها وتسهيل االتصال وتـوفير الصـيانة الدائمـة     التمويل الالزم
باإلنترنت، فالتكلفة المادية لعملية تأسيس شبكة تحتاج إلى أجهزة حاسوب، وبرامج وخطوط هاتف 

  .)316: 2004سالم، (" قد تكون كبيرة جداً وتحتاج إلى موازنات ضخمة لتوفيرها
  .جميع المدارسنقص أجهزة الحاسوب في . ب
  . ضعف تدعيم الحاسوب بتقنية اإلنترنت وأدواته. ت
  .كثرة انقطاع البريد اإللكتروني وأحياناً توقفه أليام وأسابيع. ث
  .نقص معامل الحاسوب المطورة في إدارات اإلشراف والمدارس. ج
  :معوقات بشرية -2

  :ويمكن تقسيم هذه المعوقات البشرية إلى
  :مشرفين التربويينمعوقات تتعلق بال) أ(
  .ضعف أو انخفاض قدرتهم في تشغيل الحواسيب واإلنترنت) 1(
  .ضعف قدرتهم في إصالح وصيانة الحاسوب) 2(
إن التعامل مع الحاسوب واإلنترنت تتطلب مشرفين مدربين تدريباً عالياً على استخدام اإلنترنت ) 3(

  .م في الوقت الحاليوأدواته وتصميم البرامج التعليمية وهذا غير متوفر لديه
  .االتجاهات السلبية لهم نحو استخدام التقنيات الحديثة والرفض بضرورة التغير والتطوير) 4(
لكل قسم في إدارة اإلشراف التربـوي  ) ويب(قلة إنشاء مواقع إلكترونية على شبكة اإلنترنت ) 5(

  .مينوالذي يسهل عملية التواصل واالتصال االلكتروني بين المشرفين والمعل
  :معوقات تتعلق بالمعلمين) ب(
عدم إلمام المعلمين بمهارات استخدام التقنيات الحديثة كالحاسـوب والتصـفح فـي شـبكات     ) 1(

  .اإلنترنت
  .عدم وعيهم بأهمية التعامل اإللكتروني ومتطلبات هذا التعامل) 2(
  .ترنتعدم اإللمام بكيفية استقبال التوجيهات وأساليب اإلشراف عن طريق اإلن) 3(
عدم توفر الحاسبات واإلنترنت في المدارس يعتبر من أكبر المعوقات للمعلمين لتدعيم استخدام ) 4(

  .االشراف عن بعد
قلة الوقت لدى المعلمين للدخول لالنترنت وتفعيله في حياتهم العملية نظراً لاللتزامات األسرية ) 5(

  .ما بعد وقت الدوام الرسمي
د المناهج قد يكون من المعوقات للمعلمين الستخدام اإلنترنـت فـي   كثرة عدد الحصص وتعد) 6(

  .المدارس لو تم إيجاده
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عدم وجود انترنت باللغة العربية حيث قلة المواقع العربية المنشورة علـى اإلنترنـت سـواء    ) 7(
تربوية أو تعليمية أو ضعف مستواها وهذا يشكل صعوبة بالنسبة للمشرفين والمعلمين نظراً لعـدم  

جود مهارات إجادة اللغة اإلنجليزية التي تسهل دخول المواقع التربوية والعلمية حيث أغلبها باللغة و
  .اإلنجليزية

عدم وجود حوافز تشجيعية لعملية التطوير الذاتي سواء للمشرفين والمشـرفات أو المعلمـين   ) 8(
  .والمعلمات

لشبكة العنكبوتية في تفعيل أساليب ويلخص الباحث المعوقات والصعوبات التي تقف أمام استخدام ا
  :اإلشراف التربوي باآلتي

  .البنية االساسية في تجهيز اإلدارات التعليمية، ومراكز اإلشراف التربوي والمدارس -1
  .ضعف تدعيم الحاسوب بتقنية اإلنترنت وأدواته، مع كثرة انقطاع الخدمة -2
راكزها، وكذلك المـدارس السـتخدام   نقص معامل الحاسوب المطورة في إدارات اإلشراف وم -3

  .وسائل التقنية الحديثة، كالحاسوب واإلنترنت، بسبب انقطاع الكهرباء وخدمة اإلنترنت باستمرار
  .ارتفاع التكلفة المادية لتطبيق االشراف عبر اإلنترنت -4
  .قلة الرغبة في التطوير لدى بعض العاملين في البيئة اإلشرافية والتربوية -5
  .إلمكانات أو الكوادر البشرية المدربة من المشرفين التربويين والمعلمينقلة ا -6
االتجاهات السلبية نحو استخدام التقنيات الحديثة، وعدم االعتراف بضرورة التغيير والتطـوير   -7

  .من قبل العاملين في الميدان اإلشرافي والتربوي
لكل قسم في إدارة اإلشراف التربوي، ) الويب(عدم إنشاء مواقع إلكترونية على شبكة اإلنترنت -8

  .والذي يسهل عملية التواصل واالتصال اإللكتروني بين المشرفين والمعلمين
عدم وجود الحوافز التشجيعية لعملية التطوير الذاتي سواء للمشرفين والمشرفات أو المعلمـين   -9

  .)173: 2008سفر، (والمعلمات 
على هذه المعوقات والصعوبات، وذلك حتى يتسنى للعملية ومن هنا يأمل الباحث، بضرورة التغلب 

، والتي تعتبر من أهم التقنيات التي تم اكتشافها في القـرن  )اإلنترنت(اإلشرافية استثمار هذه التقنية 
العشرين وحتى وقتنا الحالي، حيث تم توظيفها في جميع نواحي الحياة وكافة المجاالت المختلفـة،  

ية أن تستفيد من هذه التقنية في تفعيل أساليبها، وذلك حتى يتسنى لها مواكبـة  فالبد للعملية اإلشراف
  .التطور والتقدم الحاصل في العملية التعليمية التعلمية
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  اإلشراف التربوي: ثانیًا
  :تمهيد

تضمن هذا المبحث مفهوم اإلشراف التربوي وتطوره من مرحلة التفتيش إلـى وصـوله للمفهـوم    
التربوي، حيث اصبح الغاية منه إصالح التعلـيم ومسـاعدة المعلمـين لتالفـي      الحديث لإلشراف

أخطائهم، وكذلك تم توضيح أهداف وأهمية اإلشراف التربوي في العمليـة التعليميـة، واألسـاليب    
اإلشرافية التي يتم ممارستها من قبل المشرفين التربويين، و توضيح دور أدوات اإلنترنت في تفعيل 

    .   شرافيةاألساليب اال
  

  : مفهوم اإلشراف التربوي
نظراً ألهمية اإلشراف التربوي في العملية التربوية، تشهد األدبيات التربويـة ثـراء فـي تنـاول     
اإلشراف التربوي، من حيث المفهوم والدالالت التي تنطوي عليها، والفلسفة التـي يسـتند إليهـا،    

لى التطورات المتالحقة التي مر بها مفهوم اإلشراف واألبعاد التي شملها، كما تشير تلك األدبيات إ
التربوي بما يعكس حالة من الديناميكية في استمرارية البحث في مفهوم اإلشراف التربوي، فمـنهم  
من جعله يقتصر على مباشرة التعليم داخل غرفة الصف وتقدير عمل المعلمين، ومنهم من جعلـه  

ومنهم من جعله يستهدف تزويد التالميذ في جميع المراحـل  يمد المعلم بما يحتاج إليه من مساعدة، 
  .)14: 2011عطا اهللا، ( بمستوى أفضل من الخدمات التربوية

أن اإلشراف التربوي مر بعدة مراحل خالل القرن العشرين حيث كان ينظر إليـه فـي   "كما عرفه 
بـالمنهج الدراسـي وطـرق     بداية األمر على أنه امتداد لإلدارة التربوية، ثم أصبح أكثر ارتباطا

التدريس، وبعد ذلك ارتبط بحركة العالقات اإلنسانية ونتيجة الختالف مسميات اإلشراف التربـوي  
 "وتعدد اتجاهاته فقد أصبح لإلشراف التربوي تعريفات كثيرة ومتباينـة ) تفتيش، توجيه، إشراف (
  .)7-6: 2005البابطين،(
  

سلطات إشرافية على مستوى عالي من الخبرة في مجال  بأنه نشاط علمي منظم تقوم به"حيث عرفه 
اإلشراف، يهدف إلى تحسين العملية التعليمية، ويساعد على النمو المهني للمعلمين، من خالل مـا  
تقوم به تلك السلطات من الزيارات المستمرة للمعلمين، وإعطائهم النصائح والتوجيهات التي تساعد 

  .)15: 2006هللا، حسين وعوض ا(" على تحسين أدائهم
  

بأنه العملية التي تسعى إلى تحسين وتطوير عملية التعليم والتعلم بكامل جوانبها، ودعـم  " كما عرفه
المعلم بتنمية مهاراته وتقديم يد العون والمساعدة له، ليتمكن من التدريس على أحسن وجه، وبمـا  

  الخاصــة يــنعكس بصــورة غيــر مباشــرة علــى التحصــيل الطالبــي وتحقيــق األهــداف 
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  "والعامة للمدرسة، كما تسعى دومـا لتحقيـق أهـداف المجتمـع الكبيـر فـي بنـاء المسـتقبل        
  .)71: 2006المغيدي، (

منظمة، تعنى بـالموقف التعليمـي    ةبأنه عملية تعاونية قيادية وديمقراطي )2005الطعاني، (ويرى 
وإدارة تهـدف دراسـة   التعلمي بجميع عناصره من مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم وطالب 

العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقييمها للعمل على تحسينها وتنظيمها من أجل تحقيـق أهـداف   
  .)19: 2005الطعاني، (العملية التعليمية التعلمية 

بأنه عبارة عن جهود مبذولة لمساعدة المعلمين على النمو مهنياً وعلمياً مع  )2001عطوى،(ويرى 
لتربوية واختيار المادة التعليمية واألدوات المناسبة وأساليب وطـرق التـدريس   استيعاب األهداف ا

  .)176: 2001عطوى،(والتقييم التي تكفل تعلم التالميذ بفاعلية 
عملية اتصال إنساني تبادلي وتشاركي، وهي تُعنى بالموقف التعليمـي   )2002عليان، (كما عرفه 

يئة ومعلم وطالب وتهدف دراسة العوامل المؤثرة في التعلمي، بجميع عناصره من مناهج ووسائل وب
ذلك الموقف وتقييمها للعمل على تحسينها وتنظيمها من أجل تحقيق أفضل ألهداف التعليم والـتعلم  

  .)14: 2002عليان، (
هـو  وتصب في مصب واحد في النهاية  ،تعددتوإن  إلشراف التربوياتعريفات يرى الباحث بأن 

  .وتجويدها بفاعلية واعية لتحقيق أهدافها المنشودة والتعليمالنهوض بعملية التعلم 
حيث من خالل استعراض التعريفات واآلراء السابقة، نجد أن عملية اإلشراف التربوي هي عبـارة  
عن عمل تربوي منظم تقوم به إدارة اإلشراف التربوي، بهدف تحسين العملية التربوية والتعليميـة  

ء اإلدارة المدرسية والمعلمين من خالل الزيارات الميدانية والدورات ويساعد في تطوير وتحسين أدا
  . التدريبية المستمرة، وذلك عبر استثمار جميع المستحدثات التكنولوجية المتاحة

السابقة يمكن القول بأن اإلشراف التربوي عملية منظمة ومخططة تهدف  التعريفاتخالل أيضاً من 
خالل تقديم الخبرات المناسبة للمعلمين والعـاملين فـي المـدارس،    إلى تحسين الناتج التعليمي من 

 والعمل على تهيئة اإلمكانات والظروف المناسبة للتدريس الجيد الذي يؤدي إلى نمو الطالب فكرياً
    .وتحقق لهم الحياة السعيدة في الدنيا واآلخرة واجتماعياً وعلمياً

  
 :مراحل تطور اإلشراف التربوي

تربوي في بلدان العالم المختلفة بصورة عامة بقدر كبير مـن االهتمـام، وذلـك    حظي األشراف ال
لتطوير أنظمتها التربوية ورفع كفايتها، الذي ينعكس بدوره على تطوير العملية التعليمية، وتحقيـق  

  .أهدافها التربوية المخططة والمحددة مسبقاً
تطوراً ملموسـاً وواضـحاً نتيجـة     وقد تطور مفهوم اإلشراف التربوي وتطورت فلسفته وأساليبه

للتطور في العوامل الثقافية واالجتماعية، والتطور المعرفي والعلمي، باإلضـافة إلـى النظريـات    
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التربوية والدراسات الميدانية في العلوم السلوكية واإلنسانية، والتي فتحت المجال أمام دراسة طبيعة 
سيسالم آخرون، (ياً مع التطور اإلداري والعلمي اإلشراف التربوي، وتغير مفاهيمه وأساليبه، تمش

2007 :67(.  
ولقد مر اإلشراف التربوي في ثالث مراحل متأثراً في ذلك بتطور النظام التربوي القـائم وهـذه   

  :المراحل هي
  :مرحلة التفتيش: أوالً

  بدأت هذه المرحلة من القرن الثـامن عشـر حتـى أوائـل الثالثينـات مـن القـرن العشـرين        
لعملية التي يقوم بها المفتش، وذلك بزيارة المعلمين لإلطالع على جوانب القصـور ونقـاط   وهي ا

الضعف لديهم، ومن ثم تقويمها ومحاسبتهم على األخطاء والنواقص والهفوات التي يحددها خـالل  
زيارته لهم، فمهمته هي الكشف عن نقاط الضعف لدى المعلمين وتصيد األخطاء من خالل زيـارة  

الل فترة زمنية قصيرة تجري عادة مرة أو مرتين خالل العـام الدراسـي فـي أحسـن     خاطفة خ
األحوال، وفي ختام الزيارة يعد تقريراً تقويمياً عن المعلم ويعطيه التقدير وذلك بناء علـى رغبـة   
المفتش دون االعتماد على أسس موضوعية، ومن أكثر اإلجراءات تعسفاً لمن كان تقريره سيئاً هي 

إلى مدرسة بعيدة أو نائية مما ولد النظرة السلبية لدى المعلمين إزاء مفتشهم والتـي تمثلـت    النقل
بالرفض والخوف وعدم الثقة وباعتبار المفتش صاحب السلطة، يعاقب من يشـاء وفـق أهوائـه    

  .)16-15: 2001البدري، (ومزاجه ورغباته الشخصية 
  

  :)2005الطعاني، (رها أهم االنتقادات الموجهة لعملية التفتيش كما ذك
التركيز على أداء المعلم داخل الموقف التعليمي فقط، فال يسمح له بالبحث أو االستقصاء ممـا   .1

  .يقلل نموه المهني، والتركيز على الكتاب المدرسي كمصدر وحيد للمعلومات
علـى  عدم المشاركة الفعالة واإليجابية في عملية التفتيش من المعلم، فالتفتيش مركزي يعتمـد   .2

إعطاء التوجيهات وما على المعلم سوى التنفيذ، واعتماده على تطبيق الطرق التـي تعتقـد أنهـا    
 .صحيحة

 .اعتماد المفتش بأن خبراته تفوق خبرات المعلم بما يتعلق بالعملية التعليمية التعلمية .3

ء فـي  قيام المفتش بزيارة واحدة أو زيارتين على األكثر خالل العام الدراسي لتصيد األخطـا  .4
 .أغلب األحيان وقلة المتابعة إذ غالباً ما ينتهي دور المفتش عند تدوينه للتقرير

 .زيارات المفتش تهدف إلى قياس تحصيل التالميذ وتقويم أداء المعلم .5

  االتصال والتواصل بين المفتش والمعلم يكون باتجاه واحـد وعلـى األغلـب يكـون نـادراً       .6
 .)18: 2005الطعاني، (
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  :لة التوجيهمرح: ثانياً
ظهرت مرحلة التوجيه التربوي نتيجة التقدم في علم التربية والعلوم االجتماعية األخرى المساندة لها 
وخاصة مبادئ وأسس العالقات اإلنسانية وقواعدها وأساليب االتصال ومرتكزاتها، مما ساعد على 

طيـة تعاونيـة طرفاهـا    رفع مستوى المعلم المهني، وبذلك أصبح اإلشراف التربوي عملية ديمقرا
المشرف والمعلم وحل المشاكل التي يواجهها المعلم ورفض التسلط والفرض ويحترم االختالف في 

  .الرأي ويعترف بالقيمة الحقيقية لالجتهاد
عبـد  (إن عملية التغيير والتطور في مفهوم اإلشراف التربوي لم تكن سهلة لسببين كمـا ذكرهـا   

ير السلوك والممارسات بصورة عامـة عمليـة صـعبة وتـزداد     أن تغي: أولهما) 2002الهادي، 
صعوبتها بالنسبة لألشخاص الذين مارسوا هذا السلوك لفترة طويلة وهذا ما ينطبق على المفتشـين  

هو ان أغلبية المفتشين الموجهين لم يكونوا مؤهلين تربوياً  :والسبب الثانيالذين اصبحوا موجهين، 
الصعب عليهم االنتقال من مفهوم وأسلوب التفتيش إلى اسلوب التوجيه للعمل التعليمي لذلك كان من 

عبد (حيث أن هدف التعليم عندهم وهو تطوير المعرفة ويرتبط بالتفتيش أكثر من ارتباطه بالتوجيه 
  .)28-27: 2002الهادي، 

  
  :أهداف التوجيه التربوي

التربوية والعالقات اإلنسـانية  تطورت اهداف التوجيه التربوي فأصبحت تتمثل في تحسين العملية 
وبالتالي تطورت المهمات الرسمية واإلجرائية للموجهين التربويين فأصبحت المهمات اإلدارية قليلة 

  ):2002الخطيب، (وركز الموجهون التربويون على النواحي التالية كما ذكره 
بتقـديم النصـح    االهتمام بالمعلم وحاجاته وتحسين أساليبه الصفية وتحسين ممارسـاته وذلـك   - 

  .واإلرشاد له
االفتراض بأن المعلم بحاجة إلى التوجيه لتحسين أدائه وأن الموجه هو القادر على تقـديم هـذه    - 

 .الخدمة

تركيز الموجه التربوي على استخدام الزيارات الصفية واللقاءات القصيرة في معظـم األحيـان    - 
 .)16: 2002الخطيب، (

: مفهوم التوجيه التربوي من قبل الموجهين وذلك لألسباب التاليةوبذلك نالحظ انه لم يستمر العمل ب
  :)2002الغفيلي وآخرون، (كما ذكرها 

  .تحول التوجيه إلى عملية روتينية - 
 .زيارات الموجهين ال زالت تتسم بشيء من طابع التفتيش - 

لمعلـم  عدم كفاية الوقت الذي يقضيه الموجه في المدارس للكشف عن النواحي التي يحتاج فيها ا - 
 .إلى خبرة الموجه
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 .)45: 2002الغفيلي وآخرون، (انشغال الهيئات الفنية بدراسة التقارير والرد عليها  - 

وبقيت عملية التوجيه قاصرة عن تحقيق آثار إيجابية في تحسين عملية الـتعلم والتعلـيم وتكـوين    
ن المعلم والموجـه فـي   اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نحو هذه العملية إذ كانت تسود التوترات بي

غالب األحيان وإن كانت العالقات اإلنسانية بين الطرفين أخذت تتحسن عما كانت عليه في مرحلة 
  .)16: 2002الخطيب، (التفتيش 

  :مرحلة اإلشراف التربوي: ثالثاً
في هذه المرحلة استبدل مصطلح التوجيه باإلشراف التربوي ألن اإلشراف التربوي أهـم واشـمل   

ه جزء منه ولقد تطور مفهوم اإلشراف التربوي بسبب التطـورات السـريعة فـي الفكـر     والتوجي
التربوي فأصبح عملية تهدف إلى مساعدة المعلمين واألخذ بأيديهم من أجل تطوير عمليـة التعلـيم   
ورفع مستوى أداء المعلم من خالل برنامج مخطط قائم على التعاون والشـورى بـين المعلمـين    

  .)15: 2006يري، الحر(والمشرفين 
فاإلشراف التربوي ينظر بشمول في التعرف على المشكالت التي تواجه المعلمين والعمـل علـى   
مواجهتها وحلها في إطار عملية تفاعلية واعية بين المعلمين والمشرفين، وكـذلك تنظـر بشـمول    

المشـرف   للموقف التعليمي ولتنمية قدرات األطرف للمساهمة في العملية التربوية لكـي يصـبح  
التربوي في إطار هذا المفهوم قائداً تربوياً ليس هدفه إحداث تغيير في سلوك المعلم التعليمي فقط بل 

  .)50: 1987العيساوي، (محاولة إحداث تغيير في جميع عناصر الموقف التعليمي 
  :بأنه عملية) 2002عبد الهادي، (وهذا يعني أن اإلشراف التربوي كما أورده 

  .راسة واالستقصاء بدالً من التفتيشتقوم على الد - 
تشمل جميع عناصر العملية التربوية من مناهج ووسائل ومعلم ومتعلم وبيئة بدالً من التركيـز   - 

 .على المعلم وحده

 .تستعين بوسائل ونشاطات متنوعة تبادلية بدالً من االقتصار على الزيارات والتقارير - 

  بـدالً مـن التركيـز علـى الجهـد الفـردي       تقوم على التخطيط والتقييم التعـاوني العلمـي   - 
 .)28: 2002عبد الهادي، (

  :وهي )2002الخطيب، (وبذلك تبدو الحاجة الماسة لإلشراف التربوي لعدة اسباب 
  .تحسين العملية التعليمية التعلمية لتحقيق التعلم في عصر انفجار المعرفة - 
ا ومفاهيمهـا وتطـور أسـاليب    مواكبة التطورات والمستحدثات في حقل التربية وتغير أهدافه - 

 .التدريس وإدخال الطرق الجديدة التي أثبتت الدراسات والبحوث جدواها

األخذ بأيدي المعلمين وخاصة حديثي العهد في التعليم وتبصيرهم بأحدث أساليب التربية ووسائل  - 
 .البحث

 .مساعدة المعلم القديم على تطوير نفسه وتجديد أساليبه وتعزيز قدراته - 
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 .المعلمين غير المؤهلين تربوياً وحمايتهم من المسئولينإعداد  - 

 .حماية التالميذ من المعلمين الجدد وغير المؤهلين - 

  : ويبنى اإلشراف التربوي في مرحلة اإلشراف التربوي على األسس التالية
  .احترام الذات اإلنسانية وقبول الفروق الفردية وإعطاء حرية التعبير عن الذات - 
 .ة نمو العاملين في التربية وتشجيع المبادرات اإلبداعية والقيادية لهمالثقة بإمكاني - 

 .التأكيد على العمل الجماعي التعاوني في التخطيط والتنفيذ والتقويم - 

استخدام الطرق واألساليب العلمية في بحث المشكالت التربوية من معطيات العلوم المختلفة في  - 
 .عليمية ونمو الشخصية وتطورهانطاق العالقات اإلنسانية والعمليات الت

 :تقديم الخدمات الفنية والخبرة المنظمة من خالل العمل التعاوني في المجاالت التالية - 

وصفه وتحليلـه وتفسـيره   ): الكتاب المدرسي(نموه وتعليمه وتعلمه، والمنهاج ) الطالب: (المتعلم  
التهيئة وحسن االسـتفادة  : يالت المدرسيةتقبله لمهنته وتحسين أدائه، البيئة والتسه: وتقييمه، المعلم

  .)32-28: 2002الخطيب، (ومنها 
  

  :أهداف اإلشراف التربوي
يهدف اإلشراف التربوي بشكل عام إلى تحسين عملية التعليم والتعلم، عن طريق التعامل اإليجـابي  

لإلشـراف  مع جميع األطراف المعنية بذلك، وانطالقاً من هذا الهدف العام تنبثق أهـداف محـددة   
 )1987،الخطيـب وآخـرون  ( "اتجاهات حديثـة   "مما جاء في كتاب اإلدارة واإلشراف التربوي، 
  :كالتالي
v  ًأي أن  تحسين موقف التعليم لصالح التلميذ، وهذا التحسين ال يكون عشوائيا، بل يكون مخططـا

 .متابعةيهدف إلى التحسين المبني على التخطيط السليم والتقويم وال) اإلشراف(التوجيه 

v  بمساعدة التالميذ على التعلم في حدود امكانات كل منهم بحيث ينمو  االهتمامالبد في التوجيه من
 .متكامال إلى أقصى ما يستطيعه الفرد حسب قدراته نمواً

v  بين الموجه والمعلم وإدارة المدرسة وكل من له عالقـة   إذا كان تعاونياً إالال يتم التوجيه السليم
 .ذبتعليم التلمي

v  مساعدة المعلمين على تتبع البحوث النفسية والتربوية ونتائجها ودراستها معهم ومعرفة األساليب
الجديدة الناتجة من البحوث، وال بد للمشرف أن يولد عنـد المعلـم حـب االطـالع، والدراسـة      

ص والتجريب، وذلك لتطوير أساليب تدريسهم ويتضمن هذا النمو المهني للمعلم، كما يتضمن الـنق 
 .األكاديمي المهني

v مساعدة المعلمين على تحديد أهداف عملهم ووضع خطة لتحقيق هذه األهداف. 
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v  ،ينبغي أن يعمل الموجه على تشـخيص   ذاًإاإلشراف التربوي عملية تعاونية تشخيصية عالجية
ما فيه من قوة وضعف، وتوجيه المعلمين لعالج الضعف وتحاشي المزالق  وإبرازالموقف التعليمي 

 .، وتنمية وتطوير وتدعيم جوانب القوةتدارك األخطاءو

v      أن الفترة الزمنية التي يقضيها المعلم في إعداده ال تكفي، لـذلك ال بـد للمشـرف أن يوجهـه
 تمسـؤوليا الستكمال نموه المهني، وسد النقص في تدريبه، والعمل على تشجيعه علـى تحمـل   

في عالم التربية، والتعليم، ومسـاعدة المعلـم    التدريس، وتعريف القدامى من المعلمين بالمستحدث
 .المنقول حديثا ليتأقلم مع الوضع لينجح في عمله وليستمر في نموه المهني

v   ،تشجيع المعلمين على القيام بالتجريب والتفكير الناقد البناء في أساليبهم التي تناسب تالميـذهم
ليب تدريسه، وان ينتقي منها ما يناسـب  وأسا هومالحظات هوأن يسمح المشرف للمعلم بانتقاد أساليب

 .المحلية، وال بد أن يكون النقد بناء واإلمكاناتالظروف 

v  الضعف فـي المـادة الدراسـية أو     على مواجهةالتالميذ  مساعدةيهدف االشراف التربوي إلى
 .العالقات االجتماعية أو المثل والقيم التي يسلك المعلم بموجبها

v علمين يقتنعون بأن ما يعملونه داخل الصف، هو مكمل لما يقوم بـه  يجعل اإلشراف التربوي الم
تالميذهم خارج الصف سواء في الحديقة أو المختبر أو البيئة المحلية خالل زياراتهم، ورحالتهم أي 

ون بين ما يدرسه الطالب داخل المدرسة وخارجها، ويجب أن يشجع المعلمين طيجعل المعلمون يرب
من خالل قيام المعلم بربط النظرية بالتطبيقات  لى التطبيق العملي لما يدرسونهعلى توجيه التالميذ إ

 .العملية
 

  :ذكر أهم أهداف اإلشراف التربوي كالتالي )2005،الطعاني(أما 
 .تحسين أداء النظام التعليمي وتطويره لتحقيق مزيد من الفاعلية والكفاءة اإلنتاجية -1

 .معلم الكفء، للقيام بفعاليات العملية التعليمية التعلميةالمشاركة الفاعلة في تهيئة وإعداد ال -2

 .إكساب المعلم المهارات والخبرات التربوية واستراتيجيات التدريس الحديثة في تخصصه -3

 .العمل مع المعلم لتحقيق سلوكه التعليمي وتشخيص جوانب القوة والضعف لديه -4
 .)21-20: 2005،الطعاني( ظيفهاتنمية مهارات مدير المدرسة والمعلم ومساعدتهما على تو -5

  :أهم أهداف اإلشراف التربوي فيما يلي )2000المغيدي،(وضح اكما 
إتاحة المجال للطالب كي يواجه الموقف التعليمي بأكمله على أرض الواقع ويتكيف معـه بمـا    .1

  .يؤهله له معلوماته ودراسته
ساسية الالزمة إلعداد المعلـم  إعطاء الفرص الحقيقية الكتساب الخبرات العلمية، والمهارات األ .2

 .الناجح
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استكمال النواحي الفنية الالزمة، والجوانب العملية التطبيقية لنعلن المسـتقبل والتـي ال يمكـن     .3
 .استكمالها إال عن طريق التربية العملية

 .تدريب المعلم على جميع جوانب البيئة المدرسية كلها .4

ولية عن جميع األعمـال المسـندة إليـه، وذلـك     تعويد المعلم في بداية األمر على تحمل المسئ .5
 .بالتخطيط إلى التنفيذ والتقويم والتغذية الراجعة

تنمية القدرة على النمو الذاتي، والنقد البناء عن طريق مالحظة المعلم نفسه، ومالحظته من قبل  .6
 .زمالئه والمشرفين عليه

 .المدرسة وخارجهاإشراك المعلمين فعلياً في المشاركة في جميع النشاطات داخل  .7

 .وضع الطالب في موقف تعليمي طبيعي .8

 .عرض االتجاهات السلوكية المرغوب فيها، كآداب وأخالقيات المهنة .9

 . )37: 2000المغيدي،(منح الفرصة لتنمية الروح القيادية في المعلم كقائد للمجموعة  .10

تطوره والنمو في  أنه في ظل المفهوم الحديث لإلشراف وبناء على )2004نشوان،(وكذلك اضاف 
  :العلوم اإلدارية وأساليبها تحددت أهداف اإلشراف التربوي في اآلتي

تحسين العملية التربوية من خالل القيادة المهنية لكـل مـن مـديري المـدارس والمعلمـين       .1
  .والمشرفين

 .تقويم عمل المؤسسات التربوية وتقديم المقترحات البناءة لتحسينها .2

 .لمين وتحسين مستوى أدائهم وطرائق تدريسهمتطوير النمو المهني للمع .3

 .العمل على حسن توجيه اإلمكانات البشرية والمادية وحسن استخدامها .4

تنفيذ الخطط التي يضعها النظام التربوي وتطبيق نتائج البحوث والتجارب في المواد واألساليب  .5
 .اإلشرافية

 .إحداث التغيير والتطوير لسلوك المشرفين التربويين .6

 .المناخ التعليمي للنظام اإلشرافي والعاملين عليه تحسين .7

 .تطوير العالقة بين النظام اإلشرافي واألنظمة البيئية األخرى لما فيه خدمة عملية لإلشراف .8

 .زيادة الدافعية للمعلمين وترغيبهم في العمل وزيادة الروح المعنوية وإذكاء روح التنافس بينهم .9

 . )185: 2004نشوان،(مهني والعلمي العمل على تحسين نمو التالميذ ال .10

ويرى الباحث أن جميع ما تضمنته األهداف لإلشراف التربوي وعملياته اإلشرافية ذات أهمية فـي  
  .العمل اإلشرافي

وكذلك يتبين للباحث مما تقدم أن أهداف اإلشراف التربوي ال يمكن أن تتحقق إال بتضافر وتعـاون  
لهدف المنشود له، وهو تحسين العمليـة التربويـة التعليميـة    جميع الجهات المعنية، للوصول إلى ا

  .لتحقيق أهدافها المخططة والمحددة مسبقاً بأقل جهد وبأسرع وقت وبأقل تكلفة
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  تطور اإلشراف التربوي في فلسطين
يتناول الباحث هنا تطور اإلشراف التربوي في فلسطين ليعيش الحالة التي وصل بهـا اإلشـراف   

ن عبر حقبة تاريخية تُمثل مرحلة هامة من تاريخ الشـعب الفلسـطيني، وذلـك    التربوي في فلسطي
  .لوجود االختالفات والسياسات المتعاقبة التي مرت على المجتمع الفلسطيني خالل فترات متالحقة

حيث شهدت فلسطين اهتماماً بالتعليم وذلك خالل العقود األخيرة من العهد العثماني، حيث أسسـت  
  :، وقد اتخذت عدة خطوات لتحسين التعليم منها)الثانوية العليا(ائية واإلعدادية المدارس االبتد

أنها طلبت من المجلس اإلداري في البالد دراسة أوضاع التعليم وتقديم مقترحات لتطوير التعليم  . أ
فيها، ولهذا قدم مفتش المعارف لمدراس االبتدائية في القدس تقريراً أوضح فيه ضرورة إجراء 

على برنامج التدريس والمواد الدراسية، وتوفير المعلمين األكفاء والكتب المدرسية فـي  تغيير 
  .الوقت المناسب

 .ليشرف على شئون الدولة العثمانية 1846تَم تشكيل ديوان المعارف العمومية في عام  . ب

 ).معارفي عمومي نظارات(والتي عرفت باسم  1847تأسيس نظارة للمعارف عام  . ت

لتنظيم التعليم اإلبتدائي والثانوي فـي مختلـف    1869م للتعليم العثماني عام إصدار أول نظا  . ث
 :الدولة العثمانية، وبموجب هذا النظام قُسمت المدارس إلى قسمين

ý  وتعود في إشرافها وإدارتها إلى الدولة العثمانية): العمومية(المدارس الحكومية. 

ý ها وإدارتها فلألفراد أو لجماعات حـق  وتشرف عليها الدولة، أما تأسيس: المدارس الخصوصية
 .)17: 2000العاجز، (الرعاية أو من األجانب 

 
 

  : وقد مر اإلشراف التربوي في النظام التعليمي في فلسطين بالمراحل التالية
  
  ):مرحلة المراقبة والتفتيش( 1917فترة ما قبل عام . أ

األولي في فلسطين يعتمد عن طريق الكتاتيب، لم يكن التعليم في هذه الفترة نظامياً، فقد كان التعليم 
باإلضافة إلى الكتاتيب التي اشتهرت بها غزة، حيث كانت معظمها ملحقة بالمساجد، تقـوم علـى   
التلقين والتكرار والحفظ لما تقدمه من تحفيظ الحروف األبجدية وقراءة وتحفـيظ القـرآن وتعلـيم    

المطلقة في إدارة شئون كتابة ومعامالت طالبه، ولـه  القراءة والكتابة، وكان لشيخ الكُتّاب الحرية 
السلطة في كل شيء، واستمر التعليم األولي دون مراقبة أو تفتيش أو توجيه أو إشراف حتى نهاية 

  ).25: 2000العاجز، ( 1918عام 
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  ):مرحلة التفتيش( 1948-1917فترة االنتداب البريطاني من عام . ب
، وقد تركت معظـم  1920-1917مسئولية التعليم في فلسطين من حيث تولت السلطات البريطانية 

ما كان موجوداً على حالته التي كان عليها، وكان يشرف على التعليم جهاز إداري صغير مسـئول  
  .عن إعادة بناء التعليم وتكيفه مع الظروف الجديدة

على المدارس إلـى   اإلدارة البريطانية محل اإلدارة العسكرية، وانتقل اإلشراف 1920وحلت عام 
اإلدارة المدنية التي استمر إشرافها على المدارس بشكل مركزي مدني، وتولـت اإلشـراف علـى    

  .)92: 2007سيسالم وآخرون، ( التعليم دائرتان هما دائرة المعارف الفلسطينية وجهاز التفتيش 
  :أما جهاز التفتيش فكان يضم نوعين هما

ý ختصاص والمهام المحددة في الدائرة المركزيـة فـي   وهم أصحاب اال: المفتشون المركزيون
القدس ويقومون بزيارة المدارس ويفتشون على المعلمين التابعين الختصاصـهم، ويكتبـون   
التقارير للمدير العام، ويقدمون المشورة في قضايا المناهج والكتب المدرسية والتفتيش الفني، 

هيئـة الموسـوعة   (بريطانيين  3يهود، و  6عربياً، و  21مفتشاً بينهم  30وقد بلغ عددهم 
 .)531: 1984الفلسطينية، 

ý منطقة القدس، المنطقـة  : حيث قُسمت فلسطين إلى أربع مناطق تعليمية هي: مفتشو المناطق
ومنطقة السامرة، ومنطقة الجليل، فكان لكل منطقة مفتش يمارس ) وتضم غزة ويافا(الجنوبية 

  عـارف، ويجمـع مهمتـي اإلدارة والتفتــيش   عملـه نظريـاً وعمليـاً كمـدير محلـي للم     
 .)93: 2007سيسالم، وآخرون، (

مرحلة ( 1967-1949من عام ) الضفة الغربية(واألردنية ) قطاع غزة(فترة اإلدارة المصرية  . ج
  ):التفتيش

، بعد توقيع اتفاقيـة الهدنـة مـع    1948أشرفت الدولة المصرية على إدارة قطاع غزة بعد حرب 
، التي كـان مـن   1967، وقد استمرت في إشرافها حتى حرب 1949ام ع) رودس(إسرائيل في 

نتائجها خضوع قطاع غزة لسيطرة إسرائيل، وقد عملت اإلدارة المصرية بالتعاون مع وكالة الغوث 
الدولية على تحسين أوضاع قطاع غزة من جميع النواحي وخاصة النواحي التعليمية، واسـتطاعت  

  .)50: 2000العاجز، (األهداف العامة التي رسمتها للتعليم  تحقيق) 1984-1967(خالل الفترة 
وكانت مهمة المفتشين زيارة المدارس واإلطالع علـى الجوانـب المختلفـة اإلداريـة وحضـور      
وإنصراف الطالب، وزيارة المعلم في الصف ومتابعته، ومتابعة مدى تنفيذ المنـاهج المدرسـية،   

ة، وكان من حقه التدخل في سير الحصة، ويركز على تصيد وكتابة التقارير الفنية للزيارات الصفي
أخطاء ومتابعة األعمال اإلدارية لمدراء المدارس ووضع األسئلة العامة للمراحل التعليمية ويقـوم  
بزيارة مفاجئة للمدرسة بدون إذن مسبق ويطلب من المدير اصطحابه إلى المعلم، وكانت مالحظات 

المرفوعة ويوقع اللوم على المعلم، وكان بعـد انتهـاء الزيـارة     المفتشين تركز على ايدي الطالب
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يجلس مع المعلم في غرفة المدير ويذكر له السلبيات ونادراً ما يذكر اإليجابيات ثم يرسل له تقريراً 
  يــنُم عــن تقــدير أدائــه الصــفي، وعلــى المعلــم التوقيــع دون أن يعتــرض       

  ).96: 2007سيسالم وآخرون، (
  ):مرحلة التفتيش والتوجيه( 1993-1967اإلسرائيلي من عام فترة االحتالل . د

، وخضعت 1967حيث خضعت الضفة الغربية وقطاع غزة لالحتالل اإلسرائيلي بعد حرب يونيو 
المؤسسات التعليمية تحت هيمنة إسرائيل وشكلت إسرائيل مديريات التربية والتعليم في محافظـات  

ل مديرية ضابط ركن عام، وله مساعد مـن الكـادر   الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشرف على ك
  .)75: 2011عطا اهللا، ( لسطيني في المحافظةالف

، إلى أن أوصى مؤتمر اإلشراف 1975واستمرت الممارسات التفتيشية للمفتشين التربويين في عام 
وان  أن يعتني المشرف التربوي بالموقف التعليمي التعلمـي  1975التربوي المنعقد في العقبة عام 

ترتقي الممارسات في اإلشراف إلى كونه عملية ديمقراطية تعاونية منظمة، األمر الذي انعكس على 
المشرفين التربويين في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فقد بدا االهتمام بمفهوم التوجيه التربوي 

  ، ورغم ذلك فقد ظل اإلشـراف يتمحـور حـول مفهـوم التفتـيش دون تطـور      1982في عام 
  .)98: 2007سيسالم، وآخرون، (

، حيث تأسس مكتبـان  1919أن اإلشراف التربوي في فلسطين نشأ عام ) 1962مناصرة، (ويذكر 
للتفتيش في القدس ونابلس، وظلت المكاتب التي تشرف على التعليم تتسع وتتعدد حتى أصبحت في 

شـرقية، كمـا عقـدت عـدة     ثالثة عشر مكتباً للتعليم، ثالثة منها في الضفة ال 1970-1969عام 
، والذي خرج بتوصيات تقضي 1962مؤتمرات كان أبرزها مؤتمر اريحا الذي عقد في أريحا عام 

  ).44: 2002المدلل، (بوجوب انصراف التفتيش إلى التوجيه وتغير اسم المفتش إلى موجه تربوي 
  

  ):شراف التربويمرحلة اإل(وحتى اآلن  1994من عام : فترة السلطة الوطنية الفلسطينية. هـ
، بعد توقيع اتفاقيـة  1994حيت تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية مهام التعليم في شهر أغسطس 

، وأصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة تَتّبع السلطة الوطنية الفلسـطينية،  13/9/1993أوسلو في 
شراف على التعليم فـي  تَشكلت وزارات عدة من بينها وزارة التربية والتعليم العالي والتي تولت اإل

الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تم تقسيم المناطق الخاضعة للسلطة إلى محافظات وفي كل محافظة 
مديرية فـي  ) 15(مديرية تربية وتعليم، منها ) 21( 2008-2007مديرية حتى بلغ عددها في عام 

وزارة التربيـة والتعلـيم   مديرية في قطاع غزة، كما ضم الهيكل التنظيمي ل) 6(الضفة الغربية، و
قسماً، ومـن هـذه اإلدارات اإلدارة   ) 135(دائرة و) 44(إدارة عامة يتفرغ منها ) 16(الفلسطينية 

كما أصبح في كل مديرية قسم لإلشراف التربوي يقدم مقترحاته العامة لإلشراف والتأهيل التربوي، 
تعليم في المدارس، وكل قسم يتكـون  ويتابع التطورات الحديثة، ويعمل على تقييم وتحسين نوعية ال
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من رئيس قسم اإلشراف، ومشرف التدريب، ومشرفين للمباحـث المختلفـة ومشـرف المرحلـة     
  ).100: 2007سيسالم، وآخرون، (
  

  :تطور اإلشراف التربوي بوكالة الغوث بغزة
ل كان تقديم المساعدات الطارئة لالجئين الفلسطينيين يـتم مـن خـال    1948في أعقاب حرب عام 

منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر، وجمعيات خيرية دولية أخرى، ومنظمات غيـر  
لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة ) UNRWA –األونروا (تأسست  1949حكومية وفي نهاية عام 

 إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى على أن تُجدد واليتها كل ثالث سنوات لغاية
  .)3: 2003وكالة األمم المتحدة، (إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية 

شرعت وكالة الغوث في افتتاح مـدارس ابتدائيـة وإعداديـة ألبنـاء الالجئـين       1950وفي عام 
الفلسطينيين في مختلف مناطق تجمعهم، ونظراً لقلة عدد المعلمين المـؤهلين، ولضـآلة الرواتـب    

وكالة إلى قبول عدد كبير من هؤالء المعلمين الذين يفتقـرون إلـى   المقدمة لهم آنذاك اضطرت ال
، واتسعت الفجوة بين التوسع الكمي والمستوى )معلمي الضرورة(المؤهالت المناسبة لمهنة التعليم 

النوعي في المدارس التي تُشرف عليها الوكالة، حتى أن نسبة المعلمين المؤهلين اكاديمياً وتربويـاً  
  مـن مجمـوع المعلمـين   % 10مـا نسـبته    1963لـم تكـن تتجـاوز عـام      في وكالة الغوث

  .)4: 1999طرخان، (
أنشأت دائرة التربية والتعليم في الوكالة أول معهد للتربية ببيروت، يأخذ اعتمادها  1963وفي العام 

خطاً وسطاً بين الدراسة عن بعد وبين الدراسة النظامية، ولتأمين هذه التجربة أعتمد فـي تـدريب   
المعلمين فلسفة المنحى التكاملي متعدد الوسائط، ويشمل التدريب المباشر من خالل حلقات دراسـية  
وتربية علمية ولقاءات إرشادية والبحوث والتجارب البسيطة والدورات اإلنعاشية، والتدريب غيـر  

ة للمتـدرب  المباشر ويتم عن طريق التعلم الذاتي بقراءة التعيينات الدراسية وأوراق العمل المرسـل 
واستخدام الوسائل السمعية والبرامج التلفازية التي تخدم هذا المفهوم وباإلضافة إلى توفير المراجع 

  ).10-9: 1984الدقاق، (والمجالت التربوية الالزمة 
ويرى الباحث أن معهد التربية يلعب دوراً أساسياً في تحقيق غايات دائرة التربية والتعليم فيما يتعلق 

  .التربوي، وتركيزه على التدريب كأسلوب إشرافي باإلشراف
ومن أجل تنفيذ برامج معهد التربية، قامت دائرة التربية والتعليم بإنشاء مراكز للتطوير التربـوي،  "

وأقيمت ثالثة مراكز أخرى في كل من  1974حيث تم إنشاء مركز في األردن وآخر في غزة عام 
، وكان الهدف الرئيس إلنشائها هـو تحقيـق التحسـين    1980سوريا ولينان والضفة الغربية عام 

النوعي للنظام التعليمي في كل ميدان، من خالل قيامها بتطبيق االتجاهـات التربويـة المعاصـرة    
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والحديثة، والعمل على توظيف مصادر التعلم إلى أقصى حد ممكن بغية تحسـين نوعيـة التعلـيم    
  .)7: 1999ن، طرخا(" والتعلم ألبناء الالجئين الفلسطينيين

مقابلة مـع   )2006المقيد، (وللوقوف على تطور اإلشراف التربوي بوكالة الغوث بغزة فقد أجرى 
السيد محمد مقبل نائب رئيس برنامج التربية والتعليم، الذي شغل منصب رئيس مركـز التطـوير   

أواسـط  التربوي في سنوات سابقة، حيث اشار أنه بعد إنشاء مركز التطوير التربوي فـي غـزة   
الستينات كان عدد المشرفين ال يتجاوز اصابع اليد، وكان يطلق عليهم ممثلو معهد التربية، ثم تغير 
هذا المفهوم إلى مفتش تربوي ثم مراقب تربوي ثم موجه تربوي، وفي عقـد التسـعينات تطـور    

الشـامل،   المفهوم ليصبح مشرف تربوي حين تبنت دائرة التربية والتعليم مفهوم اإلشراف التربوي
وقد ارتبط تطور اإلشراف التربوي في غزة بتطوره في األردن وذلك الرتباط مركـز التطـوير   

  ).70: 2006المقيد، (التربوي برئاسة التعليم في عمان 
أما عن أعداد المشرفين التربويين فقد بين مقبل أنها تزايدت بشكل ملحوظ، حيث كانـت أعـدادهم   

مشرفاً، وذلـك بسـبب   ) 76(مشرفين، بينما أصبح اليوم عددهم  أواخر الستينات ال يتجاوز عشرة
الزيادة المطردة في أعداد التالميذ والمدارس ونوع التخصصات، حيث استحدثت دائـرة التربيـة   

الحاسوب والوسائل التعليمية وحقـوق  : والتعليم عدة تخصصات في السنوات الخمس األخيرة وهي
المشرف التربوي من المعلمين أعلى معدل له خالل العقود  اإلنسان والتربية الخاصة، وبلغ نصاب

معلماً تقريباً، بينما كان أقل معدل ) 142(حيث بلغ  1999-1998الثالثة األخيرة في العام الدراسي 
معلماً وتنوي دائرة التربية والتعليم تخفيض هـذا  ) 89(حيث بلغ  2006-2005في العام الدراسي 

، بهدف إعطاء المشرفين التربـويين  2007-2006اً للعام الدراسي معلم) 80(النصاب ليصل إلى 
  .)70: 2006المقيد، (الفرصة للقيام بمهماتهم اإلشرافية بشكل افضل 

ويرى الباحث أن أعداد المشرفين لم يتغير كثيراً في الوقت الذي يزداد المعلمين فيه بشكل كبيـر،  
نولوجية والتي تساعد في عملية االتصال والتواصـل  لهذا كان لزاماً علينا استثمار المستحدثات التك

بين المشرفين والمعلمين، وتساعد في التغلب على مشكلة األعداد المتزايدة للمعلمين، حيـث أنهـا   
تساعد المشرف على التواصل مع أكثر من معلم في نفس الوقت وكذلك تساعده في تفعيل أسـاليبه  

ر الوقت والتكلفة وسرعة الوصول وكذلك تلبية حاجات اإلشرافية بكل سهوله سواء كانت في اختصا
  .             المعلمين وتنميتهم مهنياً

  
  :أهمية اإلشراف التربوي

المعلم، الطالـب،  (يعد اإلشراف التربوي ذا أهمية بالغة، لكونه يتعامل مع محاور العملية التربوية 
حيـث  محاور هي أساس العملية التعليمية، الوهذه ) المنهج، البيئة المدرسية، وعملية التفاعل بينهم

وقد تزايـدت أهميتـه بسـبب    , يعتبر اإلشراف التربوي حجر األساس في تطوير العملية التعليمية
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مثل زيادة عدد المعلمـين غيـر المـؤهلين أو    , المشكالت والقضايا التي تواجهها األنظمة التربوية
  ).13: 2011الغامدي، ( المبتدئين
  .النقاط التالية للداللة على أهمية اإلشراف التربوي )2005ي، القحطان(ويذكر 

 .لم تعد التربية محاوالت عشوائية بل عملية منظمة لها نظرياتها ومدارسها الفكرية المتعددة -1

 .يحتاج اإلنسان بطبيعته إلى المساعدة والتعاون مع اآلخرين وعمل المشرف يكمل عمل المعلم -2

  علمــين غيــر المــؤهلين تربويــاً للعمــل فــي مهنــة التــدريسالتحــاق عــدد مــن الم -3
  .)14: 2005القحطاني، (
اصطدم عدد من المعلمين القدامى المؤهلين تربوياً بواقع قد يختلف في صفاته وإمكاناته عمـا  " -4

 .تعلموه في مؤسسات إعداد المعلمين

ه الشخصية، واستعداده تشير المالحظة اليومية والخبرة إلى أن المعلم المبتدئ مهما كانت صفات -5
 :وتدريبه، يظل في حاجة ماسة إلى التوجيه والمساعدة وذلك من أجل

  .التكيف مع الجو الدراسي الجديد، وتقبل العمل بجميع ابعاده ومسؤولياته . أ
 .تنمية اتجاهات وعالقات إنسانية طيبة مع إدارة المدرسة، ومع الطالب، ومع زمالئه في العمل . ب

 .كلية للمنهج الذي سيدرسه، واألهداف المطلوب منه تحقيقهاالتعرف على الصورة ال . ت

التغلب على مشكالت المحافظة على النظام وضبط الطلبة وعالجها، بل والعمل على اسـتثارة   . ث
 .اهتمامهم وحفزهم إلى اإلقبال على الدراسة

المساعدة على تشخيص مشكالت الطلبة، وإيجاد حلول للمعوقات األخرى التي تعترض سـبيل   . ج
 .لعملية التعليميةا

التعرف على وسائل التقويم المناسبة، وتبين اهمية التقويم المستمر في التدريس، والتأكـد مـن    . ح
 .تحقيق أهداف التدريس

وجود المعلم القديم الذي لم يتدرب على االتجاهات المعاصرة والطرق الحديثة فـي التـدريس    -6
التطوير األدائي ومبرراته أمام المعلم الذي يؤكد الحاجة إلى عملية اإلشراف، وذلك لتوضيح فلسفة 

ما زال متمسكاً باألساليب التقليدية التي اعتادها في عملية التدريس، وذلك ألن مثل هذا المعلم عادة 
  .ما يزال يقاوم كل تغيير وتطوير في البرامج التعليمية حتى يعي اهدافه ومبرراته وتقنياته

اج في بعض األحيان إلى اإلشراف، والسيما عند تطبيـق  يحت) المتميز في أدائه(وحتى المعلم  -7
أفكار جديدة، حيث يرحب دائماً بمقترحات المشرف وبزياراته الصفية أكثر من المعلم األقل خبـره  
ألنه ال يخشى نقده، ويستطيع المشرف التربوي استغالل كفاءة المعلم المتميز عن طريـق تكليفـه   

يح إجراء عملي أمام المعلمين األقل اقتدار أو خبـرة،  ، أو توض)نموذجي(إعطاء درس توضيحي 
حيث يسر هذا المعلم عادة بهذا التكليف الذي يهيئ له الفرصة إلظهار مقدراته وفعاليتـه، ويـؤدي   
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دليل المشرف التربـوي،  ( " درسه بمتعة تظهر آثارها في تعاونه مع المشرف ومع أقرانه المعلمين
1998(. 

ضرورية ومهمة للمعلم والعمليـة التربويـة   "عملية اإلشراف التربوي ويعتبر بعض التربويين أن 
بجميع عناصرها، حيث يعتبر المشرف التربوي حجر الزاوية فيها فهو الذي يحدد المعالم ويرسـم  
ــودة      ــات المنش ــوغ الغاي ــدان لبل ــي المي ــاملين ف ــام الع ــبل ام ــر الس ــرق ويني   "الط

  .)13: 1995العبد اللطيف، (
  

  :لتربويأساليب اإلشراف ا
فإن أساليب اإلشراف التربوي هي النشاطات اإلشرافية الفردية والجماعية، العلمية والعملية التـي  
تستخدم من أجل تقويم المحتوى واألداء، وتحقيق النمو العلمي والمهني، وتحسين التعليم والـتعلم،  

  .)25: 2006دليل مفاهيم اإلشراف التربوي ( وتحقيق األهداف المرجوة 
مجموعة من أوجه النشاط يقوم بها المشرف التربوي والمعلم والتالميذ ومديري المـدارس   :يأو ه

من أجل تحقيق أهداف اإلشراف التربوي وكل أسلوب من أساليب اإلشراف التربوي مـا هـو إال   
نشاط تعاوني منسق ومنظم ومرتبط بطبيعة الموقف التعليمي ومتغاير بتغيره في اتجـاه األهـداف   

  ).271: 2001ى، عطو(المنشودة  التربوية
ويالحظ أنه ليس هناك أسلوب واحد يستخدم في اإلشراف التربوي يمكن أن يقـال عنـه أفضـل     

األساليب التي تستخدم في جميع المواقف والظروف حيث أن كل موقف تعليمي يناسبه أسلوب من 
وزارة المعارف، دليـل  (لوب األساليب، كما أنه قد يستخدم في الموقف التعليمي الواحد أكثر من أس

  .)58 :1998المشرف التربوي 
أنه ينبغي على المشرف التربوي تنويع أساليبه اإلشرافية بناء على طبيعة الموقـف   ويرى الباحث

   .التعليمي والفروق الفردية بين المعلمين واحتياجاتهم التدريبية واإلمكانات المتاحة
 :أسس اختيار األسلوب اإلشرافي

ختار المشرف التربوي األسلوب المناسب عليه االعتماد على مقومات أساسية منها ما ذكره وحتى ي 
  ):1983، متولي(
تسهم في تحسين وتطـوير العمليـة التعليميـة     التي الخبرات علىشمول األسلوب اإلشرافي  -1

  .والتربوية ونمو المعلمين المهني
عـداد  خبـرات والقـدرات واأل  األسلوب اإلشرافي لنوعية المعلمـين مـن حيـث ال    مالئمة  -2

 .والخصائص

 .مالئمة األسلوب اإلشرافي للموقف التعليمي وتحقيقه للهدف الذي يستخدم من أجله  -3

 .أن يتم التخطيط لألسلوب اإلشرافي وتقويمه بالتعاون بين المعلمين والمشرفين -4
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 .مرونة األسلوب اإلشرافي ليراعي ظروف المعلم والمشرف والبيئة المحلية -5

ن المحور الرئيسي التي تدور حوله أساليب اإلشراف فـي المشـكالت التـي تواجـه     أن يكو -6
 .المعلمين واإلسهام في حلها

أن يؤدي تطبيق أساليب اإلشراف المختارة إلى المشاركة اإليجابية للمعلمين والعمل الجمـاعي   -7
 .)287-286: 1983، متولي( والعالقات االجتماعية

 :)1986، الخطيب وآخرون(ويضيف 

إشراك بعض العاملين في الحقل التربوي من خبراء وإداريين في اختيار األسلوب اإلشـرافي   -8
 .، وإنه ال يوجد أسلوب إشرافي واحد يصلح لجميع المواقف التعليميةوتخطيطه وتنفيذه

ثقة المشرفين بقدرة المعلمين على النمو وإدراكهم ألهمية األسلوب اإلشرافي الذي يختارونـه   -9
 .استخدامهوقدرتهم على 

وقد نالت األساليب اإلشرافية اهتماماً كبيراً بسبب التطورات التي طرأت على مفهـوم اإلشـراف   
التربوي وظهرت أساليب أكثر فعالية وعناية لما تحققه من أهداف رئيسية تتركز في تحسين العملية 

  .)37 :2000السلمي (التربوية وتساعد المعلمين على النمو المهني 
المشرف التربوي أن يكون مدركاً لكافة األساليب والطرق التـي يمكـن أن تسـاعد    ويفترض في 

المعلمين على التغير والتطوير والسير نحو األفضل وأن يكون منطلق اختيار األسلوب المعين مـا  
يستلزمه الموقف اإلشرافي بكل أبعاده فالمشرف التربوي إنسان مبدع قادر على استعمال األساليب 

لتي يراها مناسبة في ظروف معينة مع أشخاص معينين ولديه إمكانية التبديل والتعـديل  والوسائل ا
في هذه األساليب بالشكل الذي يتطلبه الموقف التربوي ويستطيع المشرف التربوي الذي يقود عملية 

ما دام إحداث التغيير والتطوير التربوي أن يمارس األساليب الجديدة تبعاً للمواقف التعليمية الطارئة 
هدف هذه األساليب هو تحسين البرنامج التعليمي من ناحية وتحسين أداء المعلمين من ناحية أخرى 

  .)225-223 :1986الخطيب وآخرون (
  

  :عرض موجز ألهم وأبرز األساليب اإلشرافية
  :الزيارات الصفية: أوالً 

  :الزيارات الصفية مفهوم.أ
لتربوي الفعالة التي تمنح المشرف التربـوي الفرصـة   الزيارة الصفية هي أحد أساليب اإلشراف ا 

ليرى التحديات التي تواجه المعلمين في تدريسـهم   ،ليرى على الطبيعة سير عمليتي التعليم والتعلم
واإلطالع على الطرق واألساليب المستخدمة في تعليم التالميذ واكتشـاف المهـارات والقـدرات    

ستفادة منها وتنمية جوانب القصور وتحديد نوعيـة العـون   والمواهب التي يتميز بها المعلمون لال
  ).19: 2004المنيف (التربـوي الذي يحتاجـه المعلـم لتحسين مخرجات التعليم 
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  :الزيارات الصفية أهداف.ب
ه توجيهية تقويمية تعاونية بين المشرف التربوي والمعلم وتشكل جانباً يالزيارة الصفية عملية تحليل 

التربية العملية، خاصة إذا ما وظفها المشرف التربوي توظيفاً جيداً وأعطاها مـن  هاماً من أنشطة 
  ).60: 1998وزارة المعارف، دليل المشرف التربوي (وقته وجهده ما تستحق 

  :وفيما يلي أبرز األهداف التي يمكن تحقيقها خالل الزيارة الصفية
جاتهم وتمكنهم من استيعابها وفائـدتها  المواد الدراسية لقدرات التالميذ وحا مالئمةمعرفة مدى  -1

  .في تحقيق أهداف التربية
 ومالئمتهـا اإلطالع على الطرق واألساليب المستخدمة في تعليم التالميذ ومـدى صـالحيتها    -2

  .التعلمالتعليم و لسيكولوجية
 التعلـيم  التعرف على الوسائل المستخدمة في تقويم نتائج التعليم وفي الكشف عـن صـعوبات   -3
 .وتشخيصها وعالجهاالتعلم و

اكتشاف األخطاء والمشكالت والصعوبات المشتركة بين عدد من المعلمين لجعلها موضـوعاً   -4
 .الجتماع يدعو إليه المشرف لتدارسها وإيجاد الحلول المناسبة لها

مساعدة المعلمين في تقويم أعمالهم ومعرفة نواحي القوة والضعف في تدريسهم وحل المشكالت  -5
 .انون منها ورفع مستوى أدائهم لمهامهمالخاصة التي يع

اكتشاف حاجات المعلمين ومميزات كل منهم والقدرات والمواهب التي يتمتع بها لالستفادة منها  -6
 .)234-133: 1986 ،الخطيب وآخرون(على أفضل وجه 

 .مالحظة الموقف التعليمي والفعاليات التربوية بصورة طبيعية  -7

 .والوقوف على مدى تقدمهم تالميذه معالمعلم  تفاعلمالحظة  -8

 .معرفة مدى استجابة المعلمين ومدى ترجمتهم األفكار المطروحة في الزيارات السابقة -9

 .الوقوف على حاجات الطالب والمعلمين الفعلية والتخطيط لتثبيتها - 10

توثيق عالقة المشرف التربوي بالميدان ألخذ الواقع بعين الحسبان عنـد تخطيطـه لبـرامج     - 11
 .غناء البرنامج بما يفيد المعلمين في تأدية واجباتهمااإلشراف بغية 

لع عليه من أساليب جديـدة  زيادة رصيد المشرف التربوي من المعرفة وإنماء خبراته بما يطّ - 12
 .)61 :1998وزارة المعارف، دليل المشرف التربوي (ونشاطات فاعلة وتجارب مبتكرة 

 :اإلعداد للزيارة الصيفية.ج

  :اإلعداد مـا يلـي   ازيارة الصفية يساعد على نجاحها ومن أبرز ما يتناوله هذإن اإلعداد الواعي لل
  .تحديد الهدف من الزيارة الصفية بدقة  -1
2- يزور صفه لمعرفة ما إذا كان المعلـم قـد   معرفة المساعدة التي سبق أن قُدمت للمعلم الذي س

  .تطور وتحسن إلى األفضل أم ال
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  .حقائق التربوية والعلمية التي ممكن أن يطبقها في هذه الزيارةمراجعة المشرف للنظريات وال  -3
  .أن يحصل المشرف على معلومات عن الطالب الذين سيزور صفهم  -4
وليحذر القيـام بهـا    ،أن يقوم المشرف بالزيارة الصفية في وقت مالئم وفي جو نفسي طيب   -5

ــي    ــاً ف ــون دقيق ــن يك ــة ل ــذه الحال ــي ه ــه ف ــزاج ألن ــر الم ــو متعك ــه وه    .مالحظات
  .)273-272 :2001، ىعطو(
6-  فردياً مع المعلم الم زار بعد الزيارة مباشرة على أن يهتم خالله أن يعقد المشرف التربوي لقاء

بإبراز جوانب القوة لدى المعلم ويعمل على تعزيزها وعرض نقاط الضعف بأسلوب غير مباشـر  
  .)44: 2006حسين، ( داء آرائه ومقترحاتهللعمل على تالفيها، وأن يترك للمعلم الفرصة إلب

  :الزيارات الصفية أنواع. د
مسبق وترتبط هذه  اتفاقوهي الزيارة التي يقوم بها المشرف دون إشعار أو : الزيارة المفاجئة -1

الزيارة في أذهان المعلمين بممارسات التفتيش وهذا النوع يتناقض مع المفهوم الحديث لإلشـراف  
وزارة المعـارف، دليـل المشـرف التربـوي،     (ور الثقة بين المشرف والمعلم التربوي ويهدم جس

1998: 61(.  
ولكن ال بأس على اإلطالق من قيام الشرف التربوي بمفاجأة المعلم في أي وقت يشاء، إذا أنه من  

ستعداد للعطاء التربوي الجزيل وأن يكون المشرف المفروض أن يظل المعلم في حالة واحدة من اإل
يقي عليه هو ضميره وفي هذه الحالة يجب على المشـرف التربـوي أن يراعـى األصـول     الحق

  ).58-57 :1988طافش، ( المتعارف عليها في الزيارات الصفية 
  :الزيارة المرسومة أو المتفق عليها أو المخطط لها -2
موعـدها  وهذه الزيارة تتم بناء على تخطيط مسبق بين المشرف التربوي والمعلم ويـتم تحديـد    

فيما بينهم وبالتالي يحاول المعلم تحسين أدائـه أو إبـراز قدراتـه     والمعلم بالتشاور بين المشرف
نادي به اإلشراف الحديث ألنـه  الحقيقية وتقديم أفضل ما عنده وهذا النوع من الزيارات هو الذي ي

لمشـرف  وزارة المعـارف دليـل ا  ( - )58-57 :1988طـافش،  ( يقوم على التشاور والتعاون 
  .)61 :1998التربوي، 

  :الزيارة المطلوبة أو القائمة على الدعوة -3
  :وهذه الزيارة نوعان 
إما أن تكون بناء على طلب من مدير المدرسة أو من المعلم، وهذه تتطلب نوعاً من المعلمين    -أ

اور حـول  بلغوا درجة من النضج بحيث ال يخجل أحدهم من طلب المساعدة إذا احتاج إليها كالتش
اك ثقـة بـين   نموقف تعليمي معين أو حل مشكلة عارضة وفي مثل هذا الموقف ال بد أن يكون ه

  .المعلم والمشرف
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وإما أن يطلبها المعلم المتميز ليعرض على المشرف التربوي بعض الخطـط أو األسـاليب      -ب
ب وجود عالقة زمالـة  الجديدة أو سجالت متابعة مبتكرة وهذا النوع من الزيارات نادرة ألنه يتطل

  .حترام المتبادل بين األطراف المتعاونة للنهوض بالعملية التربويةخاصة ورفيعة قائمة على اإل
ومن إيجابيات الزيارة المطلوبة أنها تقضي على ارتباك المعلم فيما لو تمت الزيارة بصورة مفاجئة 

حول نقاط معينة طلبها المعلـم،  أو بصورة مخطط لها، ثم أن التركيز في مثل هذه الزيارات يكون 
  .)60 :1988طافش (ن هو أخطأ إولن يشعر بالحرج أو االضطراب 

  
  :المداوالت اإلشرافية: ثانياً 

 :المداوالت اإلشرافية مفهوم.أ

المقصود بالمداوالت اإلشرافية هو ما يدور من مناقشات بين المشرف التربوي وأحد المدرسـين   
األمور التربوية العامة التي يشترك في ممارستها سواء كانـت هـذه   حول بعض المسائل المتعلقة ب

  .)129: 1976األفندي (المناقشات موجزة أم مفصلة، عرضية أو مرتباً لها 
  :المداوالت اإلشرافية أهداف.ب
عـوق  عرف اتجاه المعلم نحو مهنته والوقوف على آماله وميوله وكل ما يؤثر في عمله أو يتُ -1

  .نموه
 .لمين لتحمل المسؤولية وتقدير الظروفتهيئة المع -2

تبادل اآلراء واألفكار والخبرات، وذلك ألن المشرف يأخذ بقدر ما يعطي، ويشـارك غيـره    -3
 .الرأي، ويسهم في إيجاد جو من المحبة وحسن االستعداد لدى المعلم لقبول ما يقترحه

توصل إلـى أفضـل   مساعدة المعلمين على معرفة ما لديهم من قدرات ومواهب و كفايات وال -4
 .السبل الستثمارها على الوجه األكمل

مؤازرة اجتماعات المعلمين وتكميلها ألن هناك بعض القضايا التي تحتـاج إلـى مـداوالت     -5
 .إشرافية مع كل معلم على حده لتتضح األمور الغامضة لديه

جوانـب  تقدير العاملين والتعبير عن شكرهم ومكافأتهم بالتركيز علـى األعمـال البنـاءة وال    -6
 .)69: 1998وزارة المعارف، دليل المشرف التربوي (المشرقة والجهود الموفقة 

 .إزالة الشكوك وتوضيح النقاط الغامضة لدى المعلمين -7

مساعدة المعلمين في التطلع إلى الثقة وإبداء الرغبة فيه حرصاً منهم علـى تكميـل أنفسـهم     -8
 .وعالج أوجه القصور لديهم

في المعلمين الثقة بالنفس واألمل والطموح والحماسة والتصـميم  أن ينمي المشرف التربوي  -9
 .)140-134 :1976األفندي (وقوة اإلرادة والتي تعينهم على اإلنتاج المثمر والعمل الجاد 
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  :المداوالت اإلشرافية إجراءات.ج
زة علم في وقت مناسب لكليهما، ويفضل أن تعقد بعد فترة وجيمأن تتم المداولة بين المشرف وال -1

  .من الزيارة الصفية بحيث تتيح للمشرف فرصة ليعد لها اإلعداد المناسب
 .أن تكون في مكان هادئ يرتاح إليه المعلم ويأمن فيه من كثرة المقاطعات -2

أن تتم مناقشة المعلم في لقاء فردي وأن يكون النقاش موضوعياً قائمـاً علـى تبـادل الـرأي      -3
 .حترام المتبادلواإل

4- لتربوي المعلم بأهمية النقد الذاتي من أجل تعزيز ثقته بنفسهقنع المشرف اأن ي. 

أن يبدأ المشرف التربوي اللقاء بذكر اإليجابيات ألن ذلك أدعى إلى تعزيز ثقة المعلـم بنفسـه    -5
 .وتقبل ملحوظات المشرف وتنفيذ توجيهاته

 .لواقع الميدانيأن يتجنب المشرف إلزام المعلمين بالنظريات التربوية البعيدة عن التطبيق في ا -6

أن يغض المشرف الطرف عن األخطاء اليسيرة التي يمكن أن يتخلص منها المعلم بعد أن يشتد  -7
 .عوده في الميدان

أن يهتم المشرف في أثناء النقاش بربط أداء المعلم بالنواتج التعليمية بغرض التوصل إلى أفضل  -8
زارة المعارف، دليل المشرف التربـوي،  و(األساليب التعليمية وأكثرها فاعلية في تحقيق األهداف 

1998: 70(. 
  

  :تبادل الزيارات بين المعلمين: ثالثاً 
  :الزيارات بين المعلمين مفهوم.أ 

هو أسلوب إشرافي فعال مرغوب فيه يترك أثراً في نفس المعلم ويزيد من ثقته بنفسه ويطلق إبداعه 
  .)72: 1986لمساد، ا(خاصة إذا تمت العملية وفق ضوابط مناسبة ومخطط لها 

ويمكن للمشرف التربوي عند استخدامه لهذا األسلوب أن يلعب دوراً مهماً في نقل الخبـرات بـين   
عتمـاد علـيهم   المعلمين الذين يشرف عليهم حيث يحتفظ بسجل للمعلمين المتميزين الذين يمكن اإل

مين بسبب نقص فـي  للمساعدة في تنمية زمالئهم، فإذا الحظ المشرف قصور في أداء بعض المعل
معرفتهم أو مهاراتهم فيمكن ترتيب زيارة لهم إلى أحد المعلمين المتميزين بالتنسيق معـه وبيـان   

  ).287:م2001، ىعطو(أهدافها واألساليب التي يرغب في تقديمها وعرضها للمعلمين الزائرين 
  :الزيارات بين المعلمين أهداف.ب
فـي أسـاليب التعلـيم وطرائـق معالجـة بعـض        تبادل الخبرات بين معلمي المادة الواحدة -1

  .لتوظيف السليم أثناء الشرحلالموضوعات وتوظيف بعض المهارات 
 .تقويم المعلم عمله من خالل مقارنة أدائه بأداء اآلخرين -2

 .تقريب وجهات النظر بين معلمي المادة الواحدة والمعلمين بوجه عام -3
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 .متشجيع المعلمين على إبداء آرائهم وطرح مشكالته -4

 .تشجيع المعلمين المبدعين وتطوير ممارساتهم -5

 :1998 ،وزارة المعارف، دليل المشرف التربوي( بعضهم بعضاً واحترامتعميق فهم المعلمين  -6
78(. 

تعريف المعلم بالمتطلبات األساسية للنجاح في مهنة التدريس من خالل إطالعه على نمـوذج   -7
ة وإطالعه على أساليب زمالئه ومناقشته للموقـف  تقرير تبادل الزيارات ومن خالل إعداده للزيار

 .التعليمي أثناء الزيارة

أن يتضح للمعلمين كيفية االستفادة من الوسائل التعليمية المتاحة خصوصاً السبورة والطباشير  -8
الملونة والكتاب المدرسي واألجهزة المتوفرة من أجل تحقيق األهداف في جو طبيعي بعيـد عـن   

 ).227-226 :2007المنيف، (التكلف 

  :الزيارات بين المعلمين ضوابط.ج
أن يكون المعلم المزار ذا مستوى فني متميز فعالً، بحيث يتمكن من تـرك األثـر الحميـد     -1

 .المنشود في نفوس الزائرين

أن يوافق المعلم المزار على زيارة زمالئه له دون أن تتسبب هذه الزيارة في عرقلة البرنامج  -2
 .المدرسي

 .دف من الزيارة محدداً وواضحاًأن يكون اله -3

 .للزيارة الهدف المنشود اختيارتوضيح األسباب الكامنة وراء بأن يقوم المشرف التربوي  -4

5- خطط لها وفق خطة معدة سلفاً بحيث تراعي حاجات المعملين الزائرينأن تتم الزيارة وي. 

 .أن يتم دخول المعلمين الزائرين مع بداية الحصة وخروجهم مع نهايتها -6

أن يعقب الزيارة جلسة مناقشة بين المعلمين والزائرين والمعلم المزار حول فعاليات الحصـة   -7
ومدى تحقيق أهدافها ومن ثم الخروج بالعديد من التوصيات التي من شـأنها رفـع مسـتوى أداء    

 .المعلمين مستقبالً

لك من أجـل  اختالف الظروف لمراعاة ذ االعتبارأن يأخذ المعلمون والمشرف التربوي بعين  -8
 .)87 :1988طافش، (تجنب النقد الخارج أو التقليد األعمى 

 )2003الخطيب، ( ويضيف

 .أن يقتصر برنامج الزيارة على مناقشة الهدف الذي تم من خالله عمل الزيارة -9

 ).208: 2003الخطيب، (إشراك المعلمين المبدعين والمستجدين وذوي المستويات المتعددة  - 10
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  :التطبيقيةالدروس : رابعاً 
  :الدروس التطبيقية مفهوم.أ
الدرس التطبيقي هو نشاط علمي يقوم به المشرف التربوي أو أحد المعلمين المتميزين داخل أحـد   

األفكـار النظريـة المطروحـة     مالئمةالصفوف العادية وبحضور عدد من المعلمين وذلك لمعرفة 
مبتكرة لمعرفة مدى فاعليتها أو شرح أساليب للتطبيق العلمي في الميدان أو لتجريب طريقة تعليمية 

تقنية فنية أو استخدام وسائل تعليمية حديثة أو توضيح فكرة أو طريقة يرغب المشـرف التربـوي   
وزارة المعـارف، دليـل المشـرف    ( إقناع المعلمين بفاعليتها وأهمية تجريبها ومن ثم اسـتخدامها 

  ).77 :1998التربوي، 
  :الدروس التطبيقية أهداف.ب
تعطي الدروس التطبيقية الدليل على إمكانية تطبيق األفكار واألساليب التـي يتحـدث عنهـا     -1

  .المشرف
 .تتيح مناقشة األفكار والصعوبات التي تعترض عملية التطبيق وإمكانياته في مختلف الظروف -2

 .تزيد من ثقة المعلم بنفسه -3

تالي علـى تطـوير وتحسـين    م أساليب مبتكرة مما يساعد بالااكتساب المعلمين مهارة أستخد -4
 .أدائهم

توثيق الصلة بين المعلمين والمشرفين من خالل التعاون المشترك بـين التخطـيط والتنفيـذ     -5
 .والتقويم مما يتيح الفرصة للتواصل اإليجابي بين المشرف والمعلمين

حة إتاحة الفرصة للمشرف التربوي الختيار فعالية أفكاره وإمكانية تطبيقها في الظروف المتا -6
 ).289 -288 :2001 ،ىعطو(

 .االستفادة من المعلمين المتميزين وتشجيعهم على االبتكار -7
 ).36: 2008سفر، (تحقق التعاون واالتصال الجيد بين المشرف والمعلم  -8

  :خطوات إجراء الدرس التطبيقي.ج
  .سالتخطيط الجيد للدرس التطبيقي من حيث األهداف والوسائل وقناعة المعلمين بأهمية الدر -1
أن ينظم الدرس لتوضيح فكرة محددة وواضحة وأن ال تفرض الدروس على المعلمين فرضاً  -2

 .بل يجب إقناعهم بضرورة هذا الدرس

 .والتنفيذ عداد والتخطيطالمشاركة المباشرة للمشرف في مراحل اإل -3

 اختيار معلم كفء لديه الخبرة واالتزان الخلقي والمسلكي ولديه القدرة على إعـداد الـدروس   -4
 .التطبيقية وتقديمها بحضور زمالئه

تحديد هدف وموضوع الدرس وإعداده إعداداً جيداً ومناقشته مع المشرف التربـوي أو مـع    -5
 .زمالئه قبل تقديمه حتى يتم إجراء التعديل أو اإلضافة المناسبة إذا لزم األمر
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ن الـدرس  اختيار الصف الدراسي المناسب الذي يستوعب الطالب والمعلمين الذين سيحضرو -6
وأن يتم إعطاء الدرس في بيئة تعليمية عادية غير مصطنعة بحيث يكون مستوى الطلبـة عـادى   

 .وغير متميز

 .اختيار الوسائل التعليمية المناسبة للموضوع -7

 .أن يكون الموضوع المراد شرحه مناسب لزمن الحصة -8

آخرون للمشاركة  أال يركز المشرف على معلم واحد للقيام بتطبيق األفكار بل يشجع معلمون -9
 .في هذا البرنامج حتى ينوع الخبرات والطرق واألساليب

وهذا يتطلب مـن المعلـم    ،إعداد بطاقة لتقويم الدرس توزع على المعلمين المشاهدين للدرس - 10
 .عداد نفسه للزيارة ليستطيع مناقشة األفكار المطروحة في الدرس بفعاليةإالمشاهد 

كل مفصل ليعاد على مسامع المعلمين المشاهدين بعد تخصيص مقرر للدرس يدون خطواته بش - 11
 .انتهاء الحصة

أن يعقب نهاية الدرس مناقشة حول الموضوع الذي تـم طرحـه يشـترك فيهـا المعلمـون       - 12
 .والمشرف التربوي ومدير المدرسة

الخروج بخالصة كتابية بعد المناقشة تجمع اإليجابيات والسلبيات والتوصيات التي تم طرحها  - 13
 .إليها بحيث يمكن كتابتها وتوزيعها على المعلمين بما يضمن استفادتهموالتوصل 

القيام بعملية متابعة لنتائج الدروس التطبيقية للوقوف على مدى تأثير هذه الدروس على األداء  - 14
 .)289: 2001 عطوى،( - )231 :2004المنيف، ( الفعلي للمعلمين في صفوفهم

  
  ):ربويةالورشة الت(المشغل التربوي : خامساً

  :المشغل التربوي مفهوم.أ
هو نشاط تعاوني عملي لمجموعة من المعلمين تحت إشراف قيادات تربوية ذات خبرة مهنية واسعة 
يعمل فيها المشتركون أفراداً وجماعات في وقت واحد متعاونين تحت إرشاد منسق من أجل تجريب 

مل تربوي محدد مثل تحليل محتوى أحسن طرق التدريس أو دراسة مشكلة تربوية مهمة أو إنجاز ع
وحدات دراسية أو إنتاج وسيلة تعليمية معينة في مادة أو وحدة معينة لصف معين أو التخطيط للقيام 

 وزارة المعارف، دليـل المشـرف التربـوي،   ( -)381 :1983 متولي،( وغيرهابإحدى التجارب 
1998 :80.(  

  :المشغل التربوي أهداف.ب
  .لحل المشكالت التي تواجههم بأسلوب علميإتاحة الفرصة للمعلمين  -1
 .تنمية مهارات المعلمين وإكسابهم خبرات جديدة -2

 .إكساب المعلمين خبرات جيدة في العمل التعاوني -3
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 .داخل الورشة يتحقيق النشاط اإلبتكار -4

 .وضع المعلمين في مواقف تساعد على إزالة الحواجز بينهم -5

 .يةإتاحة الفرصة للمعلمين لرفع روحهم المعنو -6

 .تعريف المعلمين طرقاً وأساليب يستطيعون استخدامها في صفوفهم المدرسية -7

توفير الفرص للمعلمين لكي يتعاونوا مع غيرهم إلنتاج أدوات ووسـائل تعلـيم مفيـدة فـي      -8
 .تدريسهم

 .)223-222 :1997 المنيف،(قف يستطيعون فيها تقييم جهودهم اوضع المعلمين في مو -9

 .اونيدعم العمل الجماعي والتع - 10

  تحقق تنفيذ اإلشراف التشاركي مـن خـالل العمـل المشـترك بـين المشـرف والمعلـم        - 11
 ).37: 2008سفر، ( 
  :خطوات إجراء المشغل التربوي.ج
التخطيط التعاوني الجيد لموضوع المشغل ومكانه وزمانه ومواده التعليمية وأنشطته وأهدافـه   -1

  .والتجهيزات الالزمة إلنجاحه
 .لبي حاجات المعلمين والميدانعات لمعالجتها في المشغل تُالحرص على اختيار موضو -2

تهيئة المعلمين وإقناعهم بأهمية المشكلة التي هي موضوع البحث وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة  -3
 .الفعلية في أنشطة المشغل

 .اإلفادة من خبرات المعلمين أنفسهم وخاصة المبدعين منهم لما في ذلك من فائدة لآلخرين -4

 .ة بنخبة من ذوى الكفاءات العالية والخبرة الكافية في المواضيع المطروحة للبحثاالستعان -5

وضع كل ما يحتاج إليه المشتركون في المشغل من المراجع والكتب والنشـرات والمجـالت    -6
 .تحت تصرفهم وفي أي لحظة

تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة واختيار رئيس ومقرر لكل مجموعة يتولى عرض ما  -7
 .صلت إليه مجموعته بعد كل نشاطتو

 .أال يزيد عدد كل مجموعة عن ستة معلمين وأال يزيد عدد المجموعات عن خمس مجموعات -8

أن يعد المشرف التربوي نفسه بشكل جيد للمشاركة في المشغل حتى يشعر المعلمـون أنهـم    -9
 .يستفيدون من المشغل لما في ذلك من ترغيب لهم في االستمرار بحضوره

وسيلة التقويم للمشغل التربوي عند االنتهاء منه ليكون بمثابة تغذية راجعـة يسـتثمر   إعداد  - 10
 .نتائجها في التخطيط لبناء مشاغل تربوية جديدة

ــدان للتأكــد مــن تحقيــق أهــداف المشــغل التربــوي  - 11   متابعــة المشــاركين فــي المي
 .)292 :2001عطوي (
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  :النشرات اإلشرافية: سادساً
   :فيةالنشرات اإلشرا مفهوم.أ

هي وسيلة اتصال إشرافية كتابية يقوم أو يساهم المشرف التربوي في إعدادها و توزيعها للمعلمين 
تضمن عادة مجموعة من التعليمات والمعلومات التي تهـدف إلـى اطـالع    الذين يشرف عليهم وي

مـور  المعلمين على صور من المقررات الدراسية أو األنشطة التعليمية المعنية وغيرهـا مـن األ  
  .)92 :1967البزاز، (التعليمية المهنية 

  :النشرات اإلشرافية أهداف.ب
 .تكسب المعلمين مهارة نقد ومحاكمة ما يقرأون -1

 .تخدم أعداداً كبيرة من المعلمين في أماكن متباعدة -2

 ).69: 2005الطعاني، (تحفز على التفكير في المشكالت واقتراح حلول لها  -3

  .مشرف والمعلمينتساعد على توثيق الصلة بين ال -4
 .توفر للمعلمين مصدراً مكتوباً ونموذجاً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة -5

عرف المعلمين ببعض األفكار والممارسات واالتجاهات التربوية الحديثـة علـى المسـتوى    تُ -6
 .المحلي والعالمي

 .لها تثير بعض المشكالت التعليمية لحفز المعلمين على التفكير واقتراح الحلول المالئمة -7

 .تساعد في تعميم الخبرات المتميزة التي يشاهدها المشرف -8

 .توضح أهداف خطة المشرف للمعلمين وتحدد بعض أدوارهم فيها -9

عداد والوسائل التعليمية الحديثة ألتزويد المعلمين بإحصائيات ومعلومات وإرشادات خاصة با - 10
 .والنشاطات واالختبارات

 .وخبراتهم المتميزة وأساليبهم المبتكرةتتيح تعميم مقاالت المعلمين وبحوثهم  - 11

 .)293: 2001 ىعطو( تهدى المعلمين إلى بعض المراجع العلمية والمهنية - 12
 
  :النشرات اإلشرافية إجراءات.ج
  .أن تتضمن مقدمة واضحة تبرز األهداف المراد تحقيقها -1
ـ   -2 ي أن تكون قصيرة ذات لغة سهلة واضحة تتضمن حقائق ومعلومات دقيقة وحديثة تـؤثر ف

 .تغيير سلوك المعلمين وممارساتهم العملية

 .أن تتناول موضوعاً واحداً وأن يلبي هذا الموضوع حاجة مهمة لدى المعلمين -3

أن تكون عملية بعيدة عن اإلغراق في التنظير ومشتملة على أمثلـة مـن واقـع المعلمـين      -4
 .وخبراتهم وظروفهم

 .أن تثير دافعية المعلم لنقد ما يقرأ -5
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يت إرسالها مع ظروف المعلمين المدرسية والخاصة حتى يتسنى لهم قراءتهـا  أن يتناسب توق -6
 .واستيعابها

 .)82: 1998 وزارة المعارف، دليل المشرف التربوي،( عزز بأساليب إشرافية أخرىأن تُ -7
 

  :القراءة الموجهة: سابعاً
  :القراءات الموجهة مفهوم.أ
لمين في أثناء الخدمة من خالل إثارة اهتمامهم هي أسلوب إشرافي هام يهدف إلى تنمية كفايات المع 

  .بالقراءة الخارجية وتبادل الكتب واقتنائها وتوجيههم إليها توجيهاً منظماُ مدروساً
  :القراءات الموجهة أهداف.ب
  .تحقيق أسباب النمو األكاديمي والمسلكي في مجال العمل التربوي -1
  ).ستمرالم(إكساب المعلم مهارات التعلم الذاتي   -2 
  .تطوير معلومات المعلم وتحسين أساليب عمله وحل مشكالته التربوية  -3 
  .قع التربوي الذي يعيشه المعلماتكييف وتطوير الخبرات العالمية المتنوعة لتتالءم مع الو  -4 
  ).120: 2005أبو عابد، ( .مواكبة التطورات التربوية بما يفيد في تحصيل التالميذ وتقدمهم  -5 
  :القراءات الموجهة اليبأس.ج

يوجه المشرف التربوي من وقت آلخر إلى قراءات تتعلق بالمشكالت التربويـة التـي يواجههـا    
عرفهم بالكتب والمجالت المهنية التي تظهر بشكل دوري ثم بعد ذلك يقـوم بقـراءة   المعلمون كما ي

  .فقرات من هذه الكتب والمجالت ويناقشها في اجتماعات المعلمين
م المشرف التربوي النشرات التربوية إلعالم المعلمين بالكتب الجديدة مع كتابة تعليقات يستخد -1

 .عن أهميتها ومحتواها

تظهر من وقت آلخر مقاالت عديدة في مجالت تربوية متنوعة تناقش العديد من المواضـيع    -2
لمعلمين تمهيـداً  التي تهم المعلمين وهنا يمكن للمشرف التربوي طبع هذه المقاالت وتوزيعها على ا

 .لمناقشتها معهم

 .قدم للمعلمين في اجتماعاتهم بشأن المشكالت المختلفةينوع المشرف التربوي في الكتب التي تُ  -3

4- عاون الشرف التربوي المعلمين على اإلفادة مما قرءوه بتطبيق نتائج هذه القراءات في عملهمي. 
  :القراءات الموجهة تقويم.د

ناء زياراته الصفية واجتماعاته الدورية مع المعلمين أن يالحظ أثر هـذه  يمكن للمشرف التربوي أث
وزارة المعـارف، دليـل   (القراءات في ممارسات المعلمين وبحوثهم الميدانية وثقـافتهم التربويـة   

  ). 83-82 :1998 المشرف التربوي،
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  :االجتماعات واللقاءات اإلشرافية: ثامناً
  :شرافيةاالجتماعات واللقاءات اإل مفهوم.أ
اللقاء اإلشرافي هو اجتماع هادف يعقده المشرف مع معلم أو مجموعة من المعلمين الذين يقومون  

بتدريس مادة ما ويكون في الغالب قبل الزيارة الصفية أو بعدها أو في بداية العام الدراسي للتعرف 
  .على المعلمين ومناقشة خططهم الفصلية أو السنوية

  :اللقاءات اإلشرافيةاالجتماعات و شروط.ب
  .تحديد موعد اللقاء ومكانه بحيث يكون اللقاء في مكان هادئ ومريح

 .أن تكون أهداف اللقاء واضحة ومحددة -1

أن يتقن المشرف أساليب االتصال اللفظي وغير اللفظي وأن يكون دقيقاً في اختيـار أسـئلته    -2
 .أثناء اللقاء بحيث تشجع هذه األسئلة المعلم على الحديث

 .يوطد المشرف التربوي عالقته مع المعلم ويعزز ثقته بنفسهأن  -3

 .أن يتوفر الوقت الكافي للقاء حتى يستطيع المعلم أن يعبر عن نفسه -4

أن يكون لدى المشرف سجل تراكمي عن المعلم يتوفر فيه معلومات عن أحواله الشخصية أو  -5
 .املته والحديث معهالمهنية أو االجتماعية لتساعده في اختيار األسلوب المناسب لمع

 .مراعاة أن تكون الجلسة والمقاعد متقاربة ال توحي بوجود فوارق رسمية أو اجتماعية  -6

 .أن يشعر المعلم أن لدى المشرف استعداداً صادقاً لتقديم المساعدة كلما شعر بحاجته إليها -7

ن أفكـاره  أن يحترم المشرف آراء المعلم حتى لو خالفت رأيه حتى يستطيع المعلم أن يعبر ع -8
 ).29 :2001 ،ىعطو(بحرية وال يشعر المعلم بسخرية 

  :االجتماعات واللقاءات اإلشرافية أهداف.ج
  .تزويد المعلمين ببعض المفاهيم التربوية وشرح أبعادها

 .طرح بعض التجارب الريادية وإثراءها بالمناقشة والتحليل والتطبيق -1

أهمية الدور الـذي يمارسـونه وأهميـة    رفع الروح المعنوية للمعلمين عن طريق إشعارهم ب -2
 .المقترحات التي يقدمونها

تتيح الفرصة لمواجهة المشكالت التربوية بصورة عامة واإلسهام بشكل مثمر فـي اقتـراح    -3
 .الحلول وتقديم البرامج العالجية في مواجهة الضعف

ماعـة  تحقيق قدر واف من الفهم المشترك والمسؤولية المشتركة، وتكوين رأي عام بـين ج  -4
 .المعلمين

والتدريب عليها مما ينعكس على أسـلوب إدارة   التشاوريةإتاحة الفرصة لممارسة األساليب  -5
 .المعلمين لصفوفهم
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وزارة (مساعدة المعلمين الجدد أو من تنقصه الثقة بالنفس على المشاركة وتحمل المسـؤولية   -6
 .)75 :1998المعارف، دليل المشرف التربوي، 

  
  :التربويةالندوات : تاسعاً 

  :الندوات التربوية مفهوم.أ
وهي عبارة عن عرض عدد من القادة التربويين لقضية أو موضوع محدد ثم فتح المجال بعد ذلـك  

  ).193 :1996 الحبيب،(للمناقشة الهادفة المثمرة للحاضرين 
  :الندوات التربوية أهداف.ب

  .إثراء موضوع معين أو خبرة محددة بأكثر من رأي
 .ة لنقاش هادف ومثمر حول ما يتم عرضه من أفكارإتاحة الفرص -1

تحقيق التواصل بين المشاركين وتوفير فرص يتفاعل فيها المعلمون مع قضايا تربويـة تـتم    -2
 .مناقشتها وإثراؤها

وزارة المعارف، دليل المشرف ( المساعدة على تحقيق النمو المهني وتحقيق األهداف التربوية -3
 .)74 :1998التربوي 

  :الندوات التربوية إجراءات.ج
  .التخطيط المنظم مع تحديد األهداف والموضوعات المراد طرحها وتحديد الزمان والمكان لعقدها

االهتمام باختيار الموضوع بحيث يكون متصالً اتصاالً وثيقاً بحاجـات ومشـكالت التربيـة     -1
 .والتعليم

اضر يرجع إليهـا وقـت   أن تدار الندوة بواسطة رئيس محدد مسبقاً مع تدوين النتائج في مح -2
 .)193: 1996، الحبيب(الحاجة 

  
  :البحث اإلجرائي: عاشراً 

  :البحث اإلجرائي مفهوم.أ
افية التي تهدف إلى تحسين ممارسات المعلمين التعليميـة،  رأحد الوسائل اإلشالبحث اإلجرائي هو 

  ).261: 2003السعود، ( من خالل المعالجة الموضوعية للمشكالت التي يواجهها المعلمون
  :البحث اإلجرائي أهداف.ب
  .تجربة األفكار والبرامج واألساليب الجديدة والتأكد من مدى صحتها وصالحيتها -1
 .يحسم الخالف في كثير من المشكالت بتقديم حلول مقنعة -2

 .يقدم للمعلم فرصاً لمعرفة إمكانات مدرسته وزمالئه وبيئته -3
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ويساعد في تكامل شخصيته ووصوله إلى مستوى  يسهم في نمو المعلم فردياً ومهنياً واجتماعياً -4
 .التوازن االنفعالي المطلوب

5- عدل مـن  يقدم للمعلم فرصاً إلدراك قدراته وإمكاناته ونقاط القوة ونقاط الضعف عنده بحيث ي
 .)294: 2001، ىعطو(نحو األفضل  التدريسيةأساليبه 

 .وحل المشكالتتدريب المعلمين على استخدام األساليب العلمية في التفكير  -6

مما يؤدي إلى زيادة احتمال قيامهم بإجراء " الميداني"إكساب المعلمين مهارات البحث العلمي  -7
 .بحوث ودراسات فردية وجماعية بمبادرات ذاتية

 -النقد البناء وتقبل وجهات نظر اآلخـرين : تنمية اتجاهات إيجابية لدى المعلمين من أبرزها -8
 .)81 :1998 ،وزارة المعارف، دليل المشرف التربوي(رائهم االنفتاح على أفكار اآلخرين وآ

  :البحث اإلجرائي خطوات.ج
  :يص خطوات البحث العلمي فيما يليخيمكن تل

  .الشعور بالمشكلة وتحديد مجالها - أ
 .صياغة المشكلة وتحديد أبعادها بشكل محدد - ب

 .وضع فرضيات العمل الالزم لحل المشكلة - ت

 .الفرضياتتصميم خطة تنفيذ العمل واختبار  - ث

 .تسجيل النتائج وتفسيرها -  ج
 ).296-295: 2001 ى،عطو(وضع التوصيات والمقترحات  -  ح

 
  :أهم العوامل المساعدة على نجاحه.د
  .أن يكون المشرف التربوي ملماً بأساليب البحث العلمي ووسائله -1
أن يمهد المشرف التربوي للفكرة بإتاحة الفرصة للمعلمين لدراسة ومناقشة بعـض البحـوث    -2
 .ميدانية التي أجريت في بعض المدارس أو إدارات التعليم أو الجامعاتال

 .أن يقتنع المعلمون بأهمية البحث اإلجرائي وضرورته -3

 .أن يراعي في اختيار مشكلة البحث توافر الظروف الموضوعية لمعالجتها -4
مشـرف  وزارة المعارف، دليـل ال (أن تتوافر جميع المراجع واألدوات الالزمة للقيام بالبحث  -5

 .)81 :1998 ،التربوي
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  :التعليم المصغر: إحدى عشر
  :التعليم المصغر مفهوم.أ

يقوم على تحليل العملية التعليمية  التدريسيةهو إستراتيجية من إستراتيجيات التدريب على المهارات 
على  قادراً يصبحوتحليل أداء المعلم إلى مجموعة من المهارات السلوكية والعمل على تقويتها حتى 

  .تأدية عمله على أحسن وجه
) 10-4(وفيه يقوم المتدرب بأداء مهارة محددة يمكن مالحظتها وقياسها أمام عدد قليل من زمالئه 

  ).131 :1998 ،عايل والمنوفي(دقيقة بحضور المشرف ) 20-5(في زمن محدد من 
  :التعليم المصغر أهداف.ب
  .تعليمية وأساليب التعليم الحديثةتدريب المعلمين أثناء الخدمة على المهارات ال -1
 .استخدام التعليم المصغر بصفته تقنية إشرافية إبداعية في مجال اإلشراف التربوي -2

 .تيسير العوامل المعقدة التي تدخل في الموقف التعليمي -3

 .تعزيز بواعث الطالب وإثارة دافعيتهم للموقف التعليمي ومشاركة المعلم -4

أكثر من الممارسة نفسها ألن المعلمين المتدربين يستفيدون مـن   االستفادة من التغذية الراجعة -5
وزارة المعـارف،  (نقد زمالئهم المعلمين المشاهدين أكثر مما يستفيدون من المشرف التربوي نفسه 

 .)85: 1998 ،دليل المشرف التربوي

  :التعليم المصغر مميزات.ج
صغيراً ومهما كان عـدد الطـالب    يعتبر التعليم المصغر تعليم حقيقي فعلي مهما كان الدرس -1

  .قليالً
التعليم المصغر يبسط العوامل المعقدة التي تدخل في الموقف التعليمي ألنـه يتـيح الفرصـة     -2

 .للتركيز على مهارة واحدة أو مهارتين على األكثر

 .التعليم المصغر يتيح القيام بتدريب مركز وموجه وفق أهداف محددة -3

ح لكل تلميذ أن يمر بسلسلة من الخبرات في جـو مركـز   التعلم المصغر موجز مختصر يسم -4
 .ومضبوط

 .التعليم المصغر يسمح بتوجيه األسلوب التربوي الذي يصطنعه المعلم توجيهاً أدق وأفضل -5

 .التعليم المصغر يفسح المجال لتغذية راجعة فورية حول نقطة أو نقاط محددة -6

أدائه فيقوم بإعادة تخطـيط الـدرس   يستفيد المعلم المتدرب من المالحظات التي وجهت إلى  -7
 .وإعادة عرضه من جديد لمجموعة أخرى من الطالب

يتسم التعليم المصغر بالصدق واألمانة حيث أنه يبصر المعلم بسلبياته قبل أن يقوم بممارستها  -8
 ).77 -76 :1987 ،طافش(على طالبه في الصف الذي يقوم بتدريسه 
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  :التعليم المصغر خطوات.د
م المتدرب بخلفية نظرية حول المبادئ النفسية والتربوية التي تستند إليها المهارات تزويد المعل -1

  .واألساليب المختلفة ألدائها مع تبصيره بشروط معينه الستخدامها بفاعلية
إطالع المعلم على نموذج حسي الستخدام المهارة في موقف تعليمي مصغر مع تعليقات مسجلة  -2

 .كون هذا النموذج مسجالً تسجيالً مرئياً أو صوتياًعلى هذا األداء وغالباً ما ي

 .تخطيط المعلم الستخدام المهارة في موقف تعليمي مصغر -3

 .أو صوت الفيديو عبر تنفيذ التعليم المصغر وتسجيله -4

إخضاع التعليم المصغر للتقويم الذاتي عن طريق مناقشة المشرف والزمالء للمهارة التي تـتم   -5
 .م المتدرب من تقويم نفسهتأديتها حتى يتمكن المعل

 .مرات إلى أن يتقن المعلم المتدرب أداء المهارة) 5-3(إعادة الخطوات ما بين  -6

التدريب على التركيب بين المهارات المرتبطة وذلك باستخدام أسلوب الصف المصـغر فـي    -7
 .)86 :1998وزارة المعارف، دليل المشرف التربوي (مواقف أكثر تعقيداً 

أن التعليم المصغر يعتبر أسلوب ناجح ومطلب حيوي مهم يساهم فـي تطـوير    ثيرى الباحوهنا  
مهارات المعلم لذا يجب مراعاة استخدامه عند إقامة الدورات التدريبية وفي لقاءات آلية اإلشـراف  
التربوي وخالل تبادل الزيارات وأن يكون تنفيذه وفق أهداف محددة وواضحة ممـا يـؤدي إلـى    

ق المناسبة والتي تساعده على أداء عمله بطريقة جيدة وبجهد قليل فـي وقـت   تبصير المعلم بالطر
قصير وتزيد من قدراته على التجديد واإلبداع ويساهم في إثراء خبراته باألساليب التربوية الحديثة 
وسوف ينعكس هذه كله بإذن اهللا على رفع مستوى أبنائنا الطالب والذين يعتبرون المورد البشـري  

 .بلدنا الحبيب والمساهمة في خططه التنمويةالهام في 
 

  :أساليب اإلشراف التربوي التي يمكن تطبيقها عبر اإلنترنت
أهم األساليب االشرافية التي يمكن تطبيقها عبر اإلنترنت علـى   )2008الحميد، وآل مسفر (أورد 

  :النحو التالي
  القراءات الموجهة -1
 النشرات التربوية والعلمية -2

 نموذج درس -3

 ماعاتاالجت -4

 اللقاءات -5
 ).2: 2008الحميد، وآل مسفر (الدورات التدريبية  -6
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ويوضح الباحث بأن هذه األساليب اإلشرافية يمكن استخدامها عبر اإلنترنت، مـن خـالل أدوات   
، حيث من الممكن تفعيـل  )المواقع التربوية وغيرها–المحادثة  –البريد اإللكتروني (اإلنترنت مثل 

من أدوات اإلنترنت أو أكثر من أداة، ويتضح ذلك من خالل ذكـر أدوات   األسلوب اإلشرافي بأداة
  .اإلنترنت وكيفية توظيفها في تفعيل األساليب اإلشرافية

  :دور أدوات اإلنترنت في تفعيل األساليب اإلشرافية التربوية
إن أدوات اإلنترنت متعددة، ومن الممكن استثمارها بشكل فعال من خالل توظيفهـا فـي تفعيـل    

  . األساليب اإلشرافية
  :بعض هذه األدوات وكيف يمكن توظيفها في تفعيل األساليب اإلشرافية وهي كاآلتي

  ):E-Mail(البريد اإللكتروني  )1(
يعتبر البريد اإللكتروني خدمة تُقدمها شبكة اإلنترنت بل يمكن اعتبارها من أهـم الخـدمات التـي    

لمقاالت والنصوص والملفات مع شخص أو أشخاص تُقدمها هذه الشبكة حيث تتيح تبادل الرسائل وا
  .)49: 2006مصطفى، (آخرين لهم بريد إلكتروني على اإلنترنت 

وسيلة إلكترونية تسـمح لمسـتخدمي   : تعريفاً للبريد اإللكتروني بأنه )2005زيتون، (حيث وضح 
صور أو ملفات اإلنترنت بإرسال الرسائل واستقبالها على تنوعها سواء كانت مرئية أو مطبوعة أو 

  .مسموعة مثل التسجيالت المرئية أو المسموعة في وقت واحد
وشبه زيتون البريد اإللكتروني بالبريد التقليدي من حيث المراسلين وعناوين المراسلة أو صـندوق  

  :البريد ويتبادلون من خاللها الرسائل بينهم باختالف البريد اإللكتروني عن التقليدي في اآلتي
  .إيصال وإرسال الرسائل يتم في ثوانيوقت : الوقت . أ
 .توصيل الرسالة واستقبالها من قبل المرسل والمستقبل يكاد ال يذكر: الجهد . ب

  .  )130: 2005زيتون، (تتم إلكترونياً بواسطة شبكة اإلنترنت : طريقة النقل . ت
كيـف  وهذه الخدمة قدمت خدمات كثيرة للطالب والمعلمين في جميع فئات المستخدمين لها، ولكن 

  .يمكن توظيف هذه األداة في اإلشراف التربوي
أن هذه التقنية يمكن أن تُقدم خدمات لإلشراف التربوي عامـة والمشـرفين    )2008سفر، (وترى 

  :التربويين على النحو التالي
يمكن استخدامها كوسيلة إلرسال التعاميم والتوجيهات ومحاضر االجتماعات العامة مع المعلمين  . أ

  .حظات منهمواستقبال المال
 .إلرسال الدروس النموذجية التي تعتمد على الوسائط اإللكترونية . ب

 .إلرسال النشرات التربوية أو القراءات الموجهة . ت

 .للرد على استشارات المعلمين وتقديم التغذية الراجعة لهم . ث

 .لتبليغ مواعيد االجتماعات مع المشرفين التربويين ومكان انعقادها . ج
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 .لزيارات المدرسية والصفية للمعلمينللتنسيق عند القيام با . ح

 .إلرسال المحاضرات واللقاءات المفيدة للمعلمين . خ

 .الستقبال إنجازات واقتراحات المعلمين، وكذلك مديرو المدارس . د

 .لتبليغ بعض التكليفات والمهام للمعلمين . ذ

 .للتواصل مع المعلمين ومديري المدارس في حال وجود استمارات مطلوب تعبئتها . ر

 .بين المشرفين وزمالئهم من نفس التخصصللتواصل  . ز

 .لالتصال والتواصل مع المسئولين في اإلدارات التعليمية أو الوزارة . س

يهيئ الفرصة للمعلمين بتخزين الرسائل التي يتبادلوها مع المعلمين لتتم قراءتها في أي وقـت   . ش
 .)153: 2008سفر، (

من خالل البريد اإللكتروني في إدارة قطاع ويوضح الباحث بأن بعض هذه المهام يتم إنجازها حالياً 
التعليم واإلشراف التربوي بوكالة الغوث، ولكنها تقتصر باألغلب على توصيل وإيصـال التعـاميم   
والتوجيهات والنشرات اإلدارية ومواعيد الزيارت وتقارير الزيارات، ويأمل الباحث بتفعيل البريـد  

 هت السابق ذكرها، وأن ال يقتصـر فقـط اسـتخدام   اإللكتروني بصورة أكبر من خالل االستخداما
بصورة إدارية، حيث أن هذه األداة من أهم أدوات اإلنترنت، وفي حال تم توظيفها فـي األسـاليب   
اإلشرافية بشكل فعال، سيكون لها فوائد كبيره تؤدي إلى تطوير العملية اإلشرافية، مما ينعكس ذلك 

  .مهنياًباإليجاب على تنمية المعلمين معرفياً و
  ):Internet Chat(المحادثة  )2(

بروتوكول للتحاور المعلوماتي بين : إلى مفهوم المحادثة بأنه عبارة عن  )2003إسماعيل، (أشار 
  .عدة مستخدمين، حيث يصبح كل منهم عضواً في قناة التحاور مع بعضهم البعض

ها التحاور بين أشخاص كذلك وضح إسماعيل أن برنامج المحادثة على اإلنترنت هي لقاءات يتم ب 
  .تتنوع بينهم الثقافات واألفكار واالهتمامات وفيها تدور المحاورة في شتى المواضيع والقضايا

إذاً المحادثة تستخدم إلجراء الحوار في مجموعات النص أو الكتابة بين مجموعة من المتصـلين،  
ة والمسموعة بين شخصين ويعتبر إحدى أدوات االتصال الفوري الخاصة بتبادل النصوص المكتوب

او أكثر من خالل مواقع عبر الشبكة العنكبوتية في نفس الوقت، بذلك تعتبر هذه الخدمـة سـريعة   
وسهلة الوصول للمستخدمين فيمكن توظيفها في العملية اإلشرافية من خالل االستخدامات  لاالتصا
  :التالية

  .للتواصل بين المشرفين والمعلمين . أ
الجهد على المشرفين والمعلمـين بسـرعة اإلطـالع علـى النـدوات      وسيلة لتوفير الوقت و . ب

والمحاضرات التي يتم تقديمها من جهات تربوية وتعليمية أخرى، مثل الجامعـات والكليـات دون   
 .الحاجة للسفر بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة المادية
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ن اسـتخدام كـاميرا   وسيلة لعقد االجتماعات بين المشرفين والمعلمين باستخدام الصوت ويمك . ت
 .فيديو رقمية لعقد االجتماعات

للرفع من المستوى المهني للمشرفين من خالل نقل المحاضرات التربويـة والنـدوات إلدارة    . ث
 .اإلشراف التربوي بحيث يحضر المشرفين لالستفادة من المعلومات

لى المعلمين الستضافة أحد المتخصصين من أي مكان في العالم لعقد ندوة أو إلقاء محاضرة ع . ج
 .في أماكن متفرقة في نفس الوقت

إلجراء مناقشة بين المشرفين والمعلمين الذين يشرفون عليهم حول موضوع معين أو نشـاط   . ح
دراسي محدد وذلك خارج ساعات الدوام المدرسي، وبذلك يتم رفع المستوى المهنـي والحـواري   

 .للمعلمين وزيادة معلوماتهم وثقافتهم حول الموضوع

مساعدة من المعلمين المميزين ألقرانهم، كأن يشرح المعلم لزميله موضوع أو طريقـة   لتقديم . خ
 .حله لمشكلة معينة

وسيلة للتعاون بين المعلم والمشرف في حل أسئلة أو أنشطة صعبة في المنهج مما يسهل عملية  . د
   .)259: 2003إسماعيل، (التواصل العلمي بينهم  

 ):WWW(المواقع التربوية أو الويب  )3(

هي جزء من اإلنترنت حيث يمكن للمسـتخدم الحصـول علـى     WWWإن خدمة الويب العالمية 
اإللكترونية ويمكـن نقلهـا إلـى الحاسـوب      تمعلومات مصورة أو صوتية وكتابية عبر الصفحا

  ).340: 2004سالم، (الشخصي 
وترتيب لنشر النصوص  Hyper Textوهذه الخدمة كما وضحها سالم تستخدم أسلوب النص الفائق 

البيانات والمعلومات على صفحات منفردة وتكون منوعة سواء نصوص أو رسـوم أو صـور أو   
أشرطة فيديو والتي يمكن تشكيلها من خالل مصممي الصفحات اإللكترونية باسـتخدام مجموعـة   

  .ولهذه الصفحة موقع معروف وغير متكرر) Html(رموز تسمى بلغة النص  المترابط 
ستفادة من هذه الخدمة يكون بإنشاء مواقع على اإلنترنت لإلشراف التربوي أو ويرى الباحث ان اال

تكون جزء من موقع عام إلدارة قطاع التعليم، ويمكن توظيف هذه الخدمة في العمليات اإلشـرافية  
  .)2008سفر، (كما ذكرتها : كالتالي

  .نشر البرامج التعليمية أو التدريبية على الموقع لجميع المعلمين . أ
 .التوجيهات أو النشرات واللوائح على الموقع على أن يتم تجديدها باستمرار وضع . ب

دروس تخصصية، دروس تدريبية، دروس حل مشكالت " تقديم دروس نموذجية بكل انواعها  . ت
 .يستفيد منها المعلم في أي وقت" وغيرها

 .وضع مناهج إلكترونية تخصصية يشرف عليها المشرفين . ث

 .يمكن االستفادة منها في تدريس المقررات الدراسية) نيةإلكترو(وضع عروض تقديمية  . ج
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 .وضع وسائل تعليمية يمكن للمعلمين االستفادة منها في التدريس . ح

 .إتاحة الفرصة للمعلمين على متابعة األخبار والمعلومات الحديثة . خ

 .وضع بعض النماذج لتحضير الدروس التخصصية للمادة . د

 .لمعلمين والطالبلتشجيع ونشر المشاركات المتميزة بين ا . ذ

 ".بنوك األسئلة "وضع نماذج من االختبارات الجيدة في المادة  . ر

 ".التقويم الذاتي " وضع نماذج من أساليب التقويم للمعلمين  . ز

 .وضع نتائج الدورات التدريبية  . س

 .وضع قوائم للمواقع اإللكترونية والتخصصية ليستفيد منها المعلمين . ش

اجستير والدكتوراه في المنـاهج وطـرق التـدريس    وضع عناوين أو ملخصات لرسائل الم . ص
واإلشراف التربوي التي يمكن مناقشتها في الجامعات والكليات لإلطالع عليهـا والتعـرف علـى    

 .محتواها

تزويد المواقع بقوائم للتجارب العلمية المتعلقة بالتخصص األكاديمي للمعلمـين أو اإلشـراف    . ض
 .التربوي

    . )155: 2008سفر، (ة باإلشراف التربوي إنشاء منتديات حوارية ذات عالق . ط
ويؤكد هنا الباحث على ضرورة توظيف هذه المواقع اإللكترونية في تفعيل األسـاليب اإلشـرافية،   
وخاصة أسلوب الدورات التدريبية، حيث أنها توفر الكثير من الخدمات المميزة من حيـث الـتعلم   

فضل صورة من خالل استخدام الوسائط المتعددة، الذاتي، والذي يكون عبر المواقع اإللكترونية وبأ
يمكن عقـد الـدورات العلميـة التعليميـة     : بقوله إنه) 2007سعادة والسرطاوي، (وهذا ما يؤكده 

والتدريبية سواء للمعلمين أو للمشرفين أو للمدراء أو لموظفي إدارة التعليم، مع إمكانيـة إعطـاء   
  .)162: 2007سعادة والسرطاوي، (مشتركين شهادات فيها في نهاية كل دورة بعد فحص ال

 ):Video Conferences(مؤتمرات الفيديو أو الفيديو التفاعلي   )4(
أنها من الطرق والتكنولوجيا التعليمية التي تستخدم فـي مواقـع    )2005الهادي، (حيث يوضحها 

ئي بين عدد مـن  التعليم اإللكتروني أو التعليم عن بعد، وتعمل على تنفيذ االتصال المسموع والمر
األشخاص وكل منهم في مكانه ويقومون بتبادل المعلومات والتحدث المباشر ومشـاهدة اآلخـرين   

  ).159: 2005الهادي، ( ومناقشتهم بعضهم البعض
اتصال مسموع ومرئي بين عدة اشخاص يتواجدون في أماكن جغرافية متباعدة يتم "وهي عبارة عن 

كار والمعلومات في جو تفاعلي يهدف علـى تحقيـق  التعـاون    فيها مناقشة وتبادل الخبرات واألف
  .)215: 2001إسماعيل، (" والتفاهم المشترك
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ولهذه المؤتمرات مميزات وفوائد من كونها عملية اتصال مرئي ومسموع بين عـدة اطـرف فـي    
ل أماكن متباعدة بهدف نقل المعلومات ومناقشتها والتفاعل معها بسهولة مما يحقق أهداف االتصـا 

  .من تعاون وتفاهم مشترك
  :كالتالي )2008سفر، (وهذه الخدمة يمكن توظيفها في اإلشراف التربوي كما ذكرتها 

يمكن للمشرفين التربويين إلقاء المحاضرات وخاصة في التدريب للمعلمين عن بعد مع إمكانية  . أ
تغلب على مشكلة التفاعل بين المشرف والمعلم في نفس الوقت، أي يمكن عن طريق هذه الخدمة ال

 .إحضار المعلمين من المدارس لتدريبهم أثناء الخدمة
أن عملية تدريب المعلمين أثناء الخدمة تواجه إدارة التعليم فـي   )83: 2003إبراهيم، (وقد وضح 

" الفيـديو التفـاعلي  " اإلقامة والسفر وتعطيل االلتزامات المدرسية، فإن عملية استخدام هذه التقنية 
هذه المشكلة مما تمكن اإلدارة من تنظيم الدورات المتتاليـة بتكـاليف زهيـدة دون     تعمل على حل

  .توقف العمل الدراسي
يمكن أن تساعد المعلمين باالتصال بالمشرفين لمناقشتهم في المشكالت التـي تـواجههم فـي     . ب

 .العملية التعليمية والتوصل لحلول عملية وتربوية

ت في العالم الخارجي عـن طريـق اتصـال المعلـم     التعرف على أحدث المشاريع والمعلوما . ت
 .معهم هبأصحابه ومناقشت

 .يمكن تنفيذ مشاريع جماعية مع المعلمين في نفس الوقت باستخدام هذه التقنية . ث

يمكن للمشرفين تنظيم مناقشات مع الخبراء والمتخصصين في مجاالتهم العلمية ممـا يسـاعد    . ج
 .تعلى تنمية معلومات المعلمين في تلك المجاال

االستفادة من الخبراء في مجال األنشطة المدرسية والهوايات، بالتحدث مع المعلمين واالستفادة  . ح
 .)157: 2008سفر، (من آرائهم لتطوير أنشطة المعلمين 

ويرى الباحث أن هذه الخدمة تحتاج إلى مجموعة من المقومات لتنفيذها من حيث التدريب الكـافي  
  .ذلكوكذلك توفر األدوات الالزمة ل

يجب أن تتوفر في الغرفة المستخدمة لمؤتمرات الفيديو مواصـفات   )2004زيتون، (حيث اضاف 
محددة ومزودة بتدعيم مثل شرائط الفيديو ومستلزمات الكمبيوتر وإضاءة جيدة ولوائح توضـيحية،  
كما وضح أن يجب تواجد شاشتان واحدة لتوضيح الصورة المرسلة، وأخرى لتوضـيح الصـورة   

  .)187: 2004زيتون، (لة، وكذلك ميكروفونات وسماعات المستقب
إذاً هذه الخدمة التكنولوجية سريعة التفاعل وتساعد على عملية التعليم والتدريب بتكلفة وجهد أقـل  
من العملية التقليدية وتتطلب فقط إعداد مسبق وقفزة نوعية في التجهيز ووسائل االستقبال واإلرسال 

بل أنها تحقق مزايا وفوائد متعددة لإلشراف التربوي، مع سـرعة انعقـاد   واالتصاالت الحديثة، مقا
االجتماعات التربوية بين المعلمين والمشرفين، كذلك توفير الوقت الالزم لنقل المعلومات واالستفادة 
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من الخبرات والمتخصصين باستضافتهم بتكلفة ووقت مناسب إضافة إلى ذلك أنها تقـدم أسـاليب   
      .ة حديثة مما يثير الدافعية للمعلمين والمشرفين على التدريب والتعلمتدريبية وتدريسي

 ):Mailing List(القوائم البريدية  )5(
أن هذه الخدمة تُمكن المستخدم المشترك فيها من إرسال رسالته إلـى أفـراد    )2006السيد، (ذكر 

ك تبادل المعلومـات  المجموعة المشترك فيها في وقت واحد، ويتم ذلك من خالل هذه القوائم، وكذل
واألفكار، كما يمكن للمشترك من إرسال واستقبال الرسائل من وإلى شخص آخر فـي المجموعـة   

     . )161: 2006السيد، (الواحدة أو المجموعة عامة 
  :أنه يمكن استخدام هذه التقنية في العملية اإلشرافية من خالل )2008سفر، (وذكرت 

  .و في مكتب اإلشراف التربويعمل قائمة بالمشرفين في اإلدارة أ . أ
يقوم كل مشرف بتحديد قائمة بالمعلمين الذين يشرف عليهم ويتم إنشائها ليسهل التواصل معهم  . ب

 .في أي زمان

 .إنشاء قوائم بالمدارس التي يشرف عليها المشرف والمحتاجة إلى المتابعة المستمرة  . ت

 .ربياً لالستفادة من خبراتهمإنشاء قائمة للمتخصصين في مجال اإلشراف سواء محلياً أو ع . ث

إنشاء قوائم بأسماء الجمعيات المتخصصة باإلشراف التربوي والمناهج وطرق التدريس ليسهل  . ج
 .االتصال بهم

إنشاء قوائم بالمسئولين واإلداريين ومراكز اإلشراف التربوي للتواصل معهم ورفـع مسـتوى    . ح
 .)159: 2008سفر، (العملية التعليمية والتربوية 

الباحث أن هذه الخدمة نوعاً من البريد اإللكتروني ولكن تقوم على الحـوار بـين عـدة    ويوضح 
    .اشخاص مجتمعون عن بعد لمناقشة اهتمامات متقاربة من خالل الرسائل البريدية اإللكترونية

ويرى الباحث في هذه الخدمة الكثير من المميزات، من حيث سهولة الوصول إلى مجموعة كبيـرة  
أو المؤسسات في وقت قياسي، وكذلك إرسال واستقبال المواضيع المختلفة سواء كانـت   من األفراد

نصوص أو صوت أو صورة أو فيديو، مما يثري العملية التربوية وباألخص اإلشرافية بالدافعيـة  
  .والتشويق

لتعلـيم  ويأمل الباحث بتفعيل هذه الخدمة في عملية اإلشراف التربوي، بدءاً باإلدارة العامة لقطاع ا
  .وانتهاء بالمدارس

 ):News Groups(المجموعات اإلخبارية  )6(
بأنهـا مكـان   " )93: 2001الموسى، (والتي تطلق عليها المنتديات ولوحات اإلعالن، وقد عرفها 

" يجتمع فيها المستخدمين لتبادل اآلراء واألفكار أو تعليق اإلعالنات أو البحـث علـى المسـاعدة   
  .)93: 2001الموسى، (
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إليها، بأن المجموعات اإلخبارية هي إحدى الخدمات التي يقدمها اإلنترنت  )2008سفر، (رت وأشا
وتماثل البريد اإللكتروني ونظامه مرتب ترتيب دقيق ماعدا أن الرسائل اإللكترونيـة فـي البريـد    
اإللكتروني توجه إلى شخص معين واحد أما الرسائل التي ترسلها المجموعات اإلخباريـة ترسـل   

قسم معين من األقسام للمجموعات اإلخبارية المشتركين مع بعضهم ويستطيع قراءتها كل من  على
  .)160: 2008سفر، ( يشارك في هذه المجموعة

كما أنها تختلف عن القوائم البريدية بأن القوائم مجرد أسماء وعناوين تتبادلها المجموعة المشتركة 
مكن ان تكون رسالة أو مقالة او معلومات أو نشـرات  في هذه القوائم أما المجموعات اإلخبارية في

علمية ترسل لقراءتها من جميع المشتركين في المجموعة وهي كذلك أن المجموعة اإلخبارية لهـا  
إدارة مركزية أو هيكل تنظيمي يشرف عليها لإلطالع على هذه المقاالت أو الوسائل ثم يتم تعميمها 

  ).93: 2005الموسى، (لجميع المشتركين  
ليتصـفح   Readerكذلك تتطلب المجموعة اإلخبارية من المستخدم برنامج خاص يسمى قـارئ   

محتويات المجموعات اإلخبارية كما تتم عملية إرسال واستقبال موضوعات المجموعات اإلخبارية 
  .)182: 2006السيد، (بواسطة برمجيات خاصة يقوم بتنزيل المقاالت وإرسالها على الشبكة 

أنه يبدو أن هناك تشابه بين قوائم البريد والمجموعات اإلخباريـة   )2006السيد، (ضح هذا وقد و
  :ولكن يوجد اختالفاً كبيراً بينهم وقد وضحه بالجدول التالي

  )1(جدول رقم 
  قوائم البريد  مجموعة األخبار    

يتحكم فيها المستخدم بالقراءة وما يترك من  •
 .رسائل

ـ  • ه مـن  يمكن للمستخدم يترك ما ال يعجب
 .الرسائل بدون إلغاء من الحاسب المضيف

ما يقرأه المستخدم مـن الرسـائل تبقـى     •
 .موجودة على كمبيوتر المرسل

يستخدم المستخدم برنامج قارئ األخبـار   •
)News Reader.(  

ال يستطيع المستخدم أن يمنع أي رسالة من  •
 .أي متصل للوصول إليه

يجب على المستخدم أن يلغي ما ال يقرأه من  •
 .ائلرس

ما يقرأه المستخدم من رسائل تبقـى علـى    •
 .كمبيوتره فقط

يستخدم المستخدم برنامج البريد اإللكتروني  •
  . في قراءة وكتابة وإرسال واستقبال الرسائل

  )161: 2006السيد، (/ المصدر
  :كالتالي )2008سفر، (ويمكن توظيف هذه الخدمة في اإلشراف التربوي كما ذكرتها 

أخبار على مستوى المشرفين التربويين في إدارات ومراكز اإلشـراف   يتم تأسيس مجموعة . أ
  .التربوي ليتم تبادل وجهات النظر والمعلومات
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يمكن للمعلمين طرح أسئلة واستفسارات للمشرفين سواء اكاديمية متخصصة أو تربوية فـي   . ب
 .التدريس، يتم اإلجابة عليها من خالل المشاركات من المشرفين التربويين

منتديات عامة للمعلمين لكل تخصص لتبادل وجهات النظر والمعلومات مما يدعم رفـع  إنشاء  . ت
 .المستوى العلمي والمهاري لهم

يمكّن المشرف التربوي الحصول على روابط في المجالت العلمية أو التربوية من خالل هذه  . ث
المعرفـي   المجموعات ويدعمها كثرة المشاركين من المختصين مما يعمل على تنميـة المسـتوى  

 .والمهني

يمكن للمشرف التربوي أن يرسل قراءات موجهة لجميـع المعلمـين ليسـتفيدوا منهـا فـي       . ج
 .التخصص  العلمي أو التربوي

يمكن إلدارة اإلشراف عمل مجموعة استشارية من المشرفين التربويين ذو الخبرة المتقاعدين  . ح
مناقشة وتبادل المعرفة والمعلومات مـع  عن طريق التعاقد معهم بأجر بالساعة لالستفادة منهم في ال

 .)161: 2008سفر، (المشرفين الجدد وكذلك المعلمين ذو الخبرة الحديثة في التدريس 

ويرى الباحث بأهمية هذه الخدمة، حيث تتمتع بميزة المشاركة والتواصل الدائم مع جميع المـوارد  
ن او مديري مدارس، مما يخلق جو مـن  البشرية في العملية التعليمية سواء كانوا مشرفين أو معلمي

التعاون والتحاور الفعال من خالل طرح مشاكل تربوية حديثة وكذلك المواقف التربوية المختلفـة،  
وكذلك طرح مشاركات متنوعة، مما يساعد على زيادة التواصل وكذلك إزالة الفوارق بين أفـراد  

  .العملية التعليمية
ــ ــالنموذج الفع ــرى الباحــث ب ــذلك ي ــوي  وك ــى الترب ــذا المجــال وهــو الملتق ــي ه ال ف

http://www.sef.ps/vb حيث أنه مجموعة من المنتديات اإللكترونية، تختص بالمجال التربوي ،
من خالل أقسام مختلفة تتناول اإلشراف التربوي وكذلك اإلدارة التربوية والتعليمية وكذلك المعلمين 

تخصصات العلمية واألدبية والقضايا االجتماعية المختلفة وغيرها، وما يحمل بطياته كل قسم من وال
هذه األقسام على الكم الهائل من المعلومات والمشاركات، التي تفيد جميع الكـوادر البشـرية فـي    

ومحاولة  العلمية التربوية، وأيضاً ممكن االستفادة منه من خالل طرح المشكالت التربوية الطارئة،
التوصل للحلول من خالل جميع المشتركين، وأيضاً تساعد على إبراز التجارب العلمية الناجحـة،  

  .   وكذلك الكوادر العلمية المتميزة، من خالل طرح إبداعاتهم أمام الجميع وذلك لالستفادة منها
  
 ):File Transfer(نقل أو إرسال الملفات  )7(

ترتكز في األساس على عملية تبادل المعلومات وأن هذه الخدمة إن الخدمات التي يقدمها اإلنترنت 
هي عبارة عن نقل ملف أو مجموعة ملفات من أي برنامج وإرسالها كما هي بتنسيقاتها وجـداولها  

http://www.sef.ps/vb
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ورسومها وألوانها وغيرها، وذلك عن طريق إرفاق الملف بالرسالة البريدية، وهذه الخدمـة تفيـد   
  .وباألخص المشرفين التربويين والمعلمينجميع عناصر العملية التربوية 

أنها عبارة عن بروتوكول متكامل ويعتبر من أهم الخـدمات التـي    )2006السيد، (ولقد وضحها 
تقدمها شبكة اإلنترنت وهي وسيلة لتبادل الملفات وقد تكون الملفات مكتوبة أو صور أو سـجالت  

لخدمة تبادل برامج تعليميـة ومراجـع   صوتية أو لقطات فيديو أو برامج، فيمكن عن طريق هذه ا
  .)193: 2006السيد، (علمية ووثائق قانونية وأبحاث ودراسات علمية 

مجموعة من الخدمات التي تقدمها هذه األداة في تطوير العملية اإلشرافية  )2008سفر، (وذكرت  
  :وهي كاآلتي

ستفيد منهـا المعلمـين   يمكن للمشرفين وضع برامج تعليمية في إستراتيجيات حديثة للتدريس ي . أ
  .وينقلون محتوياتها لحواسيبهم الشخصية ويتم بعد ذلك استخدامها في عملية التدريس

وضع التوجيهات والمالحظات للزيارات الصفية وتبادل الزيارات في ملفات إلكترونية يتبادلها  . ب
 .المعلمون

لكترونية يتبادلهـا  وضع بعض التجارب واإلنجازات المميزة للمشرفين والمعلمين في ملفات إ . ت
المعلمون ليضعوا عليها آرائهم ومالحظاتهم ثم يتم إعادتها للمشرفين واالستفادة من هذه المالحظات 

 .واآلراء

وضع بعض البرامج التدريبية في ملفات إلكترونية يستخدمها المعلمون في التدريب والتعلـيم    . ث
 .الذاتي

الدروس التعليمية النموذجية ووضـعها  عمل ملفات تعليمية مرئية بالصوت والصورة، لبعض  . ج
 .منها المعلمين اعلى موقع المشرف أو القسم أو اإلدارة ليستفيدو

إنشاء ملفات إلكترونية تحتوي على المراجع العلمية، والمقاالت، واألبحاث مـن الجامعـات،    . ح
  لهـا  والمكتبات، والمؤسسات اإللكترونية واالستفادة منها في عمليـة توجيـه وإرشـاد المعلمـين    

 .)162: 2008سفر، (
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 الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

 
 .الدراسات المتعلقة باستخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي: المحور األول  !

 .الدراسات التي تناولت واقع اإلشراف التربوي وأساليبه: المحور الثاني  !

 .التعقيب على الدراسات السابقة: المحور الثالث  !
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  :الدراسات السابقة
  :الدراسات المتعلقة باستخدام اإلنترنت في اإلشراف التربوي: المحور األول

 :الدراسات العربية . أ
واقع استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل ): "2007شافعي، (دراسة  .1

 ".لتربوي بتعليم جدهأسلوبي القراءات الموجهة والنشرات التربوية في مجال اإلشراف ا

الدراسة إلى الكشف عن واقع تفعيل القراءات الموجهة والنشرات التربوية من قبل المشرفين  هدفت
التربويين ومعرفة مدى أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في أسلوبي القراءات الموجهة والنشرات 

لتي تواجه المشرفين التربويين في التربوية، وتحديد صعوبات ومعوقات استخدام الشبكة العنكبوتية ا
  .أسلوبي القراءات الموجهة والنشرات التربوية

على جميع المشرفين التربويين بإدارة  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفيواعتمد الباحث 
مشرفاً تربوياً، واستخدم الباحث ) 160(تعليم جدة ومراكز اإلشراف التابعة لها والبالغ عددهم 

  .لتحقيق غرض الدراسةة االستبان
  :نتائج الدراسة

درجة االستخدام للشبكة العنكبوتية في تفعيل القراءات الموجهة والنشرات التربوية من قبل  - 
 .المشرفين التربويين ضعيفة إلى حد كبير

 .انعدام إرسال القراءات الموجهة والنشرات التربوية للمعلمين عبر الشبكة العنكبوتية - 

إلنترنت في مواقع عمل المشرفين التربويين سبب رئيس في خفض استخدام عدم توفر اتصال با - 
 .المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل القراءات الموجهة والنشرات التربوية

نسبة عالية من المشرفين التربويين يرون أن اإلنترنت تقنية متطورة يجب االستفادة منها في  - 
 .لنشرات التربوية لدعم العملية اإلشرافيةتفعيل القراءات الموجهة وا

عدد كبير من المشرفين التربويين يقومون بالبحث عن القراءات الموجهة والنشرات التربوية في  - 
 .المواقع المخصصة

توعية المشرفين التربويين بضرورة تفعيل ضرورة ، الدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات
تفعيل أسلوبي النشرات التربوية والقراءات الموجهة في اإلشراف استخدام الشبكة العنكبوتية في 

التربوي، وضرورة توفير الشبكة العنكبوتية في مواقع العمل ومراكز اإلشراف التربوي، وكذلك 
  .  ضرورة االستفادة من الشبكة العنكبوتية في تفعيل باقي األساليب اإلشرافية
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ين التربويين لإلنترنت في اإلشراف التربوي توظيف المشرف): "2007الغامدي، (دراسة  .2
 ".حولها في مدينة الرياض وآراؤهم

  مدى توظيف المشرفين التربويين لإلنترنت في االشراف التربوي التعرف إلىالدراسة إلى  هدفت
  .لتحقيق غرض الدراسةاالستبانة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحث 
  :نتائج الدراسة

) 5(من أصل ) 2.60( بلغ متوسط توظيف المشرفين التربويين لإلنترنت في االشراف التربوي - 
  %).52(أي بنسبة 

حيث  -كما حددها الباحث– توجد عوائق كثيرة أمام توظيف اإلنترنت في االشراف التربوي  - 
 %).67.8(أي بنسبة ) 5(من أصل %) 3.39(بلغ متوسط المعيقات 

 يدون لالنترنت وتوظيفها في االشراف التربويؤمشرفين التربويين من الأالنتائج الى  أظهرت - 
 %) .80(أي بنسبة ) 5(من أصل ) 4(بشكل كبير إذ بلغ متوسط اآلراء 

بين آراء المشرفين التربويين حول  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة  أشارت النتائج الى انه ال  - 
 .الخدمةو سنوات أمؤهل لر ااالنترنت وتوظيفها في االشراف التربوي وفقا لمتغي

بين آراء المشرفين التربويين حول  إحصائيةفروق ذات داللة  وجودأشارت النتائج الى  - 
لصالح  )أدبي- علمي(االنترنت وتوظيفها في االشراف التربوي وفقا لمتغير التخصص 

 في الحاسب اآللي لصالح الخدمةالمشرفين اصحاب التخصص العلمي، وأيضاً وفقاً لمتغير 
 .المشرفين التربويين أصحاب الخبرة العالية في الحاسب اآللي

، تدريب المشرفين التربويين ومديري المدارس الدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات
والمعلمين في مجال إدخال التقنيات الحديثة وخاصة االنترنت، وضرورة إنشاء قسم خاص باإلدارة 

شراف اإللكتروني، وكذلك إيجاد آلية محددة لتوظيف االنترنت العامة لإلشراف التربوي يعني باإل
  .في اإلشراف التربوي

 
اإلشراف التربوي عن بعد بين األهمية والممارسة ومعوقات ): "2008سفر، (دراسة  .3

 ".استخدامه

التربوي عن بعد وحول أهمية  فحول مفهوم اإلشرا آراء المشرفات التربويات إلىالتعرف  هدفت
التربوي عن بعد وتطبيق أدواته، والكشف عن المعوقات المادية والبشرية التي يمكن أن اإلشراف 

تعترض تنفيذ اإلشراف التربوي عن بعد في الواقع التربوي والتعليمي والعمليات االشرافية، 
وتوضيح الفروق واالختالف لدى مجتمع وعينة الدراسة حول المعرفة بمفهوم اإلشراف عن بعد، 

، واستخدام أدوات االتصال الحديثة في عملياته، ومعوقات استخدامه في العمليات االشرافية وأهميته
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 –سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي  –المؤهل الدراسي  –المدينة (باختالف المتغيرات 
  ).الخبرة في استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت –التخصص العلمي 

على جميع المشرفات  عينة الدراسة، واشتملت حليليالمنهج الوصفي التواعتمدت الباحثة 
الطائف، والبالغ عددهم  –جدة –مكة المكرمة : التربويات بإدارة اإلشراف التربوي في كل من مدن

لتحقيق غرض الدراسة والتي اشتملت على االستبانة مشرفة تربوية، واستخدمت الباحثة ) 638(
  .فقرة) 115(
  

  :نتائج الدراسة
فات التربويات على أهمية اإلشراف التربوي عن بعد وضرورة تطبيقه بدرجة إجماع المشر - 

 ).0.40(وانحراف معياري ) 3.53(كبيرة لتناسبه مع متطلبات العصر الحديث بمتوسط حسابي 

القوائم  –البريد اإللكتروني (توضيح مجتمع وعينة الدراسة أن درجة استخدام أدوات اإلنترنت  - 
يتم بدرجة ) الشبكة العنكبوتية  – تنقل الملفا –المحادثة  –اإلخبارية المجموعات  –البريدية 

 2.12 – 1.97 – 2.21(ضعيفة أو ال يستخدم نهائياً، حيث بلغت المتوسطات الحسابية كاآلتي 
– 2.00 – 2.52 – 2.09.( 

يات ن أبرز المعوقات المادية لتنفيذ اإلشراف التربوي عن بعد من وجهة نظر المشرفات التربوأ - 
هو سوء البنية التحتية اإللكترونية إلدارات اإلشراف التربوي والمدارس، أما أبرز المعوقات 
البشرية ضعف الثقافة الحاسوبية واإلنترنت والتدريب الكافي الستخدامه لدى المشرفات 

 .والمديرات والمعلمات وكثرة األعباء اإلدارية والفنية على المشرفات التربويات

، ضرورة تطبيق نموذج اإلشراف عن بعد في الميدان الدراسةالتي أوصت بها  صياتومن أهم التو
  .  اإلشرافي لما له من أهمية ويتناسب مع تطورات العملية التعليمية

  

دور اإلنترنت في توظيف األساليب االشرافية في العملية التعليمية ): "2008الغامدي، (دراسة  .4
 ".منطقة الباحةمن وجهة نظر المشرفين التربويين ب

مدى ممارسة المشرفين التربويين لإلنترنت في توظيف األساليب اإلشرافية،  إلىالتعرف  هدفت
وكذلك التعرف على المعوقات التي تواجه المشرفين التربويين عن استخدام اإلنترنت في األساليب 

  .االشرافية بمنطقة الباحة
من المشرفين ) 153(على  عينة الدراسةملت ، واشتالمنهج الوصفي التحليليواعتمدت الباحثة 

لتحقيق االستبانة التربويين بإدارة التربية والتعليم بمنطقة الباحة التعليمية، واستخدمت الباحثة 
  .فقرة) 82(غرض الدراسة، حيث تضمنت 
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  :نتائج الدراسة
افية بمنطقة إن الموافقة على ممارسة المشرفين التربويين لإلنترنت في توظيف األساليب االشر - 

 ).2.22(حيث بلغ المتوسط العام ) أوافق إلى حد ما(الباحة كانت بدرجة 

عند استخدام اإلنترنت في األساليب االشرافية  نإن هناك معوقات تواجه المشرفين التربويي - 
 ).2.20(بمنطقة الباحة حيث بلغ المتوسط العام 

ستخدام االنترنت لتطوير العملية التعليمية، ، االهتمام باالدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات
وكذلك االهتمام بتوفير حوافز للمشرفين التربويين الذين يفعلون دور اإلنترنت في العملية التربوية 
واإلشرافية، وكذلك االهتمام باستخدام البريد اإللكتروني للتواصل مع المتخصصين واألكاديميين في 

  .  اإلشراف التربوي
 
 ".فاعلية اإلشراف اإللكتروني في أداء معلمي الرياضيات): "2008غذوي، الم(دراسة  .5

  .فاعلية اإلشراف التربوي اإللكتروني في أداء معلمي الرياضيات إلىالتعرف  هدفت
معلماً من معلمي مادة ) 64(على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج شبه التجريبيواعتمد الباحث 

يمية تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية، وتم تقسيمهم عشوائياً إلى الرياضيات لجميع المراحل التعل
مجموعتين، إحداهما تجريبية تتواصل مع الباحث عن طريق موقع إلكتروني على الشبكة 

فقرة ) 39(العنكبوتية، واألخرى ضابطة تتواصل بالطرق التقليدية، وأعد الباحث اختبارا معرفياً من 
لقياس األداء المعرفي للمعلمين في مهارات التدريس األساسية، وأعد  من نوع االختيار من متعدد

عبارة لقياس األداء المهاري للمعلمين في ) 40(الباحث بطاقة مالحظة مهارات التدريس تكونت من 
  .مهارات التدريس
  :نتائج الدراسة

ي وعتين، فجمملبين متوسط أداء ا) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 
لصالح ) التذكر والفهم معا  - الفهم - التذكر(البعدي عند كل من مستوى  االختبار المعرفي

  .الضبط القبلي وعة التجريبية وذلك بعدجمملا
وعتين، في جمملبين متوسط أداء ا) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 

التخطيط والتنفيذ والتقويم -التقويم- يذالتنف- التخطيط(البعدي عند كل من مهارة  االختبار المعرفي
  .وعة التجريبية وذلك بعد الضبط القبليجمملا لصالح) معا

وعتين، في بطاقة جمملبين متوسط أداء ا) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 
- التقويم-لتنفيذا - التخطيط(مهارات التدريس األساسية البعدية عند كل من مهارة  مالحظة

 .يوعة التجريبية وذلك بعد الضبط القبلجممللصالح ا) والتنفيذ والتقويم معا  خطيطالت
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، ضرورة تفعيل بعض األساليب اإلشرافية مثل الدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات
عبر ) لقاءات واجتماعات المعلمين- الدروس التوضيحية-النشرات التربوية–القراءات الموجهة (

ونية في كل إدارة من إدارات التربية والتعليم، وكذلك إقامة دورات تدريبية للمعلمين المواقع اإللكتر
  .  وتوظيفها في العملية التربوية) اإلنترنت(والمشرفين التربويين في كيفية استخدام الشبكة العنكبوتية 

 
ة واقع استخدام اإلشراف اإللكتروني في رياض األطفال من وجه): "2009الصائغ، (دراسة  .6

 ".نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمدينتي مكة المكرمة وجدة

إلى معرفة واقع وأهمية استخدام اإلشراف اإللكتروني في تسهيل بعض مهام المشرفات  هدفت
التربويات في رياض األطفال، والكشف عن مدى ممارسة المشرفات التربويات لإلشراف 

برياض األطفال، وتحديد المعوقات التي تواجه المشرفات  اإللكتروني في تفعيل األساليب االشرافية
التربويات برياض األطفال في استخدام اإلشراف اإللكتروني في العملية االشرافية، ومعرفة ما إذا 
كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة تعزى إلى الوظيفة الحالية، مكان 

لمي، سنوات الخبرة، التخصص، الدورات التدريبية، اإللمام بالحاسب العمل، المدينة، المؤهل الع
  .اآللي

مشرفة ) 45(على مجتمع الدراسة  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفيواعتمدت الباحثة 
لتحقيق غرض الدراسة االستبانة معلمة في رياض األطفال، واستخدمت الباحثة ) 450(تربوية، و 

  .فقرة) 73(وقد تضمنت 
  :نتائج الدراسة

اتفاق عينة الدراسة على أهمية استخدام اإلشراف اإللكتروني في رياض األطفال بدرجة عالية  - 
 ).4.39-3.65(وتراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين 

اتفاق عينة الدراسة على استخدام اإلشراف اإللكتروني في رياض األطفال بدرجة عالية  - 
 ).4.02(بمتوسط حسابي عام 

ينة الدراسة على تحديد ثمانية عشر معوقاً الستخدام اإلشراف اإللكتروني في رياض اتفاق ع - 
 ).4.42-3.91(األطفال حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لها من 

، حث وتشجيع المشرفات التربويات على استخدام الدراسةالتي أوصت بها  ومن أهم التوصيات
فية، ومسايرة متغيرات العصر ومستجداته، وكذلك اإلشراف اإللكتروني لتفعيل األساليب اإلشرا

العمل على تذليل العقبات والمعوقات الستخدام اإلشراف اإللكتروني، وضرورة عقد دورات تدريبية 
  .  على الحاسب اآللي وتطبيقاته
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أهمية ومعوقات اإلشراف التربوي اإللكتروني باستخدام نظم ): "2010الغامدي، (دراسة  .7
 ".روني لدى المشرفين التربويين والمعلمين في تحقيق بعض المهام االشرافيةالتعليم اإللكت

إلى التعرف على أهمية اإلشراف التربوي اإللكتروني باستخدام نظم التعليم اإللكتروني،  هدفت
والكشف عن مهام المشرف التربوي من وجهة نظر كل من المشرفين والمعلمين، وكذلك التعرف 

اإلشراف التربوي اإللكتروني باستخدام نظم التعليم اإللكتروني في تحقيق على معوقات وصعوبات 
بعض المهام االشرافية، والتعرف على اإلشراف التربوي اإللكتروني كنظام حديث في اإلشراف 

  .التربوي وتحديد متطلبات تطبيق اإلشراف التربوي اإللكتروني في النظام التعليمي السعودي
على جميع المشرفين التربويين  عينة الدراسة، واشتملت الوصفي التحليليالمنهج واعتمد الباحث 

االستبانة معلماً، واستخدم الباحث ) 58(مشرفاً تربوياً و) 88(بإدارة تعليم جدة والبالغ عددهم 
  .لتحقيق غرض الدراسة، حيث تحددت محاورها في ضوء أسئلة الدراسة

  :نتائج الدراسة
لكتروني باستخدام نظم التعليم اإللكتروني في تحقيق بعض المهام أهمية اإلشراف التربوي اإل - 

 ).4.30(االشرافية كانت بدرجة موافق بشدة وكانت قيمة المتوسط الحسابي العام 

مدى قيام المشرف التربوي بتحقيق مهامه كانت بدرجة  موافق بشدة وكانت قيمة المتوسط  - 
 ).3.72(الحسابي العام 

التربوي اإللكتروني باستخدام نظم التعليم اإللكتروني في تحقيق  معوقات وصعوبات اإلشراف - 
 ).3.57(بعض المهام االشرافية كانت بدرجة موافق بشدة وكانت قيمة المتوسط الحسابي العام 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مواقف مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين  - 
الدورات التدريبية في  –المؤهل العلمي  – ةالوظيف(ى لمتغيرات تجاه اإلشراف اإللكتروني تعز

 ).المعرفة السابقة بالتعليم اإللكتروني –معدل االستخدام اليومي لإلنترنت  –مجال اإلشراف 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مواقف مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين  - 
مجال اإلشراف  –سنوات الخدمة (تعزى لمتغيرات  والمعلمين تجاه اإلشراف اإللكتروني

 ).والتدريس
، ضرورة تهيئة المعلمين والمشرفين وتـدريبهم فـي   الدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات

مجال اإلشراف التربوي اإللكتروني باستخدام نظم التعليم اإللكتروني، وكذلك ضرورة تبني جهات 
  .اإللكتروني وتطبيقه في مدارس التعليم العام االختصاص لمشروع اإلشراف التربوي
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واقع استخدام المشرفين التربويين لمصادر االنترنت التربوية ): "2010القرني، (دراسة  .8
 ".وخدماتها في التنمية المهنية للمعلمين بمدينة الطائف

ي التنمية المهنية واقع استخدام المشرفين التربويين لمصادر االنترنت وخدماتها ف إلىالتعرف  هدفت
  .للمعلمين بمدينة الطائف لتحقيق هدف الدراسة

على جميع المشرفين التربويين بمدينة  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفيواعتمد الباحث 
لتحقيق غرض الدراسة وقد االستبانة مشرفاً تربوياً، واستخدم الباحث ) 55(الطائف والبالغ عددهم 

  .تحددت محاورها في ضوء أسئلة الدراسة فقرة، حيث) 58(تضمنت 
  :نتائج الدراسة

درجة أهمية استخدام المشرفين التربويين لمصادر االنترنت التربوية وخدماتها في التنمية  - 
 ).3.83(المهنية للمعلمين بمدينة الطائف كانت عالية حيث بلغ متوسطها الحسابي 

بوية وخدماتها في التنمية المهنية المشرفون التربويون يستخدمون مصادر االنترنت التر - 
 ).3.04(للمعلمين بمدينة الطائف بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي 

المشرفون التربويون يواجهون معوقات بدرجة متوسطة عند استخدامهم لمصادر االنترنت  - 
حسابي التربوية وخدماتها في التنمية المهنية للمعلمين بمدينة الطائف حيث بلغ المتوسط ال

)3.18.( 
، ضرورة االهتمام بالمشرفين التربويين وتعريفهم الدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات

بخدمات االنترنت وأهميته في المجال التعليمي، وكذلك ضرورة إعطاء دورات تدريبية في استخدام 
عليم تذليل المعوقات الحاسب واالنترنت للمشرفين التربويين، وكذلك ينبغي على وزارة التربية والت
  .للمشرفين التربويين لتشجيعهم على استخدام االنترنت في تنمية المعلمين مهنياً

    
 )".الواقع والمأمول(اإلشراف اإللكتروني في التعليم العام ): "2011المعبدي، (دراسة  .9

كتروني، درجة معرفة المشرفين التربويين بمكة المكرمة بمفهوم اإلشراف اإلل إلىالتعرف  هدفت
درجة معرفة المشرفين التربويين بأهمية اإلشراف اإللكتروني، والتعرف على درجة  إلىوالتعرف 

معرفة المشرفين التربويين بمتطلبات تطبيق اإلشراف اإللكتروني في األعمال اإلشرافية، والتعرف 
ألعمال على درجة معرفة المشرفين التربويين بمعوقات استخدام اإلشراف اإللكتروني في ا

  .اإلشرافية
على جميع المشرفين التربويين بمدينة  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفيواعتمد الباحث 

لتحقيق غرض االستبانة مشرفاً تربوياً، واستخدم الباحث ) 183(مكة المكرمة والبالغ عددهم 
رفة بمفهوم فقرة موزعة على أربعة محاور رئيسة وهي درجة المع) 65(الدراسة وقد تضمنت 

اإلشراف اإللكتروني، ومحور درجة المعرفة بأهمية اإلشراف اإللكتروني، ومحور درجة المعرفة 
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بمتطلبات تطبيق اإلشراف اإللكتروني، ومحور درجة المعرفة بمعوقات استخدام اإلشراف 
  .اإللكتروني

  :نتائج الدراسة
هوم اإلشراف اإللكتروني كنموذج إن درجة معرفة المشرفين التربويين بمدينة مكة المكرمة بمف - 

حديث في اإلشراف التربوي من وجهة نظرهم بدرجة كبيرة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
 ).0.905(واالنحراف المعياري ) 3.78(

إن درجة معرفة المشرفين التربويين بمدينة مكة المكرمة بأهمية اإلشراف اإللكتروني كنموذج  - 
نظرهم بدرجة كبيرة، حيث بلغ المتوسط الحسابي  حديث في اإلشراف التربوي من وجهة

 ).0.945(واالنحراف المعياري ) 3.88(

إن مستوى متطلبات تطبيق اإلشراف اإللكتروني في األعمال اإلشرافية من وجهة نظر  - 
واالنحراف ) 4.03(المشرفين التربويين كان بدرجة كبيرة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 ).0.945(المعياري 

المعوقات اإلدارية والتقنية والفنية والبشرية من المعوقات التي تعترض تنفيذ اإلشراف  إن درجة - 
اإللكتروني في األعمال اإلشرافية من وجهة نظر المشرفين التربويين كانت بدرجة كبيرة حيث 

 ).  3.50 -   3.90 - 3.99(بلغت المتوسطات الحسابية 
رورة العمل على تأهيل المشرفين التربويين في ، ضالدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات

مجال استخدام مهارات الحاسب اآللي واالنترنت من أجل امتالك المقومات والمهارات األساسية 
اإلدارية، والتقنية الفنية، (لتطبيق اإلشراف اإللكتروني، وكذلك ضرورة العمل على حل المشكالت 

تروني في األعمال اإلشرافية، وكذلك ضرورة عقد التي تعيق تطبيق اإلشراف اإللك) والبشرية
دورات تدريبية وورش تطبيقية لتدريب المشرفين التربويين على كيفية التعامل مع برنامج اإلشراف 
اإللكتروني بكل إحترافية، وضرورة توفير الحاسبات اآللية الحديثة وشبكات االتصال والبرامج 

  .  اإللكتروني في جميع المدارس الحاسوبية التي تساهم في تفعيل اإلشراف
 ".فاعلية استخدام التطبيقات اإللكترونية في اإلشراف التربوي): "2011الغامدي، (دراسة  .10

مهام المشرف التربوي التي يمكن أداؤها عبر تطبيقات حاسوبية، وكذلك التعرف  إلىالتعرف  هدفت
ي، والتعرف على الصعوبات التي التطبيقات الحاسوبية األكثر مالئمة لعمل المشرف التربو إلى

تعرقل االستفادة من التطبيقات الحاسوبية في عمل المشرف التربوي، كما هدفت إلى إيجاد تصور 
  .مقترح لتفعيل التطبيقات الحاسوبية في عمل المشرف التربوي

م مشرفاً تربوياً، تم اختياره) 70(على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفيواعتمد الباحث 
) 200(بأسلوب العينة القصدية من مجموع المشرفين التربويين بمدينة مكة المكرمة والبالغ عددهم 

  .لتحقيق غرضاالستبانة مشرفاً تربوياً، واستخدم الباحث 
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  :نتائج الدراسة
 .مهمة) 34(إن مهام المشرف التربوي التي يمكن أداؤها عبر تطبيقات حاسوبية بلغ  - 

سوبية التي وردت في الدراسة جاءت مناسبة ألداء مهام المشرف إن جميع التطبيقات الحا - 
 .التربوي بدرجة عالية ومتوسطة

الوورد، : (إن التطبيقات الحاسوبية األكثر مالئمة ألداء المشرف التربوي لمعظم مهامه هي - 
 المنتديات الحوارية، األكروباد، الكتاب اإللكتروني، الببليشر، اإلكسل، المجموعات البريدية،

 ).برنامج المشرف، البالتوك، الماسنجر
، العمل على توفير التقنيات الحديثة في جميع المدارس الدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات

ومكاتب اإلشراف التربوي، وكذلك إكساب المشرفين الكفاءة الالزمة الستخدام التقنيات الحديثة 
المشرفين التربويين في دورات الحاسب اآللي استجابة للتطور التقني الحديث، وضرورة إشراك 

واإلنترنت للنهوض بالمستوى العام، وكذلك أهمية تفعيل دورات باللغة اإلنجليزية لتخطي عقبات 
  .  ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية لدى بعض المشرفين التربويين

  

 :الدراسات األجنبية . ب
 ): 2001(دراسة فان هورن ، ستي مايرك وروبرت ،  .1

  )  , staym.myrick ,Vanhorn  Robert(م فريق عمل فان هورن، ستي مايرك، روبرت لقد قا
بدراسة كان الهدف منها معرفة مدى تأثير تكنولوجيا الحاسب على العمل اإلشرافي في المناطق 
النائية، وذلك بنشر المعلومات واسترجاعها، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا في عملية التدريب، 

يصال إدارات اإلشراف التربوي للتعاميم والمعلومات لهذه المناطق، وتم إجراء الدراسة في وكيفية إ
المناطق النائية في إنجلترا، وذلك إليصال المعلومات للمعلمين في المناطق النائية، وكذلك إمكانية 

  .تدريبهم باستخدام هذه التكنولوجيا
  

 ): 2001(دراسة كورلين، وبابن، كاثرين، شن  .2

)  Carolyn ,Babiane, Catherineshen( كورلين، وبابن، وكاثرين، شن فريق عمل أجرى
دراسة هدفت إلى معرفة كيفية سد العجز في مشرفي ومعلمي التربية الخاصة في المناطق 
الريفية، وقد تم تصميم مشروع لتعزيز اإلشراف اإللكتروني ودمج تكنولوجيا الحاسب بالتدريب 

ية الخاصة، وتمت الدراسة في جامعة جنوب غرب الهند، وقد احتوى اإلشرافي لمعلمي الترب
  :البرنامج على أربع حاالت هي

قامت بإعداد ثالثة من المعلمين األوائل لإلشراف على معلمين ذوي االحتياجات : الحالة األولى - 
 .الخاصة، والمعلمين المتعاونين المشرفين على طالب التربية العملية في هذه المادة
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لة الثانية قامت بتطوير صفحة ويب خاصة لهذا البرنامج، مع وضع دليل في المدرسة الحا - 
 .الستخدام هذه الصفحة

يتم تطبيقها على المعلمين داخل الفصل وبإشراف المعلمين األوائل والمعلمين : الحالة الثالثة - 
 .المتعاونين

 .عليها أوالً بأول دراسة النتائج للحاالت الثالثة، ووضع التصورات: الحالة الرابعة  - 

وقد ركزت أوجه االستفادة من هذا البرنامج على أهمية استخدام المعلمين األوائل لهذا المشروع، 
وقد وضح الباحثون أنه تم استفادة المشرفين التربويين لتوفير جهودهم بعدم اإلشراف على المعلمين 

األربعة لبرنامج اإلشراف  المتعاونين بطريقة مباشرة، بل تتم متابعتهم من خالل الحاالت
  .اإللكتروني

  
 )  Malon , james f): (2002(دراسة ميلون جيمس   .3

لقد قام ميلون جيمس بدراسة توضح كيفية إنشاء عالقة بين المعلمين والمشرفين التربويين بواسطة 
: افاإلشراف اإللكتروني، من خالل استخدام التكنولوجيا المساعدة لمنهجية هذا النوع من اإلشر

كالبريد المتزامن، وغير المتزامن، واإلشراف بالتواصل، مؤتمرات الفيديو التفاعلي، حيث أجريت 
الدراسة على إدارات اإلشراف بانجلترا، حيث أثبتت الدراسة مدى رفع مستوى التدريب للمعلمين 

  .نترنتمن قبل المشرفين التربويين، من خالل استخدام التقنيات الحديثة والحاسب اآللي واإل
 

 )  Baltimore , Michael): (2003(دراسة بلتمور ميشيل   .4

مدى إمكانية استخدام الوسائط المتعددة لبناء مهارات اإلشراف األساسية،  إلىفقد هدفت التعرف 
حيث وضحت الدراسة كيفية التدريب التفاعلي الموجه للمشرفين التربويين، وتطبيق المنهج 

الكمبيوتر "ي حزمة تدريبية تمت صياغتها الستخدام التقنيات التجريبي، باستخدام برنامج ذ
حيث تم إدخال البرنامج في الذاكرة األساسية وكان عبارة عن مهارات اإلشراف " واإلنترنت

  .األساسية وكيفية التدريب عليها باستخدام الوسائط المتعددة
المهنية للمشرفين التربويين في  وقد أثبتت نتائج الدراسة مدى فاعلية البرنامج في تنمية الكفايات

  .العملية االشرافية مع المعلمين
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التعقيب على الدراسات السابقة في المحور األول استخدام تقنية اإلنترنت في عملية اإلشراف 
  :التربوي

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة في مجال اإلشراف التربوي واستخدام الحاسوب والشبكة 
في تفعيل عملية اإلشراف التربوي، تبين أن هناك جهد ومحاوالت في تطوير العملية العنكبوتية 

الشافعي، (اإلشرافية، وتناولت الدراسات السابقة التي وردت في المحور األول مثل دراسة 
، )2008الغامدي، (، ودراسة )2008سفر، ( ودراسة، )2007الغامدي، (و دراسة ، )2007
ودراسة ، )2010الغامدي، (، ودراسة )2009الصائغ، ( ودراسة ،)2008المغذوي، ( ودراسة

فان هورن،  ودراسة، )2011الغامدي، ( ودراسة، )2011المعبدي، ( ودراسة، )2010القرني، (
ميلون  ودراسة، )2001(كورلين، وبابن، كاثرين، شن ودراسة  ،)2001(ستي مايرك وروبرت، 

على واقع استخدام المشرفين التربويين  ،)2003(بلتمور ميشيل   ودراسة، )2002(جيمس  
للتقنيات الحديثة في اإلشراف التربوي وكذلك الصعوبات والمعوقات التي تواجه المشرفين التربويين 
في توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في تفعيل عملية اإلشراف التربوي، وأكدت معظم الدراسات 

ت في اإلشراف التربوي وكذلك التغلب على على ضرورة استخدام تقنيات الحاسوب واإلنترن
المعوقات التي تحول دون توظيف أدوات االنترنت في العملية اإلشرافية سواء كانت مادية أو فنية 

 .أو بشرية وهذا يتفق مع أهداف الدراسة الحالية
  
  
  
  
  
  
  

  :ونالحظ من الدراسات السابقة في المحور األول ما يلي
 .هج الوصفي التحليلي وهذا يتفق مع الدراسة الحاليةمعظم الدراسات استخدمت المن - 

معظم الدراسات في هذا المحور اتفقت مع الدراسة الحالية في استخدامها االستبانة كأداة لجمع  - 
 .المعلومات من افراد عينة الدراسة

تباينت فئات أفراد عينة الدراسات السابقة من مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات ومديري  - 
س وطالب وطالبات، أما الدراسة الحالية فركزت على المشرفين التربويين والمشرفات المدار

 .والمعلمين والمعلمات

الدراسات السابقة اتفقت مع الدراسة الحالية بضرورة االستفادة من التقنيات الحديثة كالحاسوب  - 
رحها شبكة واالنترنت في تطوير عملية اإلشراف التربوي واالستفادة من المميزات التي تط

االنترنت ومن أهمها توفير عملية االتصال والتواصل والتي تعتبر من مقومات عملية االشراف 
 . التربوي
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الدراسات السابقة اتفقت مع الدراسة الحالية على الحلول التي تعالج المعوقات التي تحول دون  - 
 :توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية وكان اهمها

ورة توعية المشرفين التربويين بضرورة استخدام الشبكة العنكبوتية في العملية ضر !
 .اإلشرافية

 .ضرورة االستفادة من الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية !

االهتمام بتوفير حوافز للمشرفين التربويين الذين يفعلون دور اإلنترنت في العملية  !
 .التربوية واإلشرافية

ام باستخدام البريد اإللكتروني للتواصل مع المتخصصين واألكاديميين في االهتم  !
 . اإلشراف التربوي

ضرورة إقامة دورات تدريبية للمعلمين والمشرفين التربويين في كيفية استخدام الشبكة  !
 .  وتوظيفها في العملية التربوية) اإلنترنت(العنكبوتية 

التي تعيق ) والتقنية الفنية، والبشرية اإلدارية،(ضرورة العمل على حل المشكالت  !
 .تطبيق اإلشراف اإللكتروني في األعمال اإلشرافية

  .العمل على توفير التقنيات الحديثة في جميع المدارس ومكاتب اإلشراف التربوي !
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  :يبهالدراسات التي تناولت واقع اإلشراف التربوي وأسال: المحور الثاني
 :الدراسات العربية . أ
  

واقع اإلشراف التربوي في قطاع غزة في مجال تنمية كفايات ): "1997محمود، (دراسة  .1
 ".المعلمين

التربوي في محافظات غزة في مجال تنمية كفايات المعلمين وذلك  فإلى تحديد واقع اإلشرا هدفت
ؤهل العلمي وسنوات الخدمة من وجهة نظر المعلمين أنفسهم ومدى تأثر ذلك بكل من الجنس والم

  .ونوع المؤسسة المشرفة
) 336(معلماً  ومعلمة منهم ) 688( عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفيواعتمد الباحث 

يعملون في المدارس الحكومية، واستخدم الباحث ) 352(يعملون في مدارس وكالة الغوث، و
ور، التنمية المهنية للمعلمين، تنفيذ المناهج محا) 4(لتحقيق غرض الدراسة والتي تضمنت االستبانة 

الدراسية وتطويرها، رعاية التالميذ، وتوظيف البيئة المحلية في العملية التعليمية التعلمية، كما 
تضمنت بيانات بخصوص المعلم أو المعلمة بالجنس والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة ونوع 

  .المؤسسة
  :نتائج الدراسة

ر بين درجات ممارسات المشرفين التربويين اإلشرافية التي تهدف إلى تنمية هناك تباين كبي - 
 .كفايات المعلمين يرجع إلى كل من الجنس والمؤهل العلمي والمؤسسة المشرفة

يعتبر تنفيذ المناهج الدراسية وتطويرها أكثر المجاالت ممارسة من قبل المشرفين التربويين،  - 
 .لعملية التعليمية التعلمية هو األقل ممارسةبينما توظيف البيئة المحلية في ا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة تعزى إلى نوع المؤسسة في مجال التنمية  - 
 .المهنية للمعلمين

  
نظام اإلشراف التربوي بمدارس وكالة الغوث الدولية ): "1998نشوان، ونشوان، (دراسة  .2

 ".داري التربوي الحديثبغزة في ضوء الفكر اإل

  .إلى معرفة تقويم نظام اإلشراف التربوي في مدارس وكالة الغوث بغزة هدفت
معلماً ومعلمة يعملون ) 250(، واشتملت عينة الدراسة المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحثان 

تملت على لتحقيق غرض الدراسة والتي اشاالستبانة في مدارس وكالة الغوث، واستخدم الباحثان 
مفهوم اإلشراف، فلسفة وأهداف اإلشراف، أساليب : مجاالت هي) 4(فقرة وتضمنت ) 77(

  .اإلشراف، طرق التقويم موجهه للمشرفين والمديرين والمعلمين بوكالة الغوث
  :نتائج الدراسة
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 الحديثة ودورها في تحسين عمليتي ةاتفاق عينة الدراسة على أهمية استخدام األساليب االشرافي - 
 .التعليم والتعلم

 .عدم وجود اتفاق بين المشرفين والمديرين والمعلمين في نظام اإلشراف التربوي بغزة - 

استجابات المشرفين على فقرات االستجابة ال تختلف باختالف الجنس أو الخبرة، بينما وجدت  - 
 .فروق دالة إحصائياً وفقاً للمؤهل العلمي لصالح حملة الماجستير

لى المشرفين التربويين في سلوكهم التنظيمي داخل منظومة اإلشراف يتفوق المديرون ع - 
 .التربوي بغزة

، اإلبتعاد عن األساليب التقليدية في اإلشراف والتي الدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات
تعتمد على تصيد أخطاء المعلمين، ويجب استخدام األساليب الحديثة في اإلشراف لما لهذه األساليب 

  .  فائدة في تحسين العملية التعليمية التعلميةمن 
  

تقويم نظام اإلشراف التربوي للمرحلة األساسية في مدارس وكالة ): "2000زامل، (دراسة  .3
 ".الغوث الدولية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين

ساسية في مدارس وكالة الغوث الدولية في التعرف إلى واقع اإلشراف التربوي للمرحلة األ هدفت
محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين، كما هدفت إلى التعرف 

  .على دور متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وطبيعة العمل وسنوات الخبرة داخل الوظيفة
لمشرفين التربويين ومديري جميع ا عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفيواعتمد الباحث 

) 19(ومديرات المدارس األساسية لوكالة الغوث الدولية في محافظات الضفة الغربية والبالغ عددهم 
القدس، الخليل، : مديراً ومديرة موزعين على ثالث مناطق تعليمية وهي) 96(مشرفاً ومشرفة، و

  .فقرة) 68(ي اشتملت على لتحقيق غرض الدراسة والتاالستبانة ونابلس، واستخدم الباحث 
  :نتائج الدراسة

التربوي، حيث وصلت النسبة المئوية  فأن هناك درجة عالية لمجال مدخالت نظام اإلشرا - 
، ودرجة متوسطة لمجال عمليات نظام اإلشراف التربوي وبنسبة %)71.1(لالستجابة إلى 

ئوية لالستجابة ، بينما مجال المخرجات فقد حصل على نسبة م%)69.8(مئوية وصلت إلى 
 فوهذا يعبر عن درجة واقع عالية لمجال المخرجات في نظام اإلشرا%) 74(وصلت إلى 

التربوي من حيث مدخالته وعملياته ومخرجاته  فالتربوي، أما الدرجة الكلية لواقع اإلشرا
 %).71(كانت عالية حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى 

المجتمع على استبانة واقع اإلشراف التربوي بين الذكور  وجود اختالف في استجابة أفراد - 
وحملة الشهادة ) أقل من بكالوريوس(واإلناث يعزى لصالح اإلناث، وبين حملة الشهادة 

، وبين المشرف )أقل من بكالوريوس(يعزى لصالح حملة الشهادة ) بكالوريوس فأعلي (
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 6أقل من (ين األفراد ذوي الخبرة التربوي ومدير المدرس يعزى لصالح المشرف التربوي، وب
يعزى ) سنوات 10أكثر من (وذوي الخبرة ) سنوات 10 – 6من (وذوي الخبرة ) سنوات

 ).   سنوات  6أقل من (لصالح األفراد ذوي الخبرة 
، زيادة عدد المشرفين التربويين، وكذلك تنوع الدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات

  .  اقتصارها على الزيارة الصفية بشكل اساسي األساليب اإلشرافية وعدم
 

معوقات اإلشراف التربوي كما يراها التربويون بمديريات التربية ): "2001مساعدة، (دراسة  .4
 ".والتعليم في محافظات الشمال

الدراسة إلى التعرف على معوقات اإلشراف التربوي كما يراها المشرفون التربويون  هدفت
تعليم في محافظات الشمال، ومعرفة أثر كل من الجنس والخبرة والمؤهل بمديريات التربية وال

  .العلمي والتفاعل بينها على معوقات اإلشراف التربوي التي يواجهها المشرفون
مشرفاً، واستخدم الباحث ) 155( عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحث 

: فقرة وزعت على ثمانية مجاالت هي) 63(تي اشتملت على لتحقيق غرض الدراسة والاالستبانة 
التخطيط، المنهج، التعليم، النمو المهني، التقويم، اإلدارة التربوية، إدارة الصفوف، العالقة مع 

  .الزمالء والمجتمع المحلي
  :نتائج الدراسة

 .جة كبيرةأن درجة وجود معوقات اإلشراف التربوي كما يراها المشرفون التربويون كانت بدر - 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة إحساس المشرفين للمعوقات تعود لمتغيرات  - 
 .الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة والتفاعل بينها

 
الدور المتوقع والواقعي للمشرف التربوي كما يراه المشرفون ): "2003كساب، (دراسة  .5

 ".قبل الجامعي بقطاع غزة التربويون والمعلمين في مراحل التعليم

التعرف إلى الدور المتوقع والواقعي للمشرف التربوي كما يراه المشرفون التربويون  هدفت
  .والمعلمون في مراحل التعليم قبل الجامعي بقطاع غزة

مشرفاً ومشرفة، ) 71(على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحث 
) 6(لتحقيق غرض الدراسة والتي اشتملت على االستبانة علمة، واستخدم الباحث معلماً وم) 737(و

مجاالت هي التخطيط، المناهج، الكتاب المدرسي، النمو المهني للمعلمين، حاجات الطلبة، المجال 
  . فقرة) 16(النفسي واالجتماعي، االختبارات والتقويم، ولكل مجال 
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  :نتائج الدراسة
نة تمثل المهام المتوقعة للمشرف التربوي كما يراها المشرفون التربويون جميع فقرات االستبا - 

والمعلمون، احتل المجال النفسي واالجتماعي المرتبة األولى بين مجاالت االستبانة الستة من 
 .وجهة نظر الطرفين

ة احتل مجال النمو المهني المرتبة الثانية من وجهة نظر المعلمين، والمرتبة الثالثة من وجه - 
 .نظر المشرفين التربويين

احتل مجال االختبارات والتقويم المرتبة الثانية من وجهة نظر المشرفين التربويين، والمرتبة  - 
 .الثالثة من وجهة نظر المعلمين

كان هناك اتفاق في ترتيب مجاالت االستبانة الباقية، فقد احتل مجال التخطيط المرتبة الرابعة  - 
 .رسي المرتبة الخامسة، ومجال حاجات الطلبة المرتبة السادسةومجال المنهج والكتاب المد

كان هناك فروق لصالح عينة المشرفين حول الدور المتوقع والواقعي للمشرف التربوي، وهناك  - 
فروق بين آراء المعلمين حول الدور المتوقع والواقعي للمشرف التربوي لصالح منطقة الشمال 

 .ملة الدبلوم العام ولصالح المرحلة األساسيةالتعليمية ولصالح اإلناث ولصالح ح

 .ال توجد فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة التدريسية - 
 

 
تقويم أداء المشرفين التربويين في األردن في ضوء ): "2004ستراك، والخصاونة، (دراسة  .6

 ".مهماتهم واالتجاهات االشرافية الحديثة

اتهم االشرافية في ضوء االتجاهات الحديثة من وجهة إلى تقويم أداء المشرفين التربويين لمهم هدفت
التحصيل العلمي، والجنس، : نظر مديري المدارس والمعلمين، ومعرفة أثر المتغيرات التالية

  .والخبرة على الدراسة
من مجتمع الدراسة %) 8( عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحثان 

) 693(، يعمل فيها )عمان، إربد، الكرك(موزعة على ثالث مناطق  مدرسة) 693(المكون من 
معلماً ومعلمة، وتم اختيار العينة باألسلوب العشوائي الطبقي، واستخدم الباحثان ) 8118(مديراً، و
األولى من قبل : لتحقيق غرض الدراسة والتي اشتملت على ثالث أدوات لتقويم المشرفيناالستبانة 

فقرة، والثالثة في ضوء ) 42(فقرة، والثانية من قبل المديرين مكون من ) 42( المعلمين مكونة من
  .فقرة) 40(االتجاهات الحديثة من قبل المعلمين والمديرين مكونة من 

  :نتائج الدراسة
رأى مديرو المدارس أن مستوى أداء المشرفين ال زال دون مستوى الطموح، وجميع المجاالت  - 

 .لتخطيط كان عالياًكان أداؤها متوسطاً عدا ا
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رأى المعلمون أيضاً أن مستوى ممارسات المهمات ال زال دون مستوى الطموح المعهود وأن  - 
 .جميع المجاالت تمركزت عند الوسط باستثناء اإلشراف على التدريب كان عالياً

 .ال زالت ممارسات المشرفين التربويين لالتجاهات الحديثة متواضعة وفي قواعدها األولية - 

 .توجد تأثيرات ذات داللة إحصائية لمتغيرات الدراسة في تقويم أداء المشرفينال  - 
 
دور المشرفين التربويين في تحسين األداء التدريسي لمعلمي ): "2004الجالد، (دراسة  .7

 ".التربية اإلسالمية في األردن

بية اإلسالمية التعرف إلى دور المشرفين التربويين في تحسين األداء التدريسي لمعلمي التر هدفت
  . الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي: في األردن في ضوء المتغيرات التالية

معلماً ومعلمة تم اختيارهم ) 147( عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفيواعتمد الباحثان 
 معلماً ومعلمة التربية اإلسالمية للمرحلتين) 476(باألسلوب العشوائي الطبقي من مجتمع الدراسة 

االستبانة األساسية والثانوية في المدارس التابعة لمديريتي إربد األولى والثانية، واستخدم الباحث 
التخطيط، : فقرة موزعة على سبعة مجاالت) 87(لتحقيق غرض الدراسة والتي اشتملت على 

الخطة، النمو المحتوى التعليمي، الوسائل التعليمية، األنشطة التعليمية، التقويم، استراتيجيات تنفيذ 
  .المعرفي والمهني للمعلم

  :نتائج الدراسة
 .دور المشرفين التربويين كان متوسطاً في تحسين أداء معلمي التربية اإلسالمية بوجه عام - 

دور المشرفين التربويين توزع على مجاالت الدراسة بدرجة متشابهة، وأن تأثيرهم على أداء  - 
 .نب العملية التعليمية التعليمةالمعلمين التدريسي قد تشابه في جميع جوا

النمو المعرفي : دور المشرفين التربويين في مجاالت الدراسة جاء مرتباً تنازلياً كما يلي - 
والمهني للمعلم، التقويم، إستراتيجيات تنفيذ الحصة، التخطيط، المحتوى التعليمي، الوسائل 

 .التعليمية، األنشطة التعليمية

لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي على دور المشرفين عدم وجود أثر دال إحصائياً  - 
 .التربويين في تحسين أداء المعلمين

واقع اإلشراف التربوي ومتطلبات التغيير في ضوء المناهج ): "2004الديب، (دراسة  .8
 ".الفلسطينية الجديدة من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمحافظات غزة

اقع اإلشراف التربوي ومتطلبات التغيير في ضوء المناهج الفلسطينية من و إلىالتعرف  هدفت
  .وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمحافظات غزة

، كما استخدم الباحث استبانة لكل من المعلمين والمشرفين التربويين المنهج الوصفيواعتمد الباحث 
فقرة ويتمثل في مهام المشرف ) 70(مل األول يش: في محافظتي غزة وشمالها تكونت من جزأين
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) 25(التربوي، والثاني يتضمن الصعوبات التي تحد من فاعلية اإلشراف التربوي ويتكون من 
  .فقرة

  :نتائج الدراسة
أن استجابة المشرفين التربويين في النمو المهني والعالقات اإلنسانية ومكونات المنهج أعلى  - 

 .قليالً مقارنة باستجابة المعلمين

أن أهم الصعوبات التي تحد من فاعلية اإلشراف التربوي تتمثل في انخفاض المستوى  - 
األكاديمي لبعض المشرفين التربويين، وعدم حصول المشرف التربوي على مؤهل تربوي 

 .يمكنه من القيام بعمله، وعدم انتظام المشرف التربوي في حضور الدورات التدريبية

لمعلمين والمشرفين التربويين، وال توجد فروق بين المعلمين وكذلك أظهرت وجود فروق بين ا  - 
ألهمية مهام اإلشراف التربوي وفقاً لكل من المؤهل التربوي وسنوات الخبرة في التدريس، وال 
توجد فروق بين المشرفين التربويين ألهمية مهام المشرف التربوي وفقاً للمؤهل التربوي 

 .الح الخبرة المتوسطةووجود فروق وفقاً لسنوات الخبرة لص

  
معوقات اإلشراف التربوي في مباحث العلوم في المرحلة الثانوية ): "2005ياغي، (دراسة  .9

 ".بمحافظات غزة

الدراسة إلى كشف معوقات اإلشراف التربوي في مباحث العلوم في المرحلة الثانوية  هدفت
  .بمحافظات غزة

مدير مدرسة ) 53(مشرف، و) 139( راسةعينة الد، واشتملت المنهج الوصفيواعتمد الباحث 
لتحقيق غرض الدراسة والتي اشتملت االستبانة معلم مبحث العلوم، واستخدم الباحث ) 63(ثانوية، 
فقرة تشمل ست مجاالت هي الفني، اإلداري، االجتماعي، االقتصادي، السياسي، ) 70(على 

  .والشخصي
  :نتائج الدراسة

%) 37(في أعالها، و%) 80(ت اإلشراف التربوي ما بين تراوحت مجاالت االستجابات لمعوقا - 
 .في أدناها وانحصرت درجة المعوقات ما بين منخفضة وعالية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المجاالت الفني، االجتماعي، المادي، الشخصي، يعزى  - 
 .لمتغير المنطقة التعليمية

 .د يعزى لمتغير الجنس أو لمتغير الخبرةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع األبعا - 

" البكالوريوس"توجد فروق ذات داللة إحصائية في البعد االجتماعي تعزى لمتغير المؤهل بين  - 
 .لصالح حملة البكالوريوس" التربية+ البكالوريوس "وبين 
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واقع الممارسات االشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث ): "2006المقيد، (دراسة  .10
 ".بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطويرها

إلى بيان مستوى الممارسات االشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة في ضوء  هدفت
مبادئ الجودة الشاملة من وجهة نظر المشرفين والمديرين، وبيان االختالف واالتفاق في وجهة 

ؤهل العلمي وسنوات الخبرة في متوسط تقديرات نظرهم اتجاهها، والكشف عن أثر الجنس والم
المشرفين والمديرين لمستوى الممارسات االشرافية للمشرفين بوكالة الغوث بغزة في ضوء مبادئ 

  .الجودة الشاملة
على جميع المشرفين التربويين  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحث 

االستبانة ، واستخدم الباحث )245(وث بغزة ذكوراً وإناثاً وعددهم ومديري المدارس بوكالة الغ
  .فقرة) 60(لتحقيق غرض الدراسة والتي اشتملت على 

  :نتائج الدراسة
-%80.1(مستوى الممارسات االشرافية للمشرفين التربويين كان عالياً بنسبة تراوحت بين  - 

85.3.(% 

بينما احتل مبدأ التركيز %) 74.6(ولى بنسبة احتل مبدأ التحسين المستمر والتميز المرتبة األ - 
 %).62.4(على جودة أداء المعلمين المرتبة الخامسة في تقديرات أفراد العينة بنسبة 

بين متوسط تقديرات كل من ) 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائياً عند مستوى الداللة  - 
التربويين لصالح المشرفين المشرفين والمديرين في مستوى الممارسات االشرافية للمشرفين 

 .ككل في مجال التركيز على المستفيدين وجودة أداء المعلمين واالهتمام بالعمل الجماعي

تعزى لمتغير الجنس أو المؤهل ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائياً عند مستوى داللة  - 
 .العلمي وسنوات الخدمة

زيادة اهتمام المشرفين التربويين باستخدام  ، ضرورةالدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات
األساليب اإلشرافية المساندة حسب حاجات المعلمين المهنية، وكذلك زيادة أعداد المشرفين 

  .  التربويين، وتخفيف أعبائهم اإلدارية والفنية
 

واقع استخدام المشرفين التربويين للنشرات التربوية من وجهة ): "2006جابر، (دراسة  .11
 ".مشرفين التربويين والمعلمين بمحافظة جدةنظر ال

مدى ارتباط النشرات التربوية بأهداف اإلشراف التربوي، وواقع استخدام  إلىالتعرف  هدفت
المشرفين التربويين ألسس وضوابط إعداد النشرات التربوية، والطرق التي يستخدمونها المشرفون 

ور المشرف التربوي في تفعيل النشرات التربوية التربويون إليصال النشرات التربوية للمعلمين، ود
  .ميدانياً، والمعوقات التي تواجههم في إعداد النشرات التربوية
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مشرفاً ومعلماً، ) 335(على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحث 
  .لتحقيق غرض الدراسةاالستبانة واستخدم الباحث 
  :نتائج الدراسة

تعين النشرات : تسعة أهداف تحققها النشرات التربوية بدرجة عالية ومن أبرزها أن هناك - 
التربوية المعلمين على فهم األهداف التربوية وانتقاء المناسب منها، وتساهم في تحسين عملية 
التعليم والتعلم، تنقل األفكار واألساليب الجديدة على المعلمين، وتطلع المعلمين على كل جديد 

 .ن التخصص، تشجع النشرات التربوية المعلمين على إجراء تجارب جديدةفي ميدا

يناول المشرف التربوي : هناك طريقان يستخدمان إليصال النشرات التربوية بدرجة عالية وهما - 
النشرات التربوية للمعلمين أثناء زيارة المدرسة، يسلم المشرف التربوي النشرات التربوية 

يرسل : ها للمدارس، بينما توجد ثمان طرق بدرجة متوسطة من أهمهالالتصاالت االدارية لترسل
المشرف التربوي النشرات التربوية على البريد اإللكتروني للمدارس والمعلمين، وينشرها على 

 .المواقع التربوية في االنترنت، وعن طريق المجالت والدوريات التربوية

عمال اإلدارية المناطة بالمشرف التربوي، كثرة األ: هناك ست معوقات بدرجة عالية من أهمها - 
وضعف قناعة بعض المعلمين بأسلوب النشرات التربوية، وضعف االستفادة من البريد 

 . اإللكتروني في المدارس

، حث المشرفين التربويين على إصدار النشرات الدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات
ن المهنية باعتبارها قناة مهمة من القنوات التي يسعى التربوية بصفة مستمرة وفق حاجات المعلمي

  .  اإلشراف التربوي من خاللها لتحقيق األهداف التي يسعى الوصول إليها
  

دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء المهني للمعلمين ): "2007صيام، (دراسة  .12
 ".في المدارس الثانوية في محافظات غزة

أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء المهني للمعلمين في المدارس دور  إلىالتعرف  هدفت
الثانوية في محافظات غزة، والكشف عن التقديرات المتوقعة ألساليب اإلشراف التربوي في تطوير 
األداء المهني للمعلمين وتحديد مدى الفروق بين التقديرات المتوقعة ألساليب اإلشراف التربوي التي 

طوير األداء المهني للمعلمين بالمدارس الثانوية في محافظة غزة وفقاً للمتغيرات تساهم في ت
  ). الجنس، والمؤهل األكاديمي، وسنوات الخدمة، والتخصص(

) 101(معلماً، و) 125(على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحث 
المعلمين العاملين في المدارس الثانوية بمحافظات معلمة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع 

فقرة، موزعة ) 52(لتحقيق غرض الدراسة والتي اشتملت على االستبانة غزة، واستخدم الباحث 
  ).التخطيط، تنفيذ التدريس، اإلدارة الصفية، التقويم(على أبعاد االستبانة األربعة وهي 



 

91 
 

  :نتائج الدراسة
لتخطيط للعملية التعليمية داخل الفصول متوسطة، حصلت على إن ممارسة المعلمين لمهارات ا - 

 %).66.6(وزن نسبي 

 %).67.7(إن ممارسة المعلمين لمهارات تنفيذ التدريس متوسطة، حصلت على وزن نسبي  - 

إن ممارسة المعلمين لمهارات التقويم في العملية التعليمية متوسطة، حصلت على وزن نسبي  - 
)68.9.(% 

، تطوير األساليب اإلشرافية التي يمارسها المشرف الدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات
التربوي واالتجاه نحو االتجاهات الحديثة تربوياً، وكذلك ضرورة اهتمام المشرفين التربويين 

  .  بالمهارات المهنية التي يمارسها المعلم
  
  

رحلة الثانوية بمحافظات متطلبات تطوير اإلشراف التربوي في الم): "2008الحالق، (دراسة  .13
 ".غزة في ضوء االتجاهات المعاصرة

التعرف إلى واقع اإلشراف التربوي في المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في ضوء  هدفت
االتجاهات المعاصرة، وذلك من وجهة نظر المشرفين التربويين ومديري المدارس الثانوية، 

ة الثانوية، كما هدفت إلى التعرف على أثر والتعرف على متطلبات تطوير اإلشراف في المرحل
متغيرات الجنس والوظيفة الحالية، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة على درجة تطبيق االتجاهات 

  .المعاصرة لإلشراف
مشرفاً ومشرفة، ) 78(على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليواعتمدت الباحثة 

شمال غزة، غرب غزة، شرق غزة، : ون في ست مناطق تعليمية وهيمديراً ومديرة، يعمل) 112(و
لتحقيق غرض الدراسة والتي اشتملت االستبانة الوسطى، خان يونس، ورفح، واستخدمت الباحثة 

التربوي في المرحلة  ففقرة، موزعة على خمس مجاالت تمثل متطلبات تطوير اإلشرا) 78(على 
مهام اإلشراف التربوي، أساليب اإلشراف التربوي، اختيار  الثانوية وهي أهداف اإلشراف التربوي،

  .وتعيين المشرف التربوي، وتدريب المشرفين التربويين
  :نتائج الدراسة

أن هناك درجة استجابة جيدة لكل مجال من مجاالت الدراسة الخمس، حيث تراوحت األوزان  - 
مديري المدارس الثانوية، من وجهة نظر المشرفين التربويين و%) 78.6- %70.3(النسبية بين 

أما الدرجة الكلية لمجاالت استبيان متطلبات اإلشراف التربوي الخمس فقد حصلت على درجة 
 %).72.7(استجابة جيدة عند مستوى 
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اختيار وتعيين المشرف التربوي، : جاءت مجاالت اإلشراف التربوي مرتبة تنازلياً كما يلي - 
التربوي، تدريب المشرفين التربويين، وأهداف  مهام اإلشراف التربوي، أساليب اإلشراف

 .اإلشراف التربوي

بين متوسط تقديرات المشرفين ) 0.05(توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى الداللة  - 
التربوي في المرحلة الثانوية بمحافظات  فالتربويين ومديري المدارس الثانوية لواقع اإلشرا

 .جال اختيار وتعيين المشرف التربوي لصالح اإلناثغزة تعزى لمتغير الجنس، وذلك في م

بين متوسط تقديرات المشرفين ) 0.05(ال توجد فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى الداللة  - 
التربوي في المرحلة الثانوية بمحافظات  فالتربويين ومديري المدارس الثانوية لواقع اإلشرا

 .لحالية وسنوات الخدمةغزة تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، الوظيفة ا
، قيام وزارة التربية والتعليم بترتيب زيارات لبعض الدراسةالتي أوصت بها  ومن أهم التوصيات

المشرفين التربويين لدول أخرى لإلطالع على تجربتها في مجال اإلشراف التربوي واالستفادة 
  .معاصرة منها، وكذلك تدريب المشرفين التربويين على استخدام أساليب إشرافية

    
واقع ممارسة مشرفات اللغة العربية بعض أساليب اإلشراف ): "2009الحارثي، (دراسة  .14

 ".التربوي في ضوء معايير الجودة

إلى تحديد معايير جودة أساليب اإلشراف التربوي على تعليم اللغة العربية، والوقوف على  هدفت
لشاملة، والكشف عن معوقات تحقيق درجة تحقيق أساليب اإلشراف التربوي لمعايير الجودة ا

  .أساليب اإلشراف التربوي على تعليم اللغة العربية لمعايير الجودة
على جميع المشرفات التربويات على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفيواعتمدت الباحثة 

للغة العربية مشرفة تربوية، وبعض معلمات ا) 18(تعليم اللغة العربية بمدينة مكة المكرمة وعددهن 
االستبانة، (معلمة، واستخدمت الباحثة أداتين للدراسة ) 158(في المرحلة الثانوية وعددهن 

  .لتحقيق غرض الدراسة) واالستمارة
  :نتائج الدراسة

- الهدفية والتركيز(التوصل على قائمة من المعايير فيما يتعلق بأهداف هذه الدراسة وهي  - 
- الجدوى االقتصادية- تميز العمليات واألنشطة- القيادة الفعالة-التحسين المستمر- التخطيط السليم

 ).التقويم العلمي- االبتكار والتجديد

إن األساليب اإلشرافية ال تحقق معايير الجودة من وجهة نظر المعلمات بمتوسط حسابي  - 
 ).0.60(وانحرف معياري ) 1.65(

رفات التربويات بمتوسط إن األساليب اإلشرافية تحقق معايير الجودة من وجهة نظر المش - 
 ).0.47(وانحرف معياري ) 2.63(حسابي 
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وجود معوقات تحد من تحقيق األساليب اإلشرافية لمعايير الجودة من وجهة نظر معلمات اللغة  - 
 .العربية والمشرفات التربويات

يب ، وضع قائمة ثابتة لتطبيق معايير الجودة في األسالالدراسةالتي أوصت بها  ومن أهم التوصيات
  .  اإلشرافية

  
فعالية األساليب اإلشرافية في تحسين أداء معلمي مدارس ): "2009أبو شملة، (دراسة  .15

 ".وكالة الغوث بغزة وسبل تطويرها

الدراسة إلى التعرف على فعالية األساليب اإلشرافية التي يستخدمها المشرفون التربويون في  هدفت
  .ة بغزة، وكذلك سبل تطويرهاتحسين أداء معلمي مدارس وكال الغوث الدولي

معلماً ومعلمة، ) 275(على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحث 
فقرة، موزعة على أربعة ) 61(لتحقيق غرض الدراسة والتي تكونت من االستبانة واستخدم الباحث 

  .لتقويمالتخطيط للدروس، تنفيذ الدروس، اإلدارة الصفية، ا: مجاالت وهي
  :نتائج الدراسة

اتسمت األساليب اإلشرافية بالفعالية في تحسين أداء معلمي وكالة الغوث بغزة حيث بلغ الوزن  - 
 .وهي نسبة عالية%) 75(النسبي العام 

كانت فعالية األساليب اإلشرافية متفاوتة في محاور أداء المعلم حيث حصل مجال التخطيط على  - 
 %.72واإلدارة الصفية على % 74والتقويم % 75وتنفيذ الدروس % 76وزن نسبي 

بين متوسط استجابات المعلمين على فقرات االستبانة ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية  - 
حول فعالية بعض األساليب اإلشرافية تعزى لمتغير التخصص لصالح معلمي اللغة العربية، 

 .الخبرة األقل من خمس سنوات وأيضاً تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح المعلمين ذوي 

بين متوسط استجابات المعلمين ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 
 ).أنثى- ذكر(على فقرات االستبانة حول فعالية بعض األساليب اإلشرافية تعزى لمتغير الجنس 

بية للمشرفين وتدريبهم ، ضرورة عقد دورات تدريالدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات
على استخدام األساليب اإلشرافية الحديثة بفاعلية، وضرورة تنويع المشرفين التربويين في األساليب 

  .  اإلشرافية وعدم االعتماد على أسلوب واحد في اإلشراف
  

فية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين كما االممارسات اإلشر): "2011عطا اهللا، (دراسة  .16
 ".مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة مولمعها راي
الزيارات الصفية، (إلى تحديد مدى توفر الممارسات اإلبداعية للمشرف التربوي أثناء  هدفت

  .من وجهة نظر المعلمين) القراءات الموجهة، الدورات التدريبية
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عينة  كما هدفت إلى الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات إجابات أفراد
الجنس، التخصص، المرحلة التعليمية، المؤهل العلمي، : الدراسة والتي تعزى إلى المتغيرات التالية

  .سنوات الخدمة
كما هدفت إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه المشرف التربوي وتحول دون تطبيقه لممارساته 

لممارسات اإلشرافية اإلبداعية اإلشرافية اإلبداعية، وكذلك اقتراح مجموعة من التوصيات لتحسين ا
  .لدى المشرفين التربويين

معلماً ومعلمة، تم ) 450(على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحث 
معلماً ومعلمة، و كذلك مجتمع ) 7150(اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة البالغ 

لجمع المعلومات، استبانتين مشرفاً تربوياً، واستخدم الباحث ) 65(المشرفين بالكامل والبالغ 
االستبانة األولى خاصة بالمعلمين والتي تقيس الممارسات اإلبداعية من خالل ثالثة أساليب إشرافية 
هي الزيارات الصفية والقراءات الموجهة والدورات التدريبية والثانية خاصة بالمشرفين التربويين 

عوقات التي تواجه المشرفين أثناء تطبيقهم لقدراتهم اإلبداعية خالل ممارساتهم والتي تقيس الم
  .اإلشرافية

  :نتائج الدراسة
، يليها %75جاءت الممارسات اإلبداعية أثناء الدورات التدريبية في المرتبة األولى بوزن نسبي  - 

أتي الممارسات ، وأخيراُ ت%71.8الممارسات اإلبداعية أثناء الزيارات الصفية بوزن نسبي 
 %.62.3اإلبداعية أثناء القراءات الموجهة بوزن نسبي 

بين متوسطي تقديرات المعلمين والمعلمات  0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى  - 
في الدرجة الكلية للممارسات اإلبداعية للمشرف التربوي تبعاً للجنس وكانت الفروق لصالح 

 .تقديرات المعلمات

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة في جميع مجاالت ال توجد فرو - 
التخصص، المرحلة (الممارسات اإلبداعية وفي الدرجة الكلية للممارسات اإلبداعية تبعاً لكل من 

 ).التعليمية، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة

: شرافي على النحو التاليجاء ترتيب المعوقات التي تواجه المشرف التربوي أثناء عمله اإل - 
المعوقات المادية في المرتبة األولى يليها المعوقات اإلدارية ثم المعوقات الفنية وأخيراً معوقات 

 .التواصل والعالقات اإلنسانية
، عقد دورات تدريبية للمشرفين التربويين حول كيفية الدراسةبها  تالتي أوص ومن أهم التوصيات

ثة ومهارة استخدام التقنيات الحديثة بما يخدم العملية اإلشرافية، وكذلك توظيف التكنولوجيا الحدي
ضرورة اهتمام المشرفين التربويين بأسلوب القراءات الموجهة، وزيادة عدد المشرفين التربويين 

  .حتى تتم عملية اإلشراف التربوي بشكل أكثر فعالية
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 :الدراسات األجنبية . ب
وك التوجيه واإلشراف كما يراه مدرس المرحلة سل): "Oblade ،1992( أوبالند دراسة .1

 ".الثانوية في مدارس نيجيريا

  .  الدراسة إلى معرفة سلوك المشرفين في نيجيريا كما يراه المعلمون في المدارس الثانوية هدفت
معلم ومعلمة، ) 300(على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحث 
  .لتحقيق غرض الدراسةاالستبانة واستخدم الباحث 

أن المعلمون ينظرون إلى المشرف التربوي على أنه ديكتاتور، متعال، وقد توصلت الدراسة إلى 
يبحث عن األخطاء، وفي وصفهم للعالقات بين المشرف التربوي والمعلم أشاروا إلى انعدام الثقة 

 .بينهما وأن االتصال بين المشرف والمعلم من النمط المغلق
  

تأثير الممارسات االشرافية على ): "Bulatch & Others ،1999(دراسة بالتش وآخرون  .2
 ".المناخ اإلشرافي المدرسي

الدراسة إلى معرفة تأثير الممارسات االشرافية العملية للمديرين على المناخ اإلشرافي  هدفت
  .الموجود في المدرسة ومعرفة تأثير كل من الجنس والمرحلة على ذلك

من المعلمين ) 208(على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليمد الباحث واعت
االستبانة خريجي كلية التربية بوالية ديترويت بالواليات المتحدة األمريكية، واستخدم الباحث 

  .فقرة) 52(لتحقيق غرض الدراسة حيث تألفت من 
  :نتائج الدراسة

ثر إيجابية وأكثر مما هو متوقع ولكن بقي هناك متسع المناخ التعليمي في المدرسة كان أك - 
 .للتحسينات

وأن أقل النتائج كانت في مجال الصراع، حيث عكست رؤية المعلمين أن مديريهم حاولوا  - 
 .تجنب الصراع والتعامل بتحفظ في بعض ممارساتهم

 .والممارسات في مجال الثقة كانت أكثر إيجابية - 

في المناخ اإلشرافي، ويبدو أن الممارسات التي تعزز المناخ كما بينت أن الجنس يلعب دوراً  - 
اإلشرافي الجيد تؤثر على كال الجنسين بنفس الدرجة، ومع ذلك فإن المديرات حصلن على 

 .نسبة أحسن من المديرين في مجال القيادة
  

تصورات حول دور ): "Ovando & Huckesten ،2003(دراسة وفاندو وهوقستين    .3
 ".المركزي في المدارس النموذجية لمقاطعات تكساسمشرفي المكتب 
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الدراسة إلى بيان تصورات مشرفي المكتب المركزي بخصوص الممارسات االشرافية الملحة  هدفت
داخل البيئة الالمركزية، وأدائهم لدورهم في المدارس النموذجية في المقاطعات باإلضافة إلى 

  .ب أكاديمياًالمساهمات التي يقدمونها لتحسين تقدم الطال
مشرفاً ومشرفة في ) 59(على  عينة الدراسة، واشتملت المنهج الوصفي التحليليواعتمد الباحثان 

االستبانة إناثاً، واستخدم الباحثان ) 23(ذكوراً و ) 36(المدارس النموذجية لمقاطعات تكساس منهم 
فقرة ) 48(ة كل بعد بعداً للممارسة االشرافي) 12(لتحقيق غرض الدراسة والتي اشتملت على 

  .باإلضافة إلى سؤال مفتوح
  :نتائج الدراسة

هناك مستوى عال من االتفاق بخصوص األبعاد المتعلقة بالممارسات االشرافية الملحة كما  - 
االتصاالت، التخطيط والتغيير، : تعكسها الممارسات الحالية وكانت أعلى ثالث أبعاد هي

 .العاملين والمناهج، المالحظات االجتماعية تنمية: البرنامج التعليمي، وكان أقلها

المسهل، ومطور العاملين، : إضافة على ذلك أظهر المستجيبون أربعة أدوار للمشرف وهي - 
 .ومخطط المنهج، ومزود بالمصادر

يساهم مشرفو المكتب المركزي في تقدم الطالب بالعمل في مدى واسع من األعمال التي تمهد  - 
 .إدارة تنمية العاملين وزيادة المدارس وتخطيط األنشطة: ن، منهالمساعدة المدارس والمعلمي

  
  :التعقيب على الدراسات السابقة في المحور الثاني واقع اإلشراف التربوي

إن المستقرئ للدراسات السابقة التي وردت في المحور الثاني والتي اهتمت باإلشراف التربوي من 
ر والوظائف وممارسات المشرفين التربويين والتي حيث المفهوم واألهداف واألساليب واألدوا

  :نجدها تناولت موضوع اإلشراف من خالل 2011إلى  1991أجريت من عام 
دراسات تناولت واقع االشراف التربوي وتقويمه ومعوقاته ومتطلبات تطويره وتوقعات  •

 اسةودر، )1998نشوان، ونشوان، ( ودراسة، )1997محمود، (المعلمين منه، مثل دراسة 
الحالق، (، ودراسة )2005ياغي، (، ودراسة )2004الديب، ( ودراسة، )2000زامل، (

2008(. 
 

دراسات تناولت المشرف التربوي وأدواره ومهماته وتقويمه والصعوبات التي تواجهه  •
ودراسة ، )2003كساب، (والكفايات الالزمة، واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس، مثل دراسة 

مساعدة، ( ودراسة، )Ovando & Huckesten ،2003( دراسةو، )2004الجالد، (
 ).Oblade ،1992(ودراسة ) 2004ستراك، والخصاونة، ( ودراسة، ) 2001
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دراسة  دراسات تناولت الممارسات اإلشرافية لكل من المشرف التربوي ومدير المدرسة، مثل •
 .)Bulatch & Others ،1999( ودراسة، )2011عطا اهللا، ( ودراسة، )2006المقيد، (
 

دراسات تناولت أساليب اإلشراف التربوي من خالل دراسة الواقع والدور والفاعلية مثل  •
أبو (، ودراسة )2009الحارثي، (، ودراسة )2007صيام، (، ودراسة )2006جابر، (دراسة 
 ). 2009شملة، 

  

  :ونالحظ من الدراسات السابقة ما يلي
 .التحليلي وهذا يتفق مع الدراسة الحاليةمعظم الدراسات استخدمت المنهج الوصفي  - 

معظم الدراسات في هذا المحور اتفقت مع الدراسة الحالية في استخدامها االستبانة كأداة لجمع  - 
 .المعلومات من افراد عينة الدراسة

تباينت فئات أفراد عينة الدراسات السابقة من مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات ومديري  - 
البات، أما الدراسة الحالية فركزت على المشرفين التربويين والمشرفات المدارس وطالب وط
 .والمعلمين والمعلمات

الدراسات السابقة اهتمت كثيراً باإلشراف التربوي وأساليبه ومهامه وأدواره ووظائفه ولكن نجد  - 
ا عط(أن هناك قصور في االستفادة من التقنيات الحديثة في االشراف التربوي ما عدا دراسة 

والتي أوصت بعقد دورات تدريبية للمشرفين التربويين حول كيفية توظيف ) 2011اهللا، 
التكنولوجيا الحديثة ومهارة استخدام التقنيات الحديثة بما يخدم العملية اإلشرافية، لذا تم االهتمام 

فية والتي في الدراسة الحالية باالستفادة من تقنية الحاسوب واالنترنت في تفعيل األساليب اإلشرا
 .تتناسب مع تطورات العصر الحالي في التقنيات الحديثة

 :ويمكن القول بأن الدراسة الحالية استفادت من الدراسات السابقة في - 

v إبراز أهمية اإلشراف التربوي في العملية التعليمية. 

v إبراز األدوار التي يؤديها اإلشراف التربوي في رفع كفاءات المعلمين. 

v  اإلشرافية المستخدمة والصعوبات التي تواجه المشرفين التربويين في إبراز األساليب
 .استخدامها

v  لبناء فقرات األداة للدراسة الحالية) االستبانة(االستفادة من ادوات الدراسة. 

v  تبين انه ما زال هناك صعوبات ومعوقات في العملية اإلشرافية تمثلت في كثرة نصاب
وجود الحوافز المادية والمعنوية للمشرفين  المشرف التربوي من المعلمين، عدم

التربويين، وكذلك عدم استثمار أدوات االنترنت في عملية االتصال والتواصل بين 
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المشرفين والمعلمين، وهذا ما تركز عليه الدراسة الحالية باهتمامها لتوضيح كيفية 
متنوعة بين توظيف أدوات االنترنت في التواصل وإيصال أساليب اإلشراف التربوي ال

 .   المشرفين والمعلمين وذلك لالرتقاء بالعملية اإلشرافية لتتناسب مع التطورات المحيطة
    
  

  :التعقيب العام على الدراسات السابقة
من العرض السابق للدراسات اتضح أن هناك أوجه اتفاق واختالف مع الدراسة الحالية وذلك كما 

  : يلي
بين دراسات عربية وأجنبية مما يدل أن هناك اهتمام كبير  لقد تم استعراض دراسات تنوعت ما -

من الباحثين والباحثات بموضوع الدراسة وهو اإلشراف التربوي وتطوره وكذلك استخدام 
في عملية اإلشراف التربوي، ولكننا نجد أن هناك قصور في ) اإلنترنت(الشبكة العنكبوتية 

في تفعيل عملية اإلشراف التربوي في المجتمع  )اإلنترنت(دراسة استخدام الشبكة العنكبوتية 
الفلسطيني، وهذا ما ركزت عليه الدراسة الحالية واهتمامها بنموذج حديث في اإلشراف 
التربوي سعياً لتطوير اإلشراف التربوي وأساليبه وسد هذا القصور في البحوث التربوية 

 .واإلشرافية
لي واإلنترنت وأدواته أصبح له أهمية لدى أن موضوع استخدام التقنية الحديثة كالحاسب اآل -

 .الباحثين والباحثات وخاصة في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين
تسعى هذه الدراسة توافقاً مع بعض الدراسات إلثبات مدى إمكانية استفادة اإلشراف التربوي  -

ية وتطويرها وخاصة في مجال من الحاسب اآللي واإلنترنت وتأثيرهما على العملية اإلشراف
 . االتصال التربوي

بعض الدراسات السابقة وضحت المعوقات والصعوبات التي تعترض استخدام الحاسب اآللي  - 
 .واإلنترنت في اإلشراف التربوي وهذا ما يتفق مع أحد أهداف الدراسة الحالية واهتمامها

العنكبوتية في عملية اإلشراف  بعض الدراسات السابقة وضحت مدى وأهمية استخدام الشبكة   - 
التربوي وهذا ما يتفق مع أهداف الدراسة الحالية واهتمامها بتحديد مدى وأهمية استخدام الشبكة 

 .العنكبوتية في تفعيل اإلشراف التربوي

تعتبر الدراسة الوحيدة التي تدرس واقع استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل حسب علم الباحث  - 
 .ي بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزةاإلشراف التربو

 .اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات من ناحية العينة المستخدمة - 

موضوع الدراسة الحالية موضوعاً  إلى حد ما بناء على استقراء الدراسات السابقة يعتبر الباحث - 
 .حديثاً
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المشرف والمعلم لوجود  اتضح للباحث من الدراسات السابقة ضعف في العالقات اإلنسانية بين - 
فجوة في االتصال بينهما وعدم وجود تفاعل مثمر بينهما، وهذا ما يميز الدراسة الحالية حيث 
التغلب على هذه  الصعوبات االشرافية بتوظيف التقنية الحديثة لتسهيل عملية التواصل بين 

العنكبوتية وأدواتها  المشرفين والمعلمين، كذلك يصبح هناك تفاعل جيد بينهما عن طريق الشبكة
 .عند استخدامها في أساليب اإلشراف التربوي

 
  :تم االستفادة من الدراسات السابقة في التالي

 .اختيار منهج الدراسة المستخدم - 

 .وضع تصور لإلطار النظري للدراسة الحالية - 

عيل بناء االستبانة الخاصة بالدراسة وخاصة في جزء أدوات االنترنت وكيفية توظيفها في تف - 
 .أساليب اإلشراف التربوي

ساعدت الدراسات السابقة هذه الدراسة في االستفادة من طريقة تحديد اجراءات الدراسة وتحديد  - 
 .األساليب اإلحصائية المناسبة، وكذلك االستفادة من النتائج في دعم نتائج الدراسة الحالية
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  رابعالفصل ال
  الطريقة واإلجراءات

  
  .الدراسة منهج !
  .مجتمع الدراسة !
 .عينة الدراسة !
  .أدوات الدراسة !
 .أداة الدراسةوثبات  صدق !

 .الدراسة تطبيق أداة إجراءات !
  .المستخدمة في الدراسة اإلحصائية األساليب !
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  رابعالفصل ال

  الطريقة واإلجراءات

  :مقدمة 
الدراسة، ومن ذلك يتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ 

 تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينـة الدراسـة، وإعـداد أداة الدراسـة    
، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألسـاليب اإلحصـائية التـي    )االستبانة(

   .استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات
  : الدراسة منهج : أوالً 

الدراسة المنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة الواقع حيث أن هذا المنهج أنسب  استخدمت
عبيـدات  (مناهج البحث بالنسبة لموضوع الدراسة ألنه مالئم لتطبيقها وتحقيق أهدافها حيث يعرفه 

في الواقع  المنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد"على انه ) 2003وآخرون، 
: 2003عبيـدات وآخـرون،   " (ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً

247 .(  
  :مجتمع الدراسة : ثانياً

) 42(مـنهم  ) 52(يمثل مجتمع الدراسة الحالية جميع المشرفين التربويين والبالغ عـددهم  
ت مدارس وكالة الغوث في محافظات غـزة  مشرفات، وكذلك جميع معلمي ومعلما) 10(مشرف و

منطقة تعليمية في محافظات غـزة،  ) 11(معلماً ومعلمة ،والموزعين على ) 7805(والبالغ عددهم 
م وذلـك وفـق إحصـائيات إدارة     2011/2012وذلك في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
  :يوضح ذلك) 1،4(التطوير في وكالة الغوث والجدول التالي رقم 
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)2(الجدول  
  مجتمع الدراسة  ديبين أفرا

  المنطقة
  التعليمية

  مجموع   نوع المدرسة
  المدارس

مجموع   أعداد المعلمين
  إناث  ذكور   مشتركة  إناث  ذكور  المعلمين

بيت حانون 
 وبيت الهيا

7  5  6  18  169  419  588  

  866  501  365  22  4  6  12 جباليا
  649  388  261  21  3  3  15 شرق غزة
  642  481  161  25  12  3  10 ةغرب غز
  702  451  251  18  10  3  5 وسط غزة

النصيرات 
 والبريج

13  5  13  31  388  630  1018  

دير البلح 
 والمغازي

8  4  6  18  228  380  608  

شرق خان 
 يونس

8  4  10  22  270  447  717  

غرب خان 
 يونس

12  9  5  26  279  450  729  

  593  386  207  17  7  3  7 شمال رفح
  693  343  350  25  6  6  13 جنوب رفح
  7805  4876  2929  243  82  51  110  المجموع

  ) م2012 –إدارة التطوير في وكالة الغوث : المصدر (
  :عينة الدراسة: ثالثاً 

  :العينة االستطالعية. أ
من المشرفين التربويين والمعلمين مـن  ) 50(تم اختيار عينة عشوائية استطالعية قوامها         

صلي، وتم تطبيق األداة المستخدمة في هذه الدراسة على هذه العينة بهدف التحقق مجتمع الدراسة األ
من صالحية األدوات للتطبيق على أفراد العينة الكلية، وذلك من خالل حسـاب صـدقها وثباتهـا    

  . بالطرق اإلحصائية المالئمة
  :العينة الميدانية. ب

دراسة الذي يتضمن جميع مشـرفي وكالـة   تكونت عينة الدراسة من عينة ممثلة لمجتمع ال       
، حيث وزعت االستبانة على جميع إدارات اإلشراف )52(الغوث في محافظات غزة والبالغ عددهم 

مـن  % 65.4، أي ما يعادل نسبته )52(استبانة من مجموع ) 34(التربوي، وقد تم استعادة عدد 
ن معلمي وكالة الغوث خالل الفصـل  معلماً ومعلمة م) 356(مجتمع الدراسة ، وكذلك عينة قوامها 

م، حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية ،حيث قام 2011/2012الدراسي األول للعام الدراسي 
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الباحث بسحب العينة من مجتمع الدراسة حسب المنطقة التعليمية والجنس والموضحة في الجـدول  
ير تمثيل أي بـنفس الخصـائص   ، وذلك حتى تكون ممثلة لمجتمعها األصلي خ)1،4(السابق رقم 

  .معلمة) 205(معلماً وعدد اإلناث ) 151(وبنفس النسب، حيث بلغ عدد المعلمين الذكور 
  :والجداول التالية توضح أفراد عينة الدراسة 

  )3(جدول 
  عينة الدراسة حسب الجنس ديبين أفرا

 الوظيفة الجنس
 معلم مشرف تربوي

 151 28 ذكر
 205 6 أنثى

 356 34 المجموع

  )4(جدول 
  عينة الدراسة حسب المنطقة التعليمية ديبين أفرا

 الوظيفة التعليمية المنطقة
 معلم مشرف تربوي

 28 3 بيت حانون وبيت الهيا
 30 1 جباليا

 25 2 شرق غزة
 28 7 غرب غزة
 34 3 وسط غزة

 34 2 النصيرات والبريج
 36 2 دير البلح والمغازي
 34 4 شرق خان يونس
 33 3 غرب خان يونس

 33 2 شمال رفح
 41 5 جنوب رفح
 356 34 المجموع

  

  )5(جدول 
  عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي ديبين أفرا

 الوظيفة العلمي المؤهل
 معلم مشرف تربوي

 24  دبلوم
 299 21 بكالوريوس
 28 12 ماجستير
 5 1 دكتوراه
 356 34 المجموع
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  )6(جدول 
  الدراسة حسب عدد سنوات الخدمةعينة  ديبين أفرا

 الوظيفة عدد سنوات الخدمة
 معلم مشرف تربوي

 83 3 أقل من خمس سنوات
 97 10 سنوات 10-5من 
 90 11 سنوات 10-5من 
 86 10 سنة فأكثر 15من 

 356 34 المجموع

  )7(جدول 
  عينة الدراسة حسب االلمام بالحاسوب ديبين أفرا

 الوظيفة بالحاسوب المام
 معلم مشرف تربوي

 15  ال يوجد
 52  ضعيفة
 212 22 متوسطة
 77 12 كبيرة

 356 34 المجموع

  
  

  :الدراسة  اةأد: رابعاً
بعد االطالع على األدب التربوي الحديث الذي سبق أن عرضناه، وفـي ضـوء الدراسـات          

عن المتخصصين رأي عينة من التي تم االطالع عليها، وبعد معرفة المتعلقة بمشكلة الدراسة السابقة 
دور الشبكة العنكبوتيـة  "استبانة بناء  مع بعض المشرفين التربويين، تم طريق المقابالت الشخصية

  ".في تفعيل األساليب اإلشرافية التربوية

  

  :خطوات بناء أداة الدراسة 

 .االستبانة تتكون منهاالرئيسية التي  المجاالتتحديد تم  -

 .مجالتحت كل  صياغة الفقرات التي تقع -

موزعة على ثالثة مجاالت انظـر  فقرة ) 62(في صورتها األولية التي شملت  االستبانةإعداد  -
 .في صورتها األولية االستبانةيوضح ) أ –ملحق (

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرفين -
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ـ ية وإدار أعضاء هيئة بعضهم ،من المحكمين التربويين) 14(على  االستبانةعرض  -  يةتدريس
 عضهم، وبالجامعة اإلسالمية، وجامعة األقصى، وجامعة القدس المفتوحةجامعة األزهر، وفي 

 –ملحـق  (و ،في إدارة دائرة التعليم بوكالة الغوث وبولتيكنك فلسطين ومركز القطان التربوي
 .يبين أعضاء لجنة التحكيم )ب

 
: االسـتبانة وهـم  فقـرات  فقرة من  )3( تم حذف بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون

تسـاعد الشـبكة   (، )تساعد الشبكة العنكبوتية في تقليص الفجوة بين المشرفين التربويين والمعلمين(
تعقيدات اسـتخدام الشـكة   (، )العنكبوتية المشرف والمعلم على اإللمام بالمستجدات التربوية الحديثة

كذلك تم تعديل وصـياغة  ، و)ساليب اإلشراف التربويالعنكبوتية هي السبب وراء عدم تفعيلها في أ
يستخدم المشرف التربوي المواقع التربوية اإللكترونية في تفعيل النشرات التربوية : (فقرات هم )4(

يستخدم المشرف التربوي المواقع التربوية (تم إعادة صياغتها لتصبح فقرتين ) والدورات التدريبية
يستخدم المشرف التربوي المواقع التربوية اإللكترونيـة  (و) التربوية اإللكترونية في تفعيل النشرات
يفّعل المشرف التربوي المحادثـة خـالل الـدورات    (، وتعديل الفقرة )في تفعيل الدورات التدريبية

يفّعل المشرف التربوي المحادثة في فتح المجال للمناقشة الهادفة المثمـرة للقضـايا   (إلى ) التدريبية
تثير الشبكة العنكبوتية رغبة المعلمين في المتعة والدافعية للـتعلم مـن خـالل    (والفقرة  ،)التربوية

تثير الشبكة العنكبوتية دافعية المعلمين للتعلم من خـالل اسـتخدام   (إلى ) استخدام الوسائط المتعددة
في المجاالت  يستخدم المشرف التربوي الشبكة العنكبوتية لمعرفة الجديد(، والفقرة )الوسائط المتعددة

يستخدم المشرف التربوي الشبكة العنكبوتية (إلى ) المعرفية والمهنية في العملية التربوية واإلشرافية
بعد صياغتها النهائيـة   االستبانةوقد بلغ عدد فقرات ) لمعرفة الجديد في العملية التربوية واإلشرافية

مقيـاس ليكـرت   زن مدرج وفق ، حيث أعطى لكل فقرة وثالثة مجاالتفقرة موزعة على ) 60(
  :التالي) 8(الخماسي حسب جدول 

 

  االستجابة
بدرجة كبيرة 

  بدرجة كبيرة  جداً
بدرجة 
  بدرجة قليلة  متوسطة

بدرجة قليلة 
  جداً

  1  2  3  4  5  الدرجة
  

يوضـح  ) ج-ملحـق  (درجة و) 300 -60(وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين 
فقرة موزعة على ثالثـة مجـاالت كمـا    ) 60(ية التي تتكون من االستبانة في صورتها النهائ

  :التالي) 9(يوضحها جدول 
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  عدد الفقرات  اسم المجال  رقم المجال

أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب   المجال األول
  23  اإلشرافية

مدى استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية   المجال الثاني
  17  ي تفعيل األساليب اإلشرافيةف

معوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة   المجال الثالث
  20  العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية

  60  الدرجة الكلية  
 

  
  :األداة وثبات صدق

أن تقيس فقرات االستبانة ما وضعت لقياسه وقام الباحث بالتأكد : ويقصد بصدق االستبانة
  :االستبانة بطريقتينمن صدق 
  

  :الصدق / أوالً
  : صدق المحكمين -1

ومـدراء   جـامعيين الساتذة ن األفي صورتها األولية على مجموعة م االستبانةتم عرض 
،  )ب –ملحق (واإلدارات التعليمية  الجامعات الفلسطينية من يعملون فيممن المتخصصين  التعليم

، ومدى انتماء الفقرات إلى كـل  االستبانةمناسبة فقرات حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول 
لالستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تـم   الثالثةمن المجاالت  مجال

  .فقرة) 60( االستبانة فقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات )3(استبعاد 
  

  :صدق االتساق الداخلي -2
  

حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل ب قام الباحثالداخلي لالستبانة صدق االتساق  لحساب
وكذلك تم حساب معامل ارتباط  ،الذي تنتمي إليه مجالفقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لل

وذلـك باسـتخدام    ،االستبانة والدرجة الكلية لالستبانةمجاالت من  مجالبيرسون بين درجات كل 
  .) SPSS(البرنامج اإلحصائي 
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  )10(الجدول 
" أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية"المجال األول معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  والدرجة الكلية

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

ن في تعتبر الشبكة العنكبوتية من األساسيات التي يجب أن يلم بها المشرفين والمعلمي 1
 0.01دالة عند  0.539  .عملهم

 0.01دالة عند  0.633  .تثري الشبكة العنكبوتية العملية اإلشرافية بالنشاط والتشويق والحيوية 2

 0.01دالة عند  0.500  .تثير دافعية المعلمين للتعلم من خالل استخدام الوسائط المتعددة  3

المشرفين والمعلمين في فريق تتيح عبر المحادثة الفرصة إلشراك أكبر قدر من  4
  .عمل

 0.01دالة عند  0.585

 0.01دالة عند  0.560  .تحفز المعلمين على المشاركة في األعمال التربوية المشتركة 5

 0.01دالة عند  0.594  .تساعد على سرعة الوصول للنشرات والمحاضرات التربوية 6

 0.01دالة عند  0.564  .الخبرات بين المشرفين والمعلمينتساعد من خالل البريد اإللكتروني على سرعة تبادل  7

تعمل على تطوير العملية اإلشرافية من خالل تفعيل النشرات التربوية والدورات   8
  .التدريبية

 0.01دالة عند  0.765

 0.01دالة عند  0.601  .تساعد عبر المواقع التربوية اإللمام بكل ما هو مستجد في الميدان التربوي  9

تساعد عبر الدورات التدريبية على تزويد المعلمين بالخبرات عن طريق التعلم والتدريب   10
  .الذاتي

 0.01دالة عند  0.683

 0.01دالة عند  0.589  .تساعد من خالل المواقع التربوية على تنويع مصادر المعرفة والمعلومات  11

 0.01دالة عند  0.591  .تسهم في التعريف بالمعلمين المتميزين وإبراز نشاطاتهم  12

 0.01دالة عند  0.664  .تساعد على االستفادة من نشاطات المعلمين والمشرفين المتميزين  13

 0.01دالة عند  0.611  .تتيح الوصول إلى النشرات التربوية والدورات التدريبية في أي وقت  14

 0.01 دالة عند 0.703  .تساعد على مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين  15

 0.01دالة عند  0.632  .تسهم في حل مشكلة األعداد المتزايدة من المعلمين خالل الدورات التدريبية  16

 0.01دالة عند  0.712  .تحقق التواصل المستمر بين المشرفين والمعلمين عبر البريد اإللكتروني  17

 0.01ند دالة ع 0.658  .تسهم في رفع مستوى جودة أداء المشرفين والمعلمين  18

 0.01دالة عند  0.706  .تعمل على تنمية مهارات المشرفين والمعلمين في استخدام الحاسوب  19

 0.01دالة عند  0.604  .تساعد على التحاور وبث روح التعاون بين المعلمين والمشرفين  20

. تسهم في نقل المعلمين من المحيط المحلي إلى العالمي مما يزيد من خبراتهم  21
  .تهموثقاف.

 0.01دالة عند  0.607

 0.01دالة عند  0.732  .تتيح استمرارية اإلشراف على المعلمين طيلة العام الدراسي  22

 0.01دالة عند  0.718  .تسهم في تنمية العالقات االجتماعية بين المشرفين والمعلمين  23
  0.354) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولیة عند درجة حریة **

    0.273 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 48(لجدولیة عند درجة حریة ر ا*
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والدرجة  المجال معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات  )10(الجدول السابق رقم  يبين
، ومعـامالت  )0.01(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسـتوى داللـة    الكلية،

ر كبـر مـن قيمـة    أالمحسوبة  ر، وكذلك قيمة )0.765-0.500(االرتباط محصورة بين المدى 
، وبذلك تعتبـر  )0.354( والتي تساوي )48(  ودرجة حرية) 0.01( الجدولية عند مستوى داللة

  .فقرات المجال صادقة لما وضعت لقياسه
  

  
  )11(الجدول 

ن للشبكة العنكبوتیة في تفعیل مدى استخدام المشرفین التربویی"المجال الثاني معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
  والدرجة الكلیة " األسالیب اإلشرافیة

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.744  .يزود المشرف التربوي المعلمين بالبريد اإللكتروني الخاص به 1

 0.01دالة عند  0.751  .ينيستخدم البريد اإللكتروني في إرسال اللوائح والتعاميم والتوجيهات للمعلم 2

 0.01دالة عند  0.733  .يستخدم المواقع التربوية اإللكترونية في تفعيل النشرات التربوية 3

 0.01دالة عند  0.827  .يستخدم المواقع التربوية اإللكترونية في تفعيل الدورات التدريبية 4

 0.01دالة عند  0.659  .ية واإلشرافيةيستخدم الشبكة العنكبوتية لمعرفة الجديد في العملية التربو 5

 0.01دالة عند  0.800  .يهتم بإرسال النشرات التربوية للمعلمين عبر الشبكة العنكبوتية 6

 0.01دالة عند  0.734  .يبحث عن المادة التربوية في المواقع المتخصصة باستمرار 7

 0.01دالة عند  0.862  .لمعلمينيعد النشرات التربوية عبر الشبكة العنكبوتية وفق اتجاهات ا  8

 0.01دالة عند  0.841  .يقوم بتنويع األساليب في إعداد النشرات التربوية عبر الشبكة العنكبوتية  9

 0.01دالة عند  0.807  .يواظب على تزويد المعلمين بالمواقع التربوية المختصة بالنشرات التربوية  10

 0.01دالة عند  0.907  .االجتماعي بينه وبين المعلمينيفّعل البريد اإللكتروني في التواصل   11

 0.01دالة عند  0.918  .يفّعل المحادثة عبر الشبكة العنكبوتية في حل المشكالت التي تواجه المعلمين  12

 0.01دالة عند  0.899  .يفّعل المحادثة في فتح المجال للمناقشة الهادفة المثمرة للقضايا التربوية  13

 0.01دالة عند  0.839  .شر دروس توضيحية لمواقف تعليمية عبر المواقع التربويةيقوم بن  14

 0.01دالة عند  0.892  .يستخدم الشبكة العنكبوتية في عرض القضايا التربوية  15

 0.01دالة عند  0.872  .يقوم بعقد دورات تدريبية للمعلمين عبر الشبكة العنكبوتية  16

 0.01دالة عند  0.893  .قييم الدورات التدريبية عبر البريد اإللكترونييتابع ردود المعلمين حول ت  17
  0.354) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولیة عند درجة حریة **

    0.273 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولیة عند درجة حریة *

والدرجة  المجال فقراتمعامالت االرتباط بين كل فقرة من  )11(الجدول السابق رقم  يبين
، ومعـامالت  )0.01(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسـتوى داللـة    الكلية،

ر كبـر مـن قيمـة    أالمحسوبة  ر، وكذلك قيمة )0.918-0.659(االرتباط محصورة بين المدى 
ذلك تعتبـر  ، وب)0.354( والتي تساوي )48(  ودرجة حرية) 0.01( الجدولية عند مستوى داللة

  .فقرات المجال صادقة لما وضعت لقياسه
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  )12(الجدول 
معوقات استخدام المشرفین التربویین للشبكة العنكبوتیة في تفعیل "المجال الثالث معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  والدرجة الكلیة " األسالیب اإلشرافیة

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.744  .لحاسوب اآللي بالمدارسنقص في أجهزة ا 1

 0.01دالة عند  0.721  .ضعف في تطوير أجهزة الحاسوب اآللي لمواكبة البرمجيات الحديثة 2

3 
ضعف طاقم الدعم الفني المخصص لصيانة الحاسوب اآللي والشبكات 

  . اإللكترونية
 0.01دالة عند  0.805

 0.01دالة عند  0.826  .لشبكة العنكبوتيةضعف تدعيم الحاسوب اآللي بتقنية ا 4

 0.01دالة عند  0.821  .بطء الشبكة العنكبوتية وصعوبة التنقل فيها 5

6 
غياب األنظمة واللوائح الالزمة الستخدام الشبكة العنكبوتية في العملية 

  .اإلشرافية
 0.01دالة عند  0.809

7 
العنكبوتية في العملية  ضعف اهتمام إدارة اإلشراف التربوي باستخدام الشبكة

  .اإلشرافية
 0.01دالة عند  0.857

 0.01دالة عند  0.834  .قلة الحوافز للمشرفين الذين يستخدمون الشبكة العنكبوتية في أداء أعمالهم اإلشرافية  8

قلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ األساليب اإلشرافية من خالل الشبكة   9
  .العنكبوتية

 0.01د دالة عن 0.849

قلة الدورات الخاصة بتدريب المعلمين والمشرفين على استخدام الحاسوب والشبكة   10
  .العنكبوتية

 0.01دالة عند  0.870

قلة المواقع المخصصة عبر الشبكة العنكبوتية لتفعيل النشرات التربوية والدورات   11
  .التدريبية

 0.01دالة عند  0.787

 0.01دالة عند  0.656  .تستخدم اللغة العربية على الشبكة العنكبوتيةقلة المواقع التربوية التي   12

الجهل بفعالية الشبكة العنكبوتية يمنع المشرفين التربويين من الخوض   13
  .بمجاالتها

 0.01دالة عند  0.853

ضعف قناعة بعض المشرفين والمعلمين بأهمية الشبكة العنكبوتية في االستفادة من األساليب   14
 0.01دالة عند  0.837  .افيةاإلشر

 0.01دالة عند  0.781  عدم توفر الوقت الكافي لدى المشرفين التربويين والمعلمين الستخدام الشبكة العنكبوتية   15

ضعف مهارات المشرفين التربويين والمعلمين في استخدام الحاسب اآللي والشبكة   16
  .العنكبوتية

 0.01دالة عند  0.827

 0.01دالة عند  0.859  .بكة العنكبوتية يضيف أعباء جديدة على المشرفين والمعلميناستخدام الش  17

 0.01دالة عند  0.730  .ارتباط المشرفين بأعمال خارجية خاصة تشغلهم عن مهنة التعليم واإلشراف  18

 0.01دالة عند  0.839  .ضعف مستوى التعاون بين المشرفين والمعلمين  19

 0.01دالة عند  0.745  .والمعلمين في اللغة اإلنجليزية ضعف مستوى المشرفين  20

  0.354) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولیة عند درجة حریة **
    0.273 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 48(ر الجدولیة عند درجة حریة *
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الدرجة و المجال معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات )12(رقم  الجدول السابق يبين
، ومعـامالت  )0.01(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسـتوى داللـة    الكلية،

ر كبـر مـن قيمـة    أالمحسوبة  ر، وكذلك قيمة )0.870-0.656(االرتباط محصورة بين المدى 
وبـذلك تعتبـر    )0.354( والتي تساوي )48(  ودرجة حرية) 0.01( الجدولية عند مستوى داللة

  .المجال صادقة لما وضعت لقياسه فقرات
قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بـين   االتساق الداخلي للمجاالت، للتحقق من صدقو
بالدرجة الكلية لالستبانة  مجالكذلك كل  ،األخرى والمجاالتاالستبانة  مجاالتمن  مجالدرجة كل 
  .يوضح ذلك) 13(والجدول 
  

  )13(الجدول 

  األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلية والمجاالتاالستبانة  مجاالتمن  مجالكل  مصفوفة معامالت ارتباط
  المجال الثالث  المجال الثاني  المجال األول  الدرجة الكلية 

أهمية استخدام الشبكة / المجال األول 
   1 0.685  العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية

فين مدى استخدام المشر/ المجال الثاني 
التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل 

  األساليب اإلشرافية
0.763 0.506 1  

معوقات استخدام / المجال الثالث 
المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية 

  في تفعيل األساليب اإلشرافية
0.695 0.569 0.463 1 

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة **
    0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة *

بالدرجة الكلية  ارتباطا وثيقاًترتبط  المجاالتأن جميع  )13(رقم  يتضح من الجدول السابق
وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة  ،)0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة  الالستبانة ارتباطاً ذ

  .لصدق، تمهيداً لتطبيقها على العينة الميدانيةمقبولة من ا

  
  :  Reliability االستبانة ثبات/ ثانياً

أفـراد العينـة   أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقهـا علـى   
   .بطريقتين، وهما التجزئة النصفية ومعادلة ألفا كرونباخاالستطالعية 
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  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
 ،تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصـفية 

 مجـال لكل حيث قام الباحث بتجزئة كل مجال إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية 
تعديل الطول باستخدام  ثم جرى ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،االستبانة مجاالتمن 

) 14(والجدول  سبيرمان براون للنصفين المتساويين ومعادلة جتمان للنصفين الغير متساويينمعادلة 
  :يوضح ذلك

  
  )14(الجدول 

وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد  االستبانة  مجاالتمن  مجاليوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 
  التعديل

 عدد الفقرات جاالتالم
االرتباط قبل 

 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل / المجال األول 
  األساليب اإلشرافية

23*  0.882 0.887 

مدى استخدام المشرفين التربويين للشبكة / المجال الثاني 
  العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية

17*  0.929 0.936 

معوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة / المجال الثالث 
  العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية

20  0.903 0.949 

 0.642 0.473  60  الدرجة الكلية

   .تم استخدام معادلة جتمان ألن النصفین غیر متساویین* 

وهذا يدل على أن االسـتبانة   ،)0.642(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 
  .،تمهيداً لتطبيقها على العينة الميدانية من الثباتمقبولة تتمتع بدرجة 
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  :ألفا كرونباخ معادلة -2
، وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصل على معادلة ألفا كرونباخاستخدم الباحث   

يوضـح  ) 15(ستبانة ككل والجدول وكذلك لال ،االستبانة مجاالتمن  مجالقيمة معامل ألفا لكل 
  :ذلك

  )15(الجدول 
  وكذلك لالستبانة ككل   االستبانة مجاالتمن  مجالیوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب / المجال األول 

  اإلشرافية
23  0.931 

مدى استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في / لثاني المجال ا
  تفعيل األساليب اإلشرافية

17  0.969 

معوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في / المجال الثالث 
  تفعيل األساليب اإلشرافية

20  0.970 

 0.957  60  الدرجة الكلية

وهذا يدل على أن االسـتبانة   ،)0.957(الثبات الكلي أن معامل  السابقيتضح من الجدول 
  .تمهيداُ إلى تطبيقها على العينة الميدانيةمن الثبات  مقبولةتتمتع بدرجة 

  
  :الدراسة إجراءات تطبیق أدوات: سابعًا

 .إعداد األداة في صورتها النهائية -1
امعة األزهـر؛  حصل الباحث على كتاب موجه من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بج -2

لتسهيل مهمة الباحث في توزيع االستبانات على مشرفي ومعلمي مـدارس وكالـة الغـوث    
 .يوضح ذلك) د -ملحق (بمحافظات غزة و

اسـتبانة أوليـة؛   ) 50(على التوجيهات والتسهيالت ، قام الباحث بتوزيع الباحث بعد حصول  -3
 .للتأكد من صدق االستبانة وثباتها

 .استبانة) 430(بات قام الباحث بتوزيع بعد إجراء الصدق والث -4
تم ترقيم وترميز أداة الدراسة، كما تم توزيع البيانات حسب األصول ومعالجتها إحصائياً، من  -5

 .للحصول على نتائج الدراسة، )SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية خالل 
 .والدراسات السابقة كما تم تفسير النتائج ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري -6
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  :اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة األسالیب: ثامنًا

،  Stochastic Package for   Social Science (SPSS)تم استخدام البرنامج اإلحصائي  
  . لتحليل البيانات ومعالجتها

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األداة -1
للتأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، وذلك بإيجـاد  : بيرسونمعامل ارتباط  •

 .بين كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة" ارتباط بيرسون"معامل 
معامل سبيرمان براون للتجزئة النصفية المتساوية ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية  •

 .داة الدراسةللتأكد من ثبات أ: غير المتساوية ،ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة على اسئلة الدراسة -2  

 .واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي المتوسطات الحسابية •
الجنس، اإللمام (لبيان داللة الفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين، متغير ": ت"اختبار •

 ).بالحاسوب
لة الفروق بين متوسطات ثالث عينات فـأكثر، متغيـر   لبيان دال: تحليل التباين األحادي •

 ).المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، اإللمام بالحاسوب(
 .اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق الناتجة عن تحليل التباين •
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  الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها 
  والتوصيات واملقرتحات

  
 .ل األول وتفسيرهاالنتائج المتعلقة بالسؤا •

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها •
 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها •

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرها •

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وتفسيرها •
 .النتائج المتعلقة بالسؤال السادس وتفسيرها •

 .التعقيب العام على النتائج •

 .لخص النتائجم •

 .توصيات الدراسة •
 .مقترحات الدراسة •
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات والمقترحات

  :مقدمة
يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عـن أسـئلة الدراسـة      

شبكة العنكبوتيـة فـي   دور الواستعراض أبرز النتائج التي تم التوصل إليها، بهدف التعرف على 
تفعيل األساليب اإلشرافية التربوية من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمدارس وكالة 

الجـنس، المؤهـل   (، والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على الغوث في محافظات غزة
صائية للبيانات المتجمعة ، وقد تم إجراء المعالجات اإلح)اإللمام بالحاسوب, العلمي، سنوات الخدمة

، للحصـول  )SPSS(من مقياس الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
وعرض التوصـيات  , على نتائج الدراسة التي يتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل والتعقيب عليها

  .والمقترحات
م تحديد طول الخاليا في مقيـاس ليكـرت   ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة، ت
ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمـة  ) 4=1-5(الخماسي من خالل حساب المدى بين درجات المقياس 

، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقـل  )0.8=4/5(في المقياس للحصول على طول الخلية أي 
ذلك لتحديد الحـد األعلـى لهـذه    أي واحد صحيح، و) 1: (وهي) بداية المقياس(قيمة في المقياس 

  :الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كالتالي
  )16(جدول 

  المحك المعتمد في الدراسة
 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

  ضعيفة جداً  %36 -% 20من   1.80 - 1.00من  
  ضعيفة   %52 - % 36من أكبر   2.60 - 1.81من  
  متوسطة  %68 - % 52من أكبر   3.40 - 2.61من  
  كبيرة  %84 - % 68من أكبر   4.20 -  3.41من 
  كبيرة جداً  %100 - % 84من أكبر   5.00 -  4.21من 
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  :اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة
ما درجة دور الشبكة العنكبوتية في تفعيـل  : السؤال األول من أسئلة الدراسة علىينص 

مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظر المشـرفين  األساليب االشرافية التربوية ب
  التربويين؟

واالنحـراف   قام الباحث باسـتخدام التكـرارات والمتوسـطات    ولإلجابة عن هذا السؤال
  :وضح ذلكيوالجدول التالي  ، والوزن النسبي المعياري

  )17(جدول 
دور الشبكة "فقرات استبانة من  فقرةلكل  والوزن النسبيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية 

  )34=ن (وكذلك ترتيبها  "العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية التربوية

مجموع  الفقرة م
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

1 
تعتبر الشبكة العنكبوتية من األساسيات التي يجـب  

 1 85.88 0.906 4.294 146  .معلمين في عملهمأن يلم بها المشرفين وال

2 
تثري الشبكة العنكبوتية العملية اإلشرافية بالنشـاط  

 7 80.00 0.888 4.000 136  .والتشويق والحيوية

3 
تثير دافعية المعلمين للتعلم مـن خـالل اسـتخدام    

 9 79.41 0.870 3.971 135  .الوسائط المتعددة

4 
راك أكبر قدر مـن  تتيح عبر المحادثة الفرصة إلش

 35 68.82 0.860 3.441 117  .المشرفين والمعلمين في فريق عمل

5 
تحفز المعلمين على المشاركة في األعمال التربوية 

 21 75.88 0.592 3.794 129  .المشتركة

6 
تساعد على سرعة الوصول للنشرات والمحاضرات 

 2 85.29 0.710 4.265 145  .التربوية

7 
ريد اإللكتروني علـى سـرعة   تساعد من خالل الب

 4 83.53 0.673 4.176 142  .تبادل الخبرات بين المشرفين والمعلمين

8 
تعمل على تطوير العملية اإلشرافية من خالل تفعيل 

 11 78.24 0.712 3.912 133  .النشرات التربوية والدورات التدريبية

9 
تساعد عبر المواقع التربوية اإللمام بكل مـا هـو   

 8 80.00 0.696 4.000 136  .لميدان التربويمستجد في ا

10 
تساعد عبر الدورات التدريبية على تزويد المعلمين 

 16 77.06 0.784 3.853 131  .بالخبرات عن طريق التعلم والتدريب الذاتي

11 
تساعد من خالل المواقع التربويـة علـى تنويـع    

 3 84.71 0.496 4.235 144  .مصادر المعرفة والمعلومات

 26 72.94 0.774 3.647 124تسهم في التعريف بـالمعلمين المتميـزين وإبـراز     12
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 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

  .نشاطاتهم

13 
تساعد على االسـتفادة مـن نشـاطات المعلمـين     

 23 74.12 0.719 3.706 126  .والمشرفين المتميزين

14 
تتيح الوصول إلى النشرات التربويـة والـدورات   

 19 76.47 0.968 3.824 130  .التدريبية في أي وقت

 42 67.06 0.691 3.353 114  .تساعد على مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين 15

16 
تسهم في حل مشكلة األعداد المتزايدة من المعلمين 

 39 67.65 0.888 3.382 115  .خالل الدورات التدريبية

17 
تحقق التواصل المستمر بين المشرفين والمعلمـين  

 11 78.24 0.793 3.912 133  .عبر البريد اإللكتروني

18 
تسهم في رفـع مسـتوى جـودة أداء المشـرفين     

 16 77.06 0.744 3.853 131  .والمعلمين

19 
تعمل على تنمية مهارات المشرفين والمعلمين فـي  

 15 77.65 0.729 3.882 132  .استخدام الحاسوب

20 
تساعد على التحـاور وبـث روح التعـاون بـين     

 24 73.53 0.806 3.676 125  .المعلمين والمشرفين

21 
تسهم في نقل المعلمين من المحـيط المحلـي إلـى    

 21 75.88 0.946 3.794 129  .وثقافتهم. .العالمي مما يزيد من خبراتهم

22 
تتيح استمرارية اإلشراف على المعلمين طيلة العام 

 31 70.00 0.826 3.500 119  .الدراسي

23 
مشـرفين  تسهم في تنمية العالقات االجتماعية بين ال

 26 72.94 1.012 3.647 124  .والمعلمين

24 
يزود المشرف التربوي المعلمين بالبريد اإللكتروني 

 5 81.18 0.776 4.059 138  .الخاص به

25 
يستخدم البريد اإللكترونـي فـي إرسـال اللـوائح     

 19 76.47 0.834 3.824 130  .والتعاميم والتوجيهات للمعلمين

26 
ية اإللكترونيـة فـي تفعيـل    يستخدم المواقع التربو

 29 72.35 0.985 3.618 123  .النشرات التربوية

27 
يستخدم المواقع التربوية اإللكترونيـة فـي تفعيـل    

 34 69.41 0.992 3.471 118  .الدورات التدريبية

28 
يستخدم الشبكة العنكبوتية لمعرفة الجديد في العملية 

 11 78.24 0.753 3.912 133  .التربوية واإلشرافية
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 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

29 
يهتم بإرسال النشرات التربوية للمعلمين عبر الشبكة 

 13 77.06 0.744 3.853 131  .العنكبوتية

30 
يبحث عن المادة التربوية في المواقع المتخصصـة  

 10 78.82 0.776 3.941 134  .باستمرار

31 
يعد النشرات التربوية عبر الشبكة العنكبوتية وفـق  

 35 68.82 0.786 3.441 117  .اتجاهات المعلمين

32 
يقوم بتنويع األساليب في إعداد النشرات التربويـة  

 38 68.24 0.925 3.412 116  .عبر الشبكة العنكبوتية

33 
يواظب على تزويد المعلمـين بـالمواقع التربويـة    

 35 68.82 0.824 3.441 117  .المختصة بالنشرات التربوية

34 
جتماعي بينه يفّعل البريد اإللكتروني في التواصل اال

 39 67.65 1.155 3.382 115  .وبين المعلمين

35 
يفّعل المحادثة عبر الشبكة العنكبوتيـة فـي حـل    

 55 56.47 1.029 2.824 96  .المشكالت التي تواجه المعلمين

36 
يفّعل المحادثة في فتح المجـال للمناقشـة الهادفـة    

 56 55.88 1.149 2.794 95  .المثمرة للقضايا التربوية

37 
يقوم بنشر دروس توضيحية لمواقف تعليمية عبـر  

 46 64.71 1.046 3.235 110  .المواقع التربوية

38 
يستخدم الشبكة العنكبوتية فـي عـرض القضـايا    

 48 63.53 0.999 3.176 108  .التربوية

39 
يقوم بعقد دورات تدريبية للمعلمين عبـر الشـبكة   

 59 54.12 1.060 2.706 92  .العنكبوتية

40 
يتابع ردود المعلمين حول تقييم الدورات التدريبيـة  

 56 55.88 1.008 2.794 95  .عبر البريد اإللكتروني

 54 59.41 1.058 2.971 101  .نقص في أجهزة الحاسوب اآللي بالمدارس 41

42 
ضعف في تطوير أجهزة الحاسوب اآللي لمواكبـة  

 48 63.53 1.058 3.176 108  .البرمجيات الحديثة

43 
ف طاقم الـدعم الفنـي المخصـص لصـيانة     ضع

 46 64.71 1.075 3.235 110  . الحاسوب اآللي والشبكات اإللكترونية

44 
ضعف تدعيم الحاسـوب اآللـي بتقنيـة الشـبكة     

 53 60.00 1.073 3.000 102  .العنكبوتية

 31 70.00 1.161 3.500 119  .بطء الشبكة العنكبوتية وصعوبة التنقل فيها 45
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 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

46 
نظمة واللوائح الالزمة السـتخدام الشـبكة   غياب األ

 30 71.18 1.078 3.559 121  .العنكبوتية في العملية اإلشرافية

47 
ضعف اهتمام إدارة اإلشـراف التربـوي باسـتخدام    

 39 67.65 1.101 3.382 115  .الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية

48 
قلة الحوافز للمشرفين الـذين يسـتخدمون الشـبكة    

 11 78.24 0.996 3.912 133  .لعنكبوتية في أداء أعمالهم اإلشرافيةا

49 
قلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيـذ األسـاليب   

 6 80.59 0.969 4.029 137  .اإلشرافية من خالل الشبكة العنكبوتية

50 
قلة الدورات الخاصة بتدريب المعلمين والمشرفين على 

 24 73.53 1.007 3.676 125  .تيةاستخدام الحاسوب والشبكة العنكبو

51 
قلة المواقع المخصصة عبر الشبكة العنكبوتيـة لتفعيـل   

 43 66.47 1.121 3.324 113  .النشرات التربوية والدورات التدريبية

52 
قلة المواقع التربوية التي تستخدم اللغة العربية على 

 50 62.94 1.158 3.147 107  .الشبكة العنكبوتية

53 
عالية الشبكة العنكبوتية يمنـع المشـرفين   الجهل بف

 51 62.35 1.149 3.118 106  .التربويين من الخوض بمجاالتها

54 
ضعف قناعة بعض المشرفين والمعلمين بأهمية الشـبكة  

 44 65.29 1.053 3.265 111  .العنكبوتية في االستفادة من األساليب اإلشرافية

55 
لتربـويين  عدم توفر الوقت الكـافي لـدى المشـرفين ا   

 26 72.94 1.152 3.647 124  .والمعلمين الستخدام الشبكة العنكبوتية

56 
ضعف مهارات المشرفين التربـويين والمعلمـين فـي    

 52 60.59 0.937 3.029 103  .استخدام الحاسب اآللي والشبكة العنكبوتية

57 
استخدام الشبكة العنكبوتية يضيف أعباء جديدة على 

 45 65.29 1.024 3.265 111  .المشرفين والمعلمين

58 
ارتباط المشرفين بأعمال خارجية خاصـة تشـغلهم   

 60 45.88 1.115 2.294 78  .عن مهنة التعليم واإلشراف

 58 55.29 1.017 2.765 94  .ضعف مستوى التعاون بين المشرفين والمعلمين 59

60 
ضعف مستوى المشرفين والمعلمـين فـي اللغـة    

 31 70.00 0.961 3.500 119  .اإلنجليزية

  70.60 27.416 211.794 7201  الدرجة الكلية  
  ):17(رقم  يتضح من الجدول السابق

دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية التربويـة بمـدارس   "أن الوزن النسبي لفقرات استبانة 
  %).85.88 – 45.88(، ترتب بين "وكالة الغوث في محافظات غزة
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  : ئجوبينت النتا
  :اكانت االستبانةفي  فقرتينأن أعلى 

تعتبر الشبكة العنكبوتية من األساسيات التي يجب أن يلم بها المشرفين والمعلمـين   "والتي نصت على)  1(الفقرة -
وهذا يعبر عن ارتفـاع االسـتجابة    %)85.88( بوزن نسبي قدرهاحتلت المرتبة األولى " في عملهم

  .جداً لدرجة كبيرة
باحث ذلك لألهمية الكبيرة التي تحتلها الشبكة العنكبوتية لدى المشرفين التربويين وتشـير  ويعزو ال 

هذه النتيجة على أن المشرفين التربويين يدركون هذه األهمية، وكذلك توضـح رغبـة المشـرفين    
وتتفق هذه النتائج مـع دراسـة   , التربويين في النمو المهني بما يتناسب ومتطلبات العصر الحديث

، والتي أشارت نتائجها إلى أن نسبة عالية من المشـرفين التربـويين يـرون أن    )2007(شافعي ال
اإلنترنت تقنية متطورة يجب االستفادة منها في تفعيل األساليب اإلشرافية، وكذلك تتفق مع دراسـة  

فـي   يدون لالنترنت وتوظيفهاؤن المشرفين التربويين مأالى والتي أكدت نتائجها ) 2007(الغامدي 
بشكل كبير، وكذلك تتفق نسبياً مع النتائج التي توصلت إليها دراسـة الفضـيل    االشراف التربوي

التي أشارتا إلى أهمية استخدام الحاسوب والتقنيات التعليمية في العملية ) 2006(، والدعيلج )2005(
  .التربوية

احتلت المرتبة " ضرات التربويةتساعد على سرعة الوصول للنشرات والمحا"والتي نصت على)  6(الفقرة -
  .جداً لدرجة كبيرة، وهذا يعبر عن ارتفاع االستجابة %)85.29( بوزن نسبي قدره الثانية

ويعزو الباحث ذلك ألهمية الشبكة العنكبوتية ،حيث أنها تساعد على سـرعة الوصـول للنشـرات    
صادر المعرفـة، وعلـى   والمحاضرات التربوية، وتساعد من خالل المواقع التربوية على تنويع م

سرعة تبادل الخبرات بين المشرفين التربويين والمعلمين عبر البريد اإللكتروني، وتثري العمليـة  
اإلشرافية بالنشاط والتشويق، وتساعد عبر المواقع التربوية اإللمام بكل ما هو مستجد في الميـدان  

سائط المتعددة ،وكذلك تحقق التواصـل  التربوي، وتثير دافعية المعلمين للتعلم من خالل استخدام الو
المستمر بين المشرفين التربويين والمعلمين، وتشير هذه النتائج إلى أن المشرفين التربويين يدركون 
أهمية الشبكة العنكبوتية بدرجة كبيرة ألنها ستعمل على مساعدتهم في تفعيل األساليب اإلشرافية بكل 

ي وزيادة الخبرات، وكذلك تساعدهم في عملية التواصـل  سهولة، كما وتساعدهم في التطوير الذات
، ودراسـة  )2008(، ودراسة سـفر  )2007(المستمر ،وربما اتفقت هذه النتائج مع دراسة النفيسة 

  ).2009(الصائغ 
  :تاكان االستبانة فيفقرتين أدنى  في حين

احتلت المرتبة " ة العنكبوتيـة يقوم بعقد دورات تدريبية للمعلمين عبر الشبك"والتي نصت على) 39(الفقرة -
  .متوسطة، وهذا يعبر عن استجابة %)54.12( بوزن نسبي قدره التاسعة والخمسون

ويعزو الباحث هذه النتيجة، إلى قلة توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في تفعيل الدورات التدريبيـة  
لسبب في ذلك إلى قصور في ألنها منطقية، وربما يعود ا متوسطةإلكترونياً، لذلك تعتبر االستجابة 
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إدراك المشرفين التربويين في نظرتهم إلى استخدامات أدوات الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب 
اإلشرافية، بأنها عملية فردية ولم ينظروا إلى عمليات اإلنجاز الجماعي في بيئة تعاونية، كما أكدت 

يمكن تطبيقها من خاللها، وتتفق نسبياً هـذه   ، والتي)يفيموت سك(على ذلك البنائية واالجتماعية و
والتي أكدت أن المشرفين التربويين يستخدمون مصادر االنترنت ) 2010(النتائج مع دراسة القرني 

  .التربوية وخدماتها في التنمية المهنية للمعلمين بدرجة متوسطة
" لهم عن مهنة التعليم واإلشرافارتباط المشرفين بأعمال خارجية خاصة تشغ"والتي نصت على)  58(الفقرة -

  .، وهذا يعبر عن استجابة ضعيفة%)45.88( بوزن نسبي قدره األخيرةاحتلت المرتبة 
قد يعزو الباحث هذه النتيجة إلى اهتمام المشرفين التربويين بعملهم اإلشرافي بصورة كبيرة، وذلك 

بها العملية اإلشرافية في عمليـة  يدل على إدراك المشرفون التربويون باألهمية الكبيرة التي تحظى 
  . التطوير المهني للمعلمين وكذلك االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية

  
  :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة

ما درجة دور الشبكة العنكبوتية في تفعيـل  : السؤال الثاني من أسئلة الدراسة علىينص 
  س وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين؟األساليب االشرافية التربوية بمدار
والـوزن النسـبي،   قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات  ولإلجابة عن هذا السؤال

  :وضح ذلكيوالجدول التالي 
  )18(جدول 

بكة دور الش"فقرات استبانة من  فقرةلكل  والوزن النسبيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية 
  ) 356=ن (وكذلك ترتيبها  "العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية التربوية

 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

1 
تعتبر الشبكة العنكبوتية من األساسيات التي يجـب  

 4 84.33 0.736 4.216 1501  .أن يلم بها المشرفين والمعلمين في عملهم

2 
تثري الشبكة العنكبوتية العملية اإلشرافية بالنشـاط  

 8 81.74 0.717 4.087 1455  .والتشويق والحيوية

3 
تثير دافعية المعلمين للتعلم مـن خـالل اسـتخدام    

 10 81.07 0.762 4.053 1443  .الوسائط المتعددة

4 
تتيح عبر المحادثة الفرصة إلشراك أكبر قدر مـن  

 14 79.72 0.810 3.986 1419  .معلمين في فريق عملالمشرفين وال

5 
تحفز المعلمين على المشاركة في األعمال التربوية 

 16 78.37 0.799 3.919 1395  .المشتركة

6 
تساعد على سرعة الوصول للنشرات والمحاضرات 

 1 87.70 0.688 4.385 1561  .التربوية
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 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

7 
تساعد من خالل البريد اإللكتروني علـى سـرعة   

 2 85.56 0.764 4.278 1523  .بادل الخبرات بين المشرفين والمعلمينت

8 
تعمل على تطوير العملية اإلشرافية من خالل تفعيل 

 6 82.70 0.757 4.135 1472  .النشرات التربوية والدورات التدريبية

9 
تساعد عبر المواقع التربوية اإللمام بكل مـا هـو   

 3 85.11 0.704 4.256 1515  .مستجد في الميدان التربوي

10 
تساعد عبر الدورات التدريبية على تزويد المعلمين 

 12 80.67 0.811 4.034 1436  .بالخبرات عن طريق التعلم والتدريب الذاتي

11 
تساعد من خالل المواقع التربويـة علـى تنويـع    

 5 84.21 0.730 4.211 1499  .مصادر المعرفة والمعلومات

12 
لمين المتميـزين وإبـراز   تسهم في التعريف بـالمع 

 15 78.71 0.862 3.935 1401  .نشاطاتهم

13 
تساعد على االسـتفادة مـن نشـاطات المعلمـين     

 9 81.12 0.837 4.056 1444  .والمشرفين المتميزين

14 
تتيح الوصول إلى النشرات التربويـة والـدورات   

 7 82.58 0.826 4.129 1470  .التدريبية في أي وقت

 24 72.13 0.930 3.607 1284  .عاة الفروق الفردية بين المعلمينتساعد على مرا 15

16 
تسهم في حل مشكلة األعداد المتزايدة من المعلمين 

 20 75.22 0.876 3.761 1339  .خالل الدورات التدريبية

17 
تحقق التواصل المستمر بين المشرفين والمعلمـين  

 17 78.03 0.871 3.902 1389  .عبر البريد اإللكتروني

18 
تسهم في رفـع مسـتوى جـودة أداء المشـرفين     

 18 77.42 0.809 3.871 1378  .والمعلمين

19 
تعمل على تنمية مهارات المشرفين والمعلمين فـي  

 13 80.22 0.826 4.011 1428  .استخدام الحاسوب

20 
تساعد على التحـاور وبـث روح التعـاون بـين     

 19 77.02 0.890 3.851 1371  .المعلمين والمشرفين

21 
تسهم في نقل المعلمين من المحـيط المحلـي إلـى    

 11 80.96 0.829 4.048 1441  .وثقافتهم. .العالمي مما يزيد من خبراتهم

22 
تتيح استمرارية اإلشراف على المعلمين طيلة العام 

 22 74.04 0.935 3.702 1318  .الدراسي

 23 72.75 1.072 3.638 1295تسهم في تنمية العالقات االجتماعية بين المشـرفين   23
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 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

  .لمينوالمع

24 
يزود المشرف التربوي المعلمين بالبريد اإللكتروني 

 53 64.04 1.240 3.202 1140  .الخاص به

25 
يستخدم البريد اإللكترونـي فـي إرسـال اللـوائح     

 29 71.12 1.040 3.556 1266  .والتعاميم والتوجيهات للمعلمين

26 
ترونيـة فـي تفعيـل    يستخدم المواقع التربوية اإللك

 27 72.02 0.983 3.601 1282  .النشرات التربوية

27 
يستخدم المواقع التربوية اإللكترونيـة فـي تفعيـل    

 34 69.38 1.011 3.469 1235  .الدورات التدريبية

28 
يستخدم الشبكة العنكبوتية لمعرفة الجديد في العملية 

 29 71.12 0.998 3.556 1266  .التربوية واإلشرافية

29 
يهتم بإرسال النشرات التربوية للمعلمين عبر الشبكة 

 21 74.21 1.071 3.711 1321  .العنكبوتية

30 
يبحث عن المادة التربوية في المواقع المتخصصـة  

 24 72.13 0.867 3.607 1284  .باستمرار

31 
يعد النشرات التربوية عبر الشبكة العنكبوتية وفـق  

 40 66.74 0.978 3.337 1188  .اتجاهات المعلمين

32 
يقوم بتنويع األساليب في إعداد النشرات التربويـة  

 43 66.35 0.995 3.317 1181  .عبر الشبكة العنكبوتية

33 
يواظب على تزويد المعلمـين بـالمواقع التربويـة    

 51 64.38 1.114 3.219 1146  .المختصة بالنشرات التربوية

34 
جتماعي بينه يفّعل البريد اإللكتروني في التواصل اال

 55 62.70 1.181 3.135 1116  .وبين المعلمين

35 
يفّعل المحادثة عبر الشبكة العنكبوتيـة فـي حـل    

 58 60.17 1.229 3.008 1068  .المشكالت التي تواجه المعلمين

36 
يفّعل المحادثة في فتح المجـال للمناقشـة الهادفـة    

 57 61.69 1.165 3.084 1098  .المثمرة للقضايا التربوية

37 
يقوم بنشر دروس توضيحية لمواقف تعليمية عبـر  

 49 65.11 1.121 3.256 1159  .المواقع التربوية

38 
يستخدم الشبكة العنكبوتية فـي عـرض القضـايا    

 55 62.70 1.133 3.135 1116  .التربوية

 60 57.81 1.243 2.890 1029يقوم بعقد دورات تدريبية للمعلمين عبـر الشـبكة    39
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 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

  .العنكبوتية

40 
يتابع ردود المعلمين حول تقييم الدورات التدريبيـة  

 59 58.60 1.214 2.930 1043  .عبر البريد اإللكتروني

 41 66.70 1.197 3.335 1184  .نقص في أجهزة الحاسوب اآللي بالمدارس 41

42 
ضعف في تطوير أجهزة الحاسوب اآللي لمواكبـة  

 37 67.64 1.116 3.382 1204  .البرمجيات الحديثة

43 
ضعف طاقم الـدعم الفنـي المخصـص لصـيانة     

 46 66.01 1.185 3.301 1175  . الحاسوب اآللي والشبكات اإللكترونية

44 
ضعف تدعيم الحاسـوب اآللـي بتقنيـة الشـبكة     

 44 66.24 1.124 3.312 1179  .العنكبوتية

 32 70.56 1.117 3.528 1256  .بطء الشبكة العنكبوتية وصعوبة التنقل فيها 45

46 
غياب األنظمة واللوائح الالزمة السـتخدام الشـبكة   

 35 68.99 1.116 3.449 1228  .العنكبوتية في العملية اإلشرافية

47 
ضعف اهتمام إدارة اإلشـراف التربـوي باسـتخدام    

 33 69.49 1.057 3.475 1237  .الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية

48 
يسـتخدمون الشـبكة    قلة الحوافز للمشرفين الـذين 

 31 71.01 1.035 3.551 1264  .العنكبوتية في أداء أعمالهم اإلشرافية

49 
قلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيـذ األسـاليب   

 24 72.13 1.052 3.607 1284  .اإلشرافية من خالل الشبكة العنكبوتية

50 
قلة الدورات الخاصة بتدريب المعلمين والمشرفين على 

 28 71.18 1.093 3.559 1267  .حاسوب والشبكة العنكبوتيةاستخدام ال

51 
قلة المواقع المخصصة عبر الشبكة العنكبوتيـة لتفعيـل   

 46 66.01 1.076 3.301 1175  .النشرات التربوية والدورات التدريبية

52 
قلة المواقع التربوية التي تستخدم اللغة العربية على 

 54 63.09 1.127 3.154 1123  .الشبكة العنكبوتية

53 
الجهل بفعالية الشبكة العنكبوتية يمنـع المشـرفين   

 38 67.02 1.084 3.351 1193  .التربويين من الخوض بمجاالتها

54 
ضعف قناعة بعض المشرفين والمعلمين بأهمية الشـبكة  

 48 65.73 1.104 3.287 1170  .العنكبوتية في االستفادة من األساليب اإلشرافية

55 
لوقت الكـافي لـدى المشـرفين التربـويين     عدم توفر ا

 36 67.81 1.038 3.390 1207  .والمعلمين الستخدام الشبكة العنكبوتية

56 
ضعف مهارات المشرفين التربـويين والمعلمـين فـي    

 44 66.24 1.086 3.312 1179  .استخدام الحاسب اآللي والشبكة العنكبوتية
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 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

57 
يدة على استخدام الشبكة العنكبوتية يضيف أعباء جد

 42 66.63 1.169 3.331 1186  .المشرفين والمعلمين

58 
ارتباط المشرفين بأعمال خارجية خاصـة تشـغلهم   

 52 64.27 1.138 3.213 1144  .عن مهنة التعليم واإلشراف

 50 64.61 1.084 3.230 1150  .ضعف مستوى التعاون بين المشرفين والمعلمين 59

60 
فـي اللغـة    ضعف مستوى المشرفين والمعلمـين 

 39 66.97 1.129 3.348 1192  .اإلنجليزية

  71.83 29.217 215.483 76712  الدرجة الكلية  
  ):18(رقم  يتضح من الجدول السابق

دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب االشرافية التربويـة بمـدارس   "أن الوزن النسبي لفقرات استبانة 
  %).87.70 – 57.81(ب بين ترت ،"وكالة الغوث في محافظات غزة

  :وبينت النتائج
  :اكانت االستبانةفي  فقرتينأن أعلى 

احتلـت  " تساعد على سرعة الوصول للنشرات والمحاضـرات التربويـة  " والتي نصت على)  6(الفقرة -
  .جداً لدرجة كبيرةوهذا يعبر عن استجابة تصل  %)87.70( بوزن نسبي قدرهالمرتبة األولى 

وخاصـة   إليمان المعلمين بدور اإلنترنت في تسهيل عملية اإلتصال والتواصلك ويعزو الباحث ذل
في عملية االتصال والتواصل حيث تتميز الشبكة العنكبوتية بسرعة إيصال النشرات والمحاضرات 
وذلك خالل ثواني معدودة ولقدر كبير من المستقبلين، ويدلل ذلك لألهمية التي يدركها المعلمون في 

ل النشرات والمحاضرات لهم بسرعة فائقة وكذلك في أي وقت وكذلك في أي مكان مع عملية إيصا
توفر اإلمكانات المطلوبة من جهاز حاسوب وخدمة اإلنترنت، وتتفق هذه النتائج مع دراسة الشافعي 

والتي كانت نتائجها تؤكد بأن نسبة عالية من المشرفين التربويين يرون أن اإلنترنت تقنية ) 2007(
ورة يجب االستفادة منها في تفعيل القراءات الموجهـة والنشـرات التربويـة لـدعم العمليـة      متط

  .   اإلشرافية
تساعد من خالل البريد اإللكتروني على سرعة تبادل الخبرات بين المشـرفين  "والتي نصت على) 7(الفقرة -

لدرجة ن استجابة تصل وهذا يعبر ع %)85.56( بوزن نسبي قدره الثانيةاحتلت المرتبة " والمعلمين
  .جداً كبيرة

ويعزو الباحث ذلك ألهمية الشبكة العنكبوتية لدى المعلمين، حيث أن هذه النتـائج تشـير إلـى أن    
المعلمين يدركون أهمية الشبكة العنكبوتية بدرجة كبيرة ألنها تعمل على مساعدتهم فـي التطـوير   

التربوية التي تكون من خـالل الشـبكة   الذاتي وزيادة خبراتهم، من خالل النشرات والمحاضرات 
العنكبوتية متوفرة بشكل مستمر، وكذلك تساعدهم في عمليـة التواصـل المسـتمر عبـر البريـد      
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، ودراسة الصائغ )2008(، ودراسة سفر )2007(اإللكتروني، وتتفق هذه النتائج مع دراسة النفيسة 
ملية اإلشرافية من خالل توظيف أدواتها ، والتي أشارت إلى أهمية الشبكة العنكبوتية في الع)2009(

  .بصورة فعالة
  :تاكان االستبانة فيفقرتين أدنى  في حين

" يتابع ردود المعلمين حول تقييم الدورات التدريبية عبر البريد اإللكترونـي "والتي نصت على)  40(الفقرة -
  .متوسطةاستجابة وهذا يعبر عن  %)58.60( بوزن نسبي قدره التاسعة والخمسوناحتلت المرتبة 

ويعزو الباحث ذلك إلى عدم تفعيل المشرفين التربويين ألسلوب الدورات التدريبية إلكترونياً، لـذلك  
  .منطقية متوسطةكانت االستجابة 

احتلـت  " يقوم بعقد دورات تدريبية للمعلمين عبـر الشـبكة العنكبوتيـة   " والتي نصت على)  39(الفقرة -
  .متوسطةوهذا يعبر عن استجابة  %)57.81( درهبوزن نسبي ق األخيرةالمرتبة 

ويعزو الباحث هذه النتيجة، إلى قلة توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في تفعيل الدورات التدريبيـة  
  .إلكترونياً، لذلك قد تكون االستجابة منطقية

  
  :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة

ما درجة أهم مجاالت دور الشبكة العنكبوتية : لىالسؤال الثالث من أسئلة الدراسة عينص 
في تفعيل األساليب االشرافية التربوية بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظـر  

  المشرفين التربويين؟
والـوزن النسـبي،   قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات  ولإلجابة عن هذا السؤال

  :وضح ذلكت ةول التالياوالجد
  "أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية: "مجال األولال

  )19(جدول 
أهمية استخدام "فقرات المجال األول من  فقرةلكل  والوزن النسبيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية 

  ) 34=ن (وكذلك ترتيبها  "الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية

مجموع  الفقرة م
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

1 
تعتبر الشبكة العنكبوتية من األساسيات التي يجـب  

 1 85.88 0.906 4.294 146  .أن يلم بها المشرفين والمعلمين في عملهم

2 
تثري الشبكة العنكبوتية العملية اإلشرافية بالنشـاط  

 5 80.00 0.888 4.000 136  .يةوالتشويق والحيو

3 
تثير دافعية المعلمين للتعلم مـن خـالل اسـتخدام    

 7 79.41 0.870 3.971 135  .الوسائط المتعددة 

 21 68.82 0.860 3.441 117تتيح عبر المحادثة الفرصة إلشراك أكبر قدر مـن   4
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 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

  .المشرفين والمعلمين في فريق عمل

5 
ألعمال التربوية تحفز المعلمين على المشاركة في ا

 14 75.88 0.592 3.794 129  .المشتركة

6 
تساعد على سرعة الوصول للنشرات والمحاضرات 

 2 85.29 0.710 4.265 145  .التربوية

7 
تساعد من خالل البريد اإللكتروني علـى سـرعة   

 4 83.53 0.673 4.176 142  .تبادل الخبرات بين المشرفين والمعلمين

8 
ملية اإلشرافية من خالل تفعيل تعمل على تطوير الع

 9 78.24 0.712 3.912 133  .النشرات التربوية والدورات التدريبية

9 
تساعد عبر المواقع التربوية اإللمام بكل مـا هـو   

 6 80.00 0.696 4.000 136  .مستجد في الميدان التربوي

10 
تساعد عبر الدورات التدريبية على تزويد المعلمين 

 12 77.06 0.784 3.853 131  .التعلم والتدريب الذاتيبالخبرات عن طريق 

11 
تساعد من خالل المواقع التربويـة علـى تنويـع    

 3 84.71 0.496 4.235 144  .مصادر المعرفة والمعلومات

12 
تسهم في التعريف بـالمعلمين المتميـزين وإبـراز    

 19 72.94 0.774 3.647 124  .نشاطاتهم

13 
طات المعلمـين  تساعد على االسـتفادة مـن نشـا   

 16 74.12 0.719 3.706 126  .والمشرفين المتميزين

14 
تتيح الوصول إلى النشرات التربويـة والـدورات   

 13 76.47 0.968 3.824 130  .التدريبية في أي وقت

 23 67.06 0.691 3.353 114  .تساعد على مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين 15

16 
لمتزايدة من المعلمين تسهم في حل مشكلة األعداد ا

 22 67.65 0.888 3.382 115  .خالل الدورات التدريبية

17 
تحقق التواصل المستمر بين المشرفين والمعلمـين  

 8 78.24 0.793 3.912 133  .عبر البريد اإللكتروني

18 
تسهم في رفـع مسـتوى جـودة أداء المشـرفين     

 11 77.06 0.744 3.853 131  .والمعلمين

19 
نمية مهارات المشرفين والمعلمين فـي  تعمل على ت

 10 77.65 0.729 3.882 132  .استخدام الحاسوب

20 
تساعد على التحـاور وبـث روح التعـاون بـين     

 17 73.53 0.806 3.676 125  .المعلمين والمشرفين
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 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي   

 الترتيب

21 
تسهم في نقل المعلمين من المحـيط المحلـي إلـى    

 15 75.88 0.946 3.794 129  .وثقافتهم. .العالمي مما يزيد من خبراتهم

22 
تتيح استمرارية اإلشراف على المعلمين طيلة العام 

 20 70.00 0.826 3.500 119  .الدراسي

23 
تسهم في تنمية العالقات االجتماعية بين المشـرفين  

 18 72.94 1.012 3.647 124  .والمعلمين

  76.62 10.236 88.118 2996  الدرجة الكلية  
  ):19(رقم  يتضح من الجدول السابق

، "أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشـرافية "أن الوزن النسبي لفقرات مجال 
  %).85.88 – 67.06(ترتبت بين 

  :كما بينت النتائج
  :اكانت االستبانةفي  فقرتينأن أعلى 

أن يلم بها المشرفين والمعلمـين  تعتبر الشبكة العنكبوتية من األساسيات التي يجب  "والتي نصت على)  1(الفقرة -
وهذا يعبر عن ارتفـاع االسـتجابة    %)85.88( بوزن نسبي قدرهاحتلت المرتبة األولى " في عملهم

  .جداً لدرجة كبيرة
ويعزو الباحث ذلك لألهمية الكبيرة التي تحتلها الشبكة العنكبوتية لدى المشرفين التربويين وتشـير   

تربويين يدركون هذه األهمية، وكذلك توضـح رغبـة المشـرفين    هذه النتيجة على أن المشرفين ال
وتتفق هذه النتائج مـع دراسـة   , التربويين في النمو المهني بما يتناسب ومتطلبات العصر الحديث

، والتي أشارت نتائجها إلى أن نسبة عالية من المشـرفين التربـويين يـرون أن    )2007(الشافعي 
ادة منها في تفعيل األساليب اإلشرافية، وكذلك تتفق مع دراسـة  اإلنترنت تقنية متطورة يجب االستف

يدون لالنترنت وتوظيفها فـي  ؤن المشرفين التربويين مأالى والتي أكدت نتائجها ) 2007(الغامدي 
بشكل كبير، وكذلك تتفق نسبياً مع النتائج التي توصلت إليها دراسـة الفضـيل    االشراف التربوي

التي أشارت إلى أهمية استخدام الحاسوب والتقنيـات التعليميـة فـي    ) 2006(، والدعيلج )2005(
  .العملية التربوية

احتلـت  "  تساعد على سرعة الوصول للنشرات والمحاضـرات التربويـة   "والتي نصت على)  6(الفقرة -
  .جداً لدرجة كبيرة، وهذا يعبر عن ارتفاع االستجابة %)85.29( بوزن نسبي قدره الثانيةالمرتبة 

زو الباحث ذلك ألهمية الشبكة العنكبوتية ،حيث أنها تساعد على سـرعة الوصـول للنشـرات    ويع
والمحاضرات التربوية، وتساعد من خالل المواقع التربوية على تنويع مصادر المعرفـة، وعلـى   
سرعة تبادل الخبرات بين المشرفين التربويين والمعلمين عبر البريد اإللكتروني، وتثري العمليـة  

افية بالنشاط والتشويق، وتساعد عبر المواقع التربوية اإللمام بكل ما هو مستجد في الميـدان  اإلشر
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التربوي، وتثير دافعية المعلمين للتعلم من خالل استخدام الوسائط المتعددة ،وكذلك تحقق التواصـل  
ربويين يدركون المستمر بين المشرفين التربويين والمعلمين، وتشير هذه النتائج إلى أن المشرفين الت

ألنها ستعمل على مساعدتهم في تفعيل األساليب اإلشرافية  جداً أهمية الشبكة العنكبوتية بدرجة كبيرة
بكل سهولة، كما وتساعدهم في التطوير الذاتي وزيادة الخبرات، وكـذلك تسـاعدهم فـي عمليـة     

، )2008(دراسة سـفر  ، و)2007(التواصل المستمر ،وربما اتفقت هذه النتائج مع دراسة النفيسة 
  ).2009(ودراسة الصائغ 

  :تاكان االستبانة فيفقرتين أدنى في حين 
" تسهم في حل مشكلة األعداد المتزايدة من المعلمين خالل الدورات التدريبية"والتي نصت على)  16(الفقرة -

  .توسطة، وهذا يعبر عن استجابة م%)67.65( بوزن نسبي قدره الثانية والعشروناحتلت المرتبة 
ويعزو الباحث هذه النتيجة، ألن محتوى هذه الفقرة ال يقاس إال بالتطبيق الفعلـي ألدوات الشـبكة   
العنكبوتية في تفعيل أساليب اإلشراف التربوي، لذا لم يلمس المشرفين التربويين أهمية ذلك بدرجة 

ة العنكبوتيـة، ويعتبـر   كبيرة، حيث أنه إلى اآلن لم يتم ممارسة الدورات التدريبية من خالل الشبك
  .الباحث هذه الدرجة قد تكون منطقية

احتلـت المرتبـة   " تساعد على مراعاة الفروق الفردية بـين المعلمـين  "والتي نصت على)  15(الفقرة -
  .، وهذا يعبر عن استجابة متوسطة%)67.06( بوزن نسبي قدره األخيرة

اس إال بـالتطبيق الفعلـي ألدوات الشـبكة    ويعزو الباحث هذه النتيجة، إن محتوى هذه الفقرة ال يق
العنكبوتية في تفعيل أساليب اإلشراف التربوي، وحيث أنه إلى اآلن لم يـتم ممارسـة األسـاليب    
اإلشرافية إلكترونياً، لذا لم يلمس المشرفين التربويين أهمية ذلك بدرجة كبيرة، ويعتبر الباحث هذه 

  .لي للشبكة العنكبوتية في عملية اإلشراف التربويالدرجة قد تكون منطقية، لعدم التطبيق العم
  

، وهذا يعبر عن استجابة %)76.62(أما الدرجة الكلية للمجال فحصل على وزن نسبي
  .متوسطة

ويفسر الباحث ذلك إلى األهمية الكبيرة التي تحتلها الشبكة العنكبوتية لدى المشرفين التربويين، من  
اليب اإلشرافية، وتحقيق مستوى عال من األداء وتفعيل عمل خالل توظيف أدواتها في تفعيل األس

المشرف التربوي في جميع األوقات من العام الدراسي نظراً لالستمرارية التي يمكن أن تحققها من 
خالل التواصل الدائم بين المشرف التربوي والمعلمين، باإلضافة إلى تزويد المشرفين التربويين 

ال العمل، وإن انخفاض امتالك مهارات توظيف أدوات الشبكة بالمستجدات التربوية في مج
العنكبوتية يؤدي إلى أن يكون اإلشراف التربوي قاصراً عن متابعة المستجدات المعاصرة في 
العملية التعليمية، وهذا يتفق مع النتيجة التي أكدتها أدبيات المبحث األول في الفصل الثاني في 

أهمية الحاسوب والشبكة العنكبوتية في عملية اإلشراف التربوي،  الدراسة الحالية، من خالل ذكر
التي أكدت في نتائجها ) 2011(والتي تحقق المزايا المتعددة، وكذلك تتفق مع نتائج دراسة المعبدي 
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على أهمية استخدام تقنية الحاسوب واإلنترنت في تفعيل عملية اإلشراف التربوي من خالل 
، )2005(ك تتفق نسبياً مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الفضيل اإلشراف اإللكتروني، وكذل

، )2008(، والصائغ )2008(، والمنيع )م2008(، وسفر )2007(، والنفيسة )2006(والشافعي 
 & Wang) ،و(Horn & Myrick & Robert, 2001) ،و  )  Carolyn, et al, 2001(و

Holthaus, 1998) تقنيات الحديثة في اإلشراف التربوي كانت مهمة التي أشارت إلى أن توظيف ال
  .بدرجة كبيرة

  
مدى استخدام المشرفين التربويين للشـبكة العنكبوتيـة فـي تفعيـل األسـاليب      : "المجال الثاني

  "اإلشرافية
  )20(جدول 

استخدام مدى "فقرات المجال الثاني من  فقرةلكل  والوزن النسبيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية 
  )34=ن (وكذلك ترتيبها  "المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية

مجموع   الفقرة  م
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
%النسبي  

 الترتيب

1 
يــزود المشــرف التربــوي المعلمــين بالبريــد 

 1 81.18 0.776 4.059 138  .اإللكتروني الخاص به

2 
يستخدم البريد اإللكتروني في إرسـال اللـوائح   

 5 76.47 0.834 3.824 130  .والتعاميم والتوجيهات للمعلمين

3 
يستخدم المواقع التربوية اإللكترونية فـي تفعيـل   

 6 72.35 0.985 3.618 123  .النشرات التربوية

4 
يستخدم المواقع التربوية اإللكترونية فـي تفعيـل   

 7 69.41 0.992 3.471 118  .الدورات التدريبية

5 
يستخدم الشبكة العنكبوتية لمعرفـة الجديـد فـي    

 3 78.24 0.753 3.912 133  .العملية التربوية واإلشرافية

6 
يهتم بإرسال النشرات التربوية للمعلمـين عبـر   

 4 77.06 0.744 3.853 131  .الشبكة العنكبوتية

7 
 يبحث عن المادة التربوية في المواقع المتخصصة

 2 78.82 0.776 3.941 134  .باستمرار

8 
يعد النشرات التربوية عبر الشبكة العنكبوتية وفق 

 8 68.82 0.786 3.441 117  .اتجاهات المعلمين

9 
يقوم بتنويع األساليب في إعداد النشرات التربوية 

 10 68.24 0.925 3.412 116  .عبر الشبكة العنكبوتية

ـ  10  9 68.82 0.824 3.441 117المواقع التربويـة  يواظب على تزويد المعلمين ب
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مجموع   الفقرة  م
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

 الترتيب

  .المختصة بالنشرات التربوية

11 
يفّعل البريد اإللكتروني في التواصل االجتمـاعي  

 11 67.65 1.155 3.382 115  .بينه وبين المعلمين

12 
يفّعل المحادثة عبر الشبكة العنكبوتية فـي حـل   

 14 56.47 1.029 2.824 96  .المشكالت التي تواجه المعلمين

13 
يفّعل المحادثة في فتح المجال للمناقشـة الهادفـة   

 15 55.88 1.149 2.794 95  .المثمرة للقضايا التربوية

14 
يقوم بنشر دروس توضيحية لمواقف تعليمية عبر 

 12 64.71 1.046 3.235 110  .المواقع التربوية

15 
يستخدم الشبكة العنكبوتية في عـرض القضـايا   

 13 63.53 0.999 3.176 108  .التربوية

16 
يقوم بعقد دورات تدريبية للمعلمين عبر الشـبكة  

 17 54.12 1.060 2.706 92  .العنكبوتية

17 
يتابع ردود المعلمين حول تقييم الدورات التدريبية 

 16 55.88 1.008 2.794 95  .عبر البريد اإللكتروني

  68.10 11.012 57.882 1968  الدرجة الكلية   
  :)20(رقم  الجدول السابق يتضح من

مدى استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية فـي تفعيـل   "أن الوزن النسبي لفقرات مجال 
  %).81.18 – 54.12(، ترتب بين "األساليب اإلشرافية
  :كما بينت النتائج

  :اكانت االستبانةفي  فقرتينأن أعلى 
احتلـت  " بوي المعلمين بالبريد اإللكتروني الخـاص بـه  يزود المشرف التر"والتي نصت على)  1(الفقرة -

  .لدرجة كبيرة،وهذا يعبر عن استجابة تصل  %)81.18( بوزن نسبي قدرهالمرتبة األولى 
 اإللكترونـي  نجد أن مضمون هذه الفقرة يوضح أن المشرفين التربويين يزودون المعلمين بالبريـد 

للمعلمين في األغلب، وتُعبر هذه النتـائج عـن    الخاص بهم، كوسيلة إلرسال التعاميم والتوجيهات
الواقع في إدارات اإلشراف التربوي، حيث استخدام البريد اإللكتروني إدارياً في األغلب، وهذا مـا  
عبر عنه المشرفين التربويين، وهذا ما استنتجه الباحث خالل عدة لقاءات قـام بهـا مـع بعـض     

اؤالت تم االستناد عليها في بناء أداة الدراسة، ومن هذه المشرفين التربويين، والتي تضمنت عدة تس
  ما هي استخدامات البريد اإللكتروني في عملية اإلشراف التربوي؟: األسئلة

على االهتمام باسـتخدام البريـد اإللكترونـي للتواصـل مـع      ) 2008(وأوصت دراسة الغامدي 
  .   المتخصصين واألكاديميين في اإلشراف التربوي
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احتلت المرتبة " يبحث عن المادة التربوية في المواقع المتخصصة باستمرار"والتي نصت على)  7(الفقرة -
  .كبيرة تصل لدرجة ، وهذا يعبر عن استجابة%)78.82( بوزن نسبي قدره الثانية

قد يعزو الباحث ذلك إلى استخدام المشرفين التربويين ألدوات الشبكة العنكبوتية في البحـث عـن   
وية في المواقع المتخصصة باستمرار، وكانت االستجابة جيدة وذلك يدل من وجهة نظر المادة الترب

الباحث على اجتهاد المشرفون التربويون الستخدام الشبكة العنكبوتية في تطوير خبـراتهم، وذلـك   
لالستفادة منها في رفع الكفاية المهنية للمعلمين، مع قلة اللوائح التي تعزز ذلـك والتـي ظهـرت    

) 2007(وتتفق هذه النتائج مع دراسـة شـافعي   ) المعوقات(كبيرة في نتائج المجال الثالث  بصورة
والتي أكدت أن عدد كبير من المشرفين التربويين يقومون بالبحث عن القراءات الموجهة والنشرات 

  .التربوية في المواقع المخصصة
  :تاكان االستبانة فيفقرتين أدنى  في حين

" يتابع ردود المعلمين حول تقييم الدورات التدريبية عبر البريد اإللكتروني" نصت على والتي)  17(الفقرة -
  .متوسطة،وهذا يعبر عن استجابة  %)55.88( بوزن نسبي قدره السادسة عشراحتلت المرتبة 

ويعزو الباحث هذه النتيجة، إلى عدم تفعيل الشبكة العنكبوتية في الدورات التدريبية إلى هذا الوقت، 
  .هذا قد تكون االستجابة منطقيةل

احتلت المرتبة " يقوم بعقد دورات تدريبية للمعلمين عبر الشبكة العنكبوتية" والتي نصت على) 16(الفقرة -
  .متوسطة، وهذا يعبر عن استجابة %)54.12( بوزن نسبي قدره األخيرة

تفعيل الدورات التدريبيـة   ويعزو الباحث هذه النتيجة، إلى قلة توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في
ألنها منطقية، وربما يعود السبب في ذلك إلى قصور في  متوسطةإلكترونياً، لذلك تعتبر االستجابة 

إدراك المشرفين التربويين في نظرتهم إلى استخدامات أدوات الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب 
اإلنجاز الجماعي في بيئة تعاونية، كما أكدت  اإلشرافية، بأنها عملية فردية ولم ينظروا إلى عمليات

، والتي يمكن تطبيقها من خاللها، وتتفق نسبياً هـذه  )يفيموت سك(على ذلك البنائية واالجتماعية و
والتي أكدت أن المشرفين التربويين يستخدمون مصادر االنترنت ) 2010(النتائج مع دراسة القرني 

  .ة للمعلمين بدرجة متوسطةالتربوية وخدماتها في التنمية المهني
، وهذا يعبر عـن اسـتجابة   %)68.10(أما الدرجة الكلية للمجال فحصل على وزن نسبي

  .كبيرة
إلـى هـذا    متوسطاًوقد يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن استخدام أدوات الشبكة العنكبوتية ما زال 

ة على الفقرات فقـد كانـت   الوقت في عملية اإلشراف التربوي، وقد تبين ذلك من خالل االستجاب
االستجابات متوسطة إلى حد ما، وقد يعزو الباحث ذلك إلى غياب اللوائح والقوانين التـي تعـزز   
العمل اإللكتروني، وأيضاً ضعف الحوافز والمخصصات المالية التي تساعد على توظيـف أدوات  

ن خالل المعوقات في نتائج الشبكة العنكبوتية في تفعيل أساليب اإلشراف التربوي، وقد تبين ذلك م
، ودراسة سـفر  )2007(المجال الثالث من اإلستبانة، واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة الغامدي 

، في أن غياب اللوائح والقوانين وضعف المخصصات المالية، وكذلك ضـعف الحـوافر   )2008(
  . شراف التربويالتشجيعية، من المعوقات التي تعيق استخدام الشبكة العنكبوتية في اإل
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معوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية فـي تفعيـل األسـاليب    : "المجال الثالث
  "اإلشرافية

  )21(جدول 
معوقات "فقرات المجال الثالث من  فقرةلكل  والوزن النسبيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية 

  ) 34=ن (وكذلك ترتيبها  "عنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافيةاستخدام المشرفين التربويين للشبكة ال

مجموع   الفقرة  م
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
%النسبي  

 الترتيب

 18 59.41 1.058 2.971 101  .نقص في أجهزة الحاسوب اآللي بالمدارس 1

2 
ضعف في تطوير أجهزة الحاسوب اآللي لمواكبة 

 13 63.53 1.058 3.176 108  .حديثةالبرمجيات ال

3 
ضعف طاقم الدعم الفنـي المخصـص لصـيانة    

 12 64.71 1.075 3.235 110  . الحاسوب اآللي والشبكات اإللكترونية

4 
ضعف تدعيم الحاسوب اآللـي بتقنيـة الشـبكة    

 17 60.00 1.073 3.000 102  .العنكبوتية

 6 70.00 1.161 3.500 119  .بطء الشبكة العنكبوتية وصعوبة التنقل فيها 5

6 
غياب األنظمة واللوائح الالزمة الستخدام الشبكة 

 5 71.18 1.078 3.559 121  .العنكبوتية في العملية اإلشرافية

7 
ضعف اهتمام إدارة اإلشراف التربـوي باسـتخدام   

 8 67.65 1.101 3.382 115  .الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية

8 
شرفين الذين يستخدمون الشـبكة  قلة الحوافز للم

 2 78.24 0.996 3.912 133  .العنكبوتية في أداء أعمالهم اإلشرافية

9 
قلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ األسـاليب  

 1 80.59 0.969 4.029 137  .اإلشرافية من خالل الشبكة العنكبوتية

10 
قلة الدورات الخاصة بتدريب المعلمـين والمشـرفين   

 3 73.53 1.007 3.676 125  .دام الحاسوب والشبكة العنكبوتيةعلى استخ

11 
قلة المواقع المخصصة عبر الشبكة العنكبوتية لتفعيـل  

 9 66.47 1.121 3.324 113  .النشرات التربوية والدورات التدريبية

12 
قلة المواقع التربوية التي تستخدم اللغة العربيـة  

 14 62.94 1.158 3.147 107  .على الشبكة العنكبوتية

13 
الجهل بفعالية الشبكة العنكبوتية يمنع المشـرفين  

 15 62.35 1.149 3.118 106  .التربويين من الخوض بمجاالتها

14 
ضعف قناعة بعض المشرفين والمعلمين بأهميـة الشـبكة   

 10 65.29 1.053 3.265 111  .العنكبوتية في االستفادة من األساليب اإلشرافية

15 
وقت الكافي لدى المشـرفين التربـويين   عدم توفر ال

 4 72.94 1.152 3.647 124  .والمعلمين الستخدام الشبكة العنكبوتية
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مجموع   الفقرة  م
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

 الترتيب

16 
ضعف مهارات المشرفين التربويين والمعلمـين فـي   

 16 60.59 0.937 3.029 103  .استخدام الحاسب اآللي والشبكة العنكبوتية

17 
استخدام الشبكة العنكبوتية يضيف أعباء جديـدة  

 11 65.29 1.024 3.265 111  .على المشرفين والمعلمين

18 
ارتباط المشرفين بأعمال خارجية خاصة تشغلهم 

 20 45.88 1.115 2.294 78  .عن مهنة التعليم واإلشراف

 19 55.29 1.017 2.765 94  .ضعف مستوى التعاون بين المشرفين والمعلمين 19

20 
 ضعف مستوى المشرفين والمعلمين فـي اللغـة  

 7 70.00 0.961 3.500 119  .اإلنجليزية

  65.79 13.305 65.794 2237  الدرجة الكلية   
  :)21(رقم  يتضح من الجدول السابق

معوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيـل  "أن الوزن النسبي لفقرات مجال 
  %).80.59 – 45.88(، ترتب بين "األساليب اإلشرافية

  :ينت النتائجكما ب
  :اكانت االستبانةفي  فقرتينأن أعلى 

قلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ األساليب اإلشرافية من خالل الشـبكة  "والتي نصت على)  9(الفقرة -
، وهذا يعبر عـن اسـتجابة تصـل    %)80.59( بوزن نسبي قدرهاحتلت المرتبة األولى  "العنكبوتية

  .لدرجة كبيرة
ذلك إلى ندرة وجود أو عدم تنفيذ خطط أو آليات إلدارات اإلشراف التربوي في  وقد يعزو الباحث

التحول التدريجي إلى اإلدارة اإللكترونية، فينتج من ذلك عدم وجود موازنة مالية خاصـة لتنفيـذ   
األساليب اإلشرافية إلكترونياً، وهذا من أبرز المعوقات اإلدارية إلى حد ما، ويمكن تحقيق ذلك من 

نظر الباحث من خالل تخصيص موازنة مالية خاصة بتوظيف أدوات الشبكة العنكبوتية فـي   وجهة
تفعيل األساليب اإلشرافية تتضمن جميع المتطلبات المذكورة في أدبيات المبحث األول في الفصـل  
الثاني من الدراسة الحالية والتي أوضحت المتطلبات األساسية التي يجب توفرها لتوظيـف أدوات  

  .ة العنكبوتية في العملية اإلشرافيةالشبك
قلة الحوافز للمشرفين الذين يستخدمون الشبكة العنكبوتية فـي أداء أعمـالهم   "والتي نصت على) 8(الفقرة -

تصل لدرجة ، وهذا يعبر عن استجابة %)78.24( بوزن نسبي قدره الثانيةاحتلت المرتبة " اإلشرافية
  .كبيرة

د نظام للحوافر يدعم ويشجع المشرفين الـذين يوظفـون أدوات   ويعزو الباحث ذلك إلى ندرة وجو
الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية عن غيرهم من المشرفين الذين ال يوظفـون أدوات  
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الشبكة العنكبوتية، ويمكن تحقيق ذلك من وجهة نظر الباحث من خالل وضع مكافأة للمشرفين الذين 
  .بوتية في العملية اإلشرافيةيفعلون أدوات الشبكة العنك

، التي )2008(، وسفر )2007(وتتفق هذه النتيجة نسبياً مع النتائج التي توصل إليها دراسة النفيسة 
  .أشارتا إلى أبرز المعوقات اإلدارية تتمثل في قلة تشجيع استخدام التقنية

  :تاكان االستبانة فيفقرتين أن أدنى كما 
التاسعة احتلت المرتبة " ضعف مستوى التعاون بين المشرفين والمعلمين"والتي نصت على)  19(الفقرة -

  .متوسطة،وهذا يعبر عن استجابة  %)55.29( بوزن نسبي قدره عشر
قد يعزو الباحث هذه النتيجة إلى توفر المستوى المطلوب من التعاون بـين المشـرفين التربـويين    

اً لبناء الخبرات، لذلك قد تكـون هـذه النتيجـة    والمعلمين، وتُعد المهارات االجتماعية مدخالً مهم
  .منطقية

ارتباط المشرفين بأعمال خارجية خاصـة تشـغلهم عـن مهنـة التعلـيم      "والتي نصت على)  18(الفقرة -
  .، وهذا يعبر عن استجابة ضعيفة%)45.88( بوزن نسبي قدره األخيرةاحتلت المرتبة " واإلشراف

مام المشرفين التربويين بعملهم اإلشرافي بصورة كبيرة، وذلك قد يعزو الباحث هذه النتيجة إلى اهت
يدل على إدراك المشرفون التربويون باألهمية الكبيرة التي تحظى بها العملية اإلشرافية في عمليـة  

  . التطوير المهني للمعلمين وكذلك االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية
  

،وهذا يعبر عـن اسـتجابة   %) 65.79(نسبي أما الدرجة الكلية للمجال فحصل على وزن 
  .متوسطة

يرى الباحث أن هذه النتيجة المتوسطة بأنها قد تكون منطقية ،حيث أن هناك اهتمام من إدارة دائرة 
التعليم في وكالة الغوث بتزويد المدارس بالحاسبات وتدعيمها بالشبكة العنكبوتية ،خاصـة خـالل   

ل استجابات هذا المجال، حيث كان الوزن النسبي الخـاص  الفترة القريبة، وقد اتضح ذلك من خال
بالفقرات التي تقيس نقص أجهزة الحاسوب وكذلك الدعم الفني وتدعيم أجهزة الحاسـوب بالشـبكة   
العنكبوتية ما بين الضعيف والمتوسط، ولكن النتائج أيضاً توضح بأنه يوجد قصور فـي األنظمـة   

ة العنكبوتية في العملية اإلشرافية وهذا يؤكد على ضـعف  واللوائح التي تدعم توظيف أدوات الشبك
  .  اهتمام إدارة دائرة التعليم باستخدام الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية
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  :اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة
تية ما درجة أهم مجاالت دور الشبكة العنكبو: السؤال الرابع من أسئلة الدراسة علىينص 

في تفعيل األساليب االشرافية التربوية بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة من وجهة نظـر  
  المعلمين؟

والـوزن النسـبي،   قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات  ولإلجابة عن هذا السؤال
  :وضح ذلكت ةول التالياوالجد

  
  "عيل األساليب اإلشرافيةأهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تف: "المجال األول

  )22(جدول 
أهمية استخدام "فقرات المجال األول  من  فقرةلكل  والوزن النسبيالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية 

  )356 =ن (وكذلك ترتيبها   "الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية

االنحراف  المتوسط مجموع االستجابات الفقرة
اريالمعي  

الوزن 
%النسبي   

 الفقرة الترتيب

1 
تعتبر الشبكة العنكبوتية من األساسيات التي يجب 

 4 84.33 0.736 4.216 1501  .أن يلم بها المشرفين والمعلمين في عملهم

2 
تثري الشبكة العنكبوتية العملية اإلشرافية بالنشاط 

 8 81.74 0.717 4.087 1455  .والتشويق والحيوية

3 
ية المعلمين للتعلم من خـالل اسـتخدام   تثير دافع

 10 81.07 0.762 4.053 1443  .الوسائط المتعددة 

4 
تتيح عبر المحادثة الفرصة إلشراك أكبر قدر من 

 14 79.72 0.810 3.986 1419  .المشرفين والمعلمين في فريق عمل

5 
تحفز المعلمين على المشـاركة فـي األعمـال    

 16 78.37 0.799 3.919 1395  .التربوية المشتركة

6 
ــرات   ــرعة الوصــول للنش ــى س ــاعد عل تس

 1 87.70 0.688 4.385 1561  .والمحاضرات التربوية

7 
تساعد من خالل البريد اإللكتروني على سـرعة  

 2 85.56 0.764 4.278 1523  .تبادل الخبرات بين المشرفين والمعلمين

8 
تعمل على تطوير العملية اإلشرافية مـن خـالل   

 6 82.70 0.757 4.135 1472  .ات التربوية والدورات التدريبيةتفعيل النشر

9 
تساعد عبر المواقع التربوية اإللمام بكل ما هـو  

 3 85.11 0.704 4.256 1515  .مستجد في الميدان التربوي

10 
تساعد عبر الـدورات التدريبيـة علـى تزويـد     
 12 80.67 0.811 4.034 1436المعلمين بالخبرات عن طريق التعلم والتـدريب  
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 المتوسط مجموع االستجابات الفقرة
االنحراف 

اريالمعي  
الوزن 
%النسبي   

 الفقرة الترتيب

  .الذاتي

11 
تساعد من خالل المواقع التربوية علـى تنويـع   

 5 84.21 0.730 4.211 1499  .مصادر المعرفة والمعلومات

12 
تسهم في التعريف بالمعلمين المتميـزين وإبـراز   

 15 78.71 0.862 3.935 1401  .نشاطاتهم

13 
تساعد على االستفادة مـن نشـاطات المعلمـين    

 9 81.12 0.837 4.056 1444  .زينوالمشرفين المتمي

14 
تتيح الوصول إلى النشرات التربوية والـدورات  

 7 82.58 0.826 4.129 1470  .التدريبية في أي وقت

 23 72.13 0.930 3.607 1284  .تساعد على مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين 15

16 
تسهم في حل مشـكلة األعـداد المتزايـدة مـن     

 20 75.22 0.876 3.761 1339  .دورات التدريبيةالمعلمين خالل ال

17 
تحقق التواصل المستمر بين المشرفين والمعلمين 

 17 78.03 0.871 3.902 1389  .عبر البريد اإللكتروني

18 
تسهم في رفع مسـتوى جـودة أداء المشـرفين    

 18 77.42 0.809 3.871 1378  .والمعلمين

19 
معلمين في تعمل على تنمية مهارات المشرفين وال

 13 80.22 0.826 4.011 1428  .استخدام الحاسوب

20 
تساعد على التحاور وبـث روح التعـاون بـين    

 19 77.02 0.890 3.851 1371  .المعلمين والمشرفين

21 
تسهم في نقل المعلمين من المحيط المحلي إلـى  

 11 80.96 0.829 4.048 1441  .وثقافتهم. .العالمي مما يزيد من خبراتهم

22 
تتيح استمرارية اإلشراف على المعلمـين طيلـة   

 21 74.04 0.935 3.702 1318  .العام الدراسي

23 
تسهم في تنمية العالقات االجتماعية بين المشرفين 

 22 72.75 1.072 3.638 1295  .والمعلمين

  80.06 12.537 92.070 32777  الدرجة الكلية   
  :)22(رقم  يتضح من الجدول السابق

، "أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشـرافية "النسبي لفقرات مجال  أن الوزن
  %).87.70 – 72.13(ترتب بين 
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  :كما بينت النتائج
  :اكانت االستبانةفي  فقرتينأن أعلى 

احتلت المرتبة " تساعد على سرعة الوصول للنشرات والمحاضرات التربوية"والتي نصت على)  6(الفقرة -
  .جداًلدرجة كبيرة وهذا يعبر عن استجابة تصل  %)87.70( بوزن نسبي قدرهاألولى 

ويعزو الباحث ذلك لألهمية الكبيرة التي تحتلها الشبكة العنكبوتية وخاصة فـي عمليـة االتصـال    
والتواصل حيث تتميز الشبكة العنكبوتية بسرعة إيصال النشرات والمحاضرات وذلك خالل ثـواني  

كبير من المستقبلين، ويدلل ذلك لألهمية التي يدركها المعلمون في عمليـة إيصـال    معدودة ولقدر
النشرات والمحاضرات لهم بسرعة فائقة وكذلك في أي وقت وكذلك فـي أي مكـان مـع تـوفر     
اإلمكانات المطلوبة من جهاز حاسوب وخدمة االنترنت، وتتفق هذه النتائج مع دراسـة الشـافعي   

ئجها تؤكد بأن نسبة عالية من المشرفين التربويين يرون أن اإلنترنت تقنية والتي كانت نتا) 2007(
متطورة يجب االستفادة منها في تفعيل القراءات الموجهـة والنشـرات التربويـة لـدعم العمليـة      

  .   اإلشرافية
شـرفين  تساعد من خالل البريد اإللكتروني على سرعة تبادل الخبرات بين الم"والتي نصت على)  7(الفقرة -

لدرجة وهذا يعبر عن استجابة تصل  %)85.56( بوزن نسبي قدره الثانيةاحتلت المرتبة " والمعلمين
  .جداً كبيرة

ويعزو الباحث ذلك ألهمية الشبكة العنكبوتية لدى المعلمين، حيث أن هذه النتـائج تشـير إلـى أن    
على مساعدتهم فـي التطـوير   المعلمين يدركون أهمية الشبكة العنكبوتية بدرجة كبيرة ألنها تعمل 

الذاتي وزيادة خبراتهم، من خالل النشرات والمحاضرات التربوية التي تكون من خـالل الشـبكة   
العنكبوتية متوفرة بشكل مستمر، وكذلك تساعدهم في عمليـة التواصـل المسـتمر عبـر البريـد      

، ودراسة الصائغ )2008(، ودراسة سفر )2007(اإللكتروني، وتتفق هذه النتائج مع دراسة النفيسة 
، والتي أشارت إلى أهمية الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية من خالل توظيف أدواتها )2009(

  .بصورة فعالة
  :تاكان االستبانة فيفقرتين أدنى  في حين

احتلـت  " تسهم في تنمية العالقات االجتماعية بين المشرفين والمعلمـين "والتي نصت على)  23(الفقرة -
  .لدرجة كبيرةوهذا يعبر عن استجابة تصل  %)72.75( بوزن نسبي قدره الثانية والعشرونلمرتبة ا

يعزو الباحث ذلك إلى قلة توظيف البريد اإللكتروني وباقي أدوات الشـبكة العنكبوتيـة بالدرجـة    
ء المطلوبة في عملية التواصل االجتماعي، من خالل تغطية المناسبات االجتماعية المختلفـة سـوا  

كانت بالتهاني أو المواساة، والتي تهدف إلى تعزيز االنسجام والتواصل بين المشـرفين التربـويين   
والمعلمين، ويعلل الباحث ذلك إلى عدم توفر أجهزة الحاسوب والشبكة العنكبوتية بالقدر المطلـوب  

ام توظيـف  د عوائق كثيرة أمووجوالتي أكدت على ) 2007(وتتفق هذه النتائج مع دراسة الغامدي 
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، وكذلك يعلل الباحث ذلك إلى ضعف الثقافة الحاسوبية واإلنترنـت  اإلنترنت في االشراف التربوي
  ).2008(والتدريب الكافي الستخدامه لدى المشرفين والمعلمين وأكدت ذلك نتائج دراسة سفر 

 األخيرةلت المرتبة احت" تساعد على مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين"والتي نصت على)  15(الفقرة -
  .تصل لدرجة كبيرةوهذا يعبر عن استجابة  %)72.13( بوزن نسبي قدره

ويعزو الباحث هذه النتيجة، إلى أن محتوى هذه الفقرة ال يقاس إال من خالل اسـتخدام األسـاليب   
رافية اإلشرافية من خالل أدوات الشبكة العنكبوتية، وحيث أنه إلى اآلن لم يتم ممارسة األساليب اإلش

لذا لم يلمس المعلمون أهمية ذلك بدرجة كبيرة، ويعتبر الباحث هذه الدرجة قـد تكـون    إلكترونياً،
منطقية، حيث أن أدوات الشبكة العنكبوتية توفر المزايا العديدة، والتي تساعد المعلمين على عمليـة  

رهـا بشـكل مسـتمر،    التعلم، فهي توفر المواد التعليمية مدعومة بالوسائط المتعددة، وكـذلك توف 
وبصورة متزامنة وغير متزامنة، فإنها في ذلك توفر التعلم والتدريب للمعلمين بمـا يتناسـب مـع    
قدراتهم واستعداداتهم وأنماطهم، ويعزو الباحث ذلك إلى المعوقات الكثيرة التـي تعيـق ممارسـة    

والتي بينـت أن أبـرز    )2008(األساليب اإلشرافية إلكترونياً، وتتفق هذه النتائج مع دراسة سفر 
المعوقات المادية لتنفيذ اإلشراف التربوي عن بعد من وجهة نظر المشرفات التربويات هو سـوء  
البنية التحتية اإللكترونية إلدارات اإلشراف التربوي والمدارس، أما أبرز المعوقات البشرية ضعف 

لمشـرفات والمـديرات والمعلمـات    الثقافة الحاسوبية واإلنترنت والتدريب الكافي الستخدامه لدى ا
والتـي  ) 2007(وكثرة األعباء اإلدارية والفنية على المشرفات التربويات وكذلك دراسة الغامـدي  

  .عوائق كثيرة أمام توظيف اإلنترنت في االشراف التربوي ودوجدأكدت على 
  

 ىحصوله علوهذا يعبر عن %) 80.06(أما الدرجة الكلية للمجال فحصل على وزن نسبي 
  .درجة كبيرة

حيث تقوم الشـبكة   وقد يدلل ذلك على األهمية الكبيرة التي تحتلها الشبكة العنكبوتية لدى المعلمين،
العنكبوتية بتقديم المساعدات العديدة للمعلمين، وهذا يتفق مع النتيجة التي أكدتها أدبيـات المبحـث   

ية الحاسوب والشبكة العنكبوتية فـي  األول في الفصل الثاني من الدراسة الحالية من خالل ذكر أهم
عملية اإلشراف التربوي، والتي تحقق المزايا المتعددة، وتتفق هذه النتائج مـع دراسـة الشـافعي    

والتي أكدت نتائجها على أن نسبة عالية من المشرفين التربـويين والمعلمـين يـرون أن    ) 2007(
 نتائجهاأشارات والتي ) 2007(ة الغامدي اإلنترنت تقنية متطورة يجب االستفادة منها، وكذلك دراس

بشـكل   يدون لالنترنت وتوظيفها في االشراف التربـوي ؤم والمعلمين الى ان المشرفين التربويين
 .كبير

  
  
  



 

140 
 

مدى استخدام المشرفين التربويين للشـبكة العنكبوتيـة فـي تفعيـل األسـاليب      : "المجال الثاني
  "اإلشرافية

  )23(جدول 
مدى استخدام "فقرات المجال الثاني من  فقرةلكل  والوزن النسبيواالنحرافات المعيارية  التكرارات والمتوسطات

  )356=ن (وكذلك ترتيبها   "المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية

مجموع   الفقرة  م
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
%النسبي  

 الترتيب

1 
مشرف التربوي المعلمين بالبريد اإللكتروني يزود ال

 11 64.04 1.240 3.202 1140  .الخاص به

2 
يستخدم البريد اإللكترونـي فـي إرسـال اللـوائح     

 4 71.12 1.040 3.556 1266  .والتعاميم والتوجيهات للمعلمين

3 
يستخدم المواقع التربوية اإللكترونيـة فـي تفعيـل    

 3 72.02 0.983 3.601 1282  .النشرات التربوية

4 
يستخدم المواقع التربوية اإللكترونيـة فـي تفعيـل    

 6 69.38 1.011 3.469 1235  .الدورات التدريبية

5 
يستخدم الشبكة العنكبوتية لمعرفة الجديد في العملية 

 5 71.12 0.998 3.556 1266  .التربوية واإلشرافية

6 
يهتم بإرسال النشرات التربوية للمعلمين عبر الشبكة 

 1 74.21 1.071 3.711 1321  .العنكبوتية

7 
يبحث عن المادة التربوية في المواقع المتخصصـة  

 2 72.13 0.867 3.607 1284  .باستمرار

8 
يعد النشرات التربوية عبر الشبكة العنكبوتية وفـق  

 7 66.74 0.978 3.337 1188  .اتجاهات المعلمين

9 
تربويـة  يقوم بتنويع األساليب في إعداد النشرات ال

 8 66.35 0.995 3.317 1181  .عبر الشبكة العنكبوتية

10 
يواظب على تزويد المعلمـين بـالمواقع التربويـة    

 10 64.38 1.114 3.219 1146  .المختصة بالنشرات التربوية

11 
يفّعل البريد اإللكتروني في التواصل االجتماعي بينه 

 12 62.70 1.181 3.135 1116  .وبين المعلمين

12 
فّعل المحادثة عبر الشبكة العنكبوتيـة فـي حـل    ي

 15 60.17 1.229 3.008 1068  .المشكالت التي تواجه المعلمين

13 
يفّعل المحادثة في فتح المجـال للمناقشـة الهادفـة    

 14 61.69 1.165 3.084 1098  .المثمرة للقضايا التربوية

14 
يقوم بنشر دروس توضيحية لمواقف تعليمية عبـر  

 9 65.11 1.121 3.256 1159  .التربويةالمواقع 
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مجموع   الفقرة  م
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

 الترتيب

15 
يستخدم الشبكة العنكبوتية فـي عـرض القضـايا    

 13 62.70 1.133 3.135 1116  .التربوية

16 
يقوم بعقد دورات تدريبية للمعلمين عبـر الشـبكة   

 17 57.81 1.243 2.890 1029  .العنكبوتية

17 
يتابع ردود المعلمين حول تقييم الدورات التدريبيـة  

 16 58.60 1.214 2.930 1043  .البريد اإللكتروني عبر

  65.89 14.380 56.006 19938  الدرجة الكلية  
  :)23(رقم  يتضح من الجدول السابق

مدى استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية فـي تفعيـل   "أن الوزن النسبي لفقرات مجال 
  .%)74.21 – 57.81(، ترتب بين "األساليب اإلشرافية
  :كما بينت النتائج

  
  :اكانت االستبانةفي  فقرتينأن أعلى 

احتلـت  " يهتم بإرسال النشرات التربوية للمعلمين عبر الشبكة العنكبوتيـة "والتي نصت على)  6(الفقرة -
  .تصل لدرجة كبيرةوهذا يعبر عن استجابة  %)74.21( بوزن نسبي قدرهالمرتبة األولى 

ى اهتمام المشرفين التربويين فـي تفعيـل بعـض أدوات الشـبكة     قد يعزو الباحث هذه النتيجة إل
العنكبوتية وبدرجة كبيرة للبريد االلكتروني، الذي يتم استخدامه في عملية إرسال التعليمات اإلدارية 
والنشرات التربوية، وقد اتفقت استجابات المشرفين التربويين والمعلمين في هذه الجزئيـة ،حيـث   

والتي ) 2010(ي المجال األول وتتفق نسبياً هذه النتائج مع دراسة القرني حققت أعلى وزن نسبي ف
أكدت أن المشرفين التربويين يستخدمون مصادر االنترنت التربوية وخدماتها في التنميـة المهنيـة   

  .    للمعلمين
لـت  احت" يبحث عن المادة التربوية في المواقـع المتخصصـة باسـتمرار   " والتي نصت على)  7(الفقرة -

  .تصل لدرجة كبيرة،وهذا يعبر عن استجابة  %)72.13( بوزن نسبي قدره الثانيةالمرتبة 
حول استخدام المشرفين التربويين ألدوات الشبكة العنكبوتية فـي   يعزو الباحث ذلك النتيجة الجيدة،

بصورة البحث عن المادة التربوية في المواقع المتخصصة باستمرار ،على استفادة المعلمين من ذلك 
كبيرة، وخاصة من خالل النشرات التربوية، والتي يتم إعدادها حالياً عبر الحاسوب والتي تُثـرى  
بالموضوعات التربوية الحديثة من خالل الشبكة العنكبويتة أحيانا وتتفق هذه النتائج مـع دراسـة   

القـراءات   والتي أكدت أن عدد كبير من المشرفين التربويين يقومون بالبحث عن) 2007(شافعي 
  .الموجهة والنشرات التربوية في المواقع المخصصة
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  :تاكان االستبانة فيفقرتين أدنى  في حين
" يتابع ردود المعلمين حول تقييم الدورات التدريبية عبر البريد اإللكترونـي "والتي نصت على)  17(الفقرة -

  .متوسطةن استجابة وهذا يعبر ع %)58.60( بوزن نسبي قدره السادسة عشراحتلت المرتبة 
ويعزو الباحث ذلك إلى عدم تفعيل المشرفين التربويين ألسلوب الدورات التدريبية إلكترونياً، لـذلك  

  .منطقية متوسطةكانت االستجابة 
احتلت المرتبة " يقوم بعقد دورات تدريبية للمعلمين عبر الشبكة العنكبوتية"والتي نصت على)  16(الفقرة -

  .متوسطةوهذا يعبر عن استجابة  %)57.81( قدرهبوزن نسبي  األخيرة
ويعزو الباحث هذه النتيجة، إلى قلة توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في تفعيل الدورات التدريبيـة  

  .إلكترونياً، لذلك قد تكون االستجابة منطقية
  %)65.89(أما الدرجة الكلية للمجال فحصل على وزن نسبي   

إلى اآلن في  متوسطاًة إلى أن استخدام أدوات الشبكة العنكبوتية ما زال وقد يعزو الباحث هذه النتيج
تفعيل عملية اإلشراف التربوي، وقد تبين ذلك من خالل االستجابة علـى الفقـرات فقـد كانـت     

، وقد اتفق في ذلك المشرفين التربويين والمعلمين، كما يفسر الباحث ذلك إلى متوسطةاالستجابات 
انين التي تعزز اإلشراف عبر اإلنترنت، وأيضاً ضعف الحوافز والمخصصـات  غياب اللوائح والقو

المالية التي تساعد على توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في تفعيل أساليب اإلشراف التربوي ،وقد 
تبين ذلك من خالل المعوقات في نتائج المجال الثالث من اإلستبانة، واتفقت هذه النتائج مع نتـائج  

والتي أشارت إلى ضعف توظيف أدوات الشـبكة  ) 2008(،ودراسة سفر ) 2007(امدي دراسة الغ
  .العنكبوتية في عملية اإلشراف التربوي

  
معوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية فـي تفعيـل األسـاليب    : "المجال الثالث

  "اإلشرافية
  )24(جدول 

معوقات "فقرات المجال الثالث من  فقرةلكل  والوزن النسبية التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعياري
  )356 =ن (وكذلك ترتيبها  "استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية

مجموع   الفقرة  م
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
%النسبي  

 الترتيب

 11 66.70 1.197 3.335 1184  .ي بالمدارسنقص في أجهزة الحاسوب اآلل 1

2 
ضعف في تطوير أجهزة الحاسوب اآللي لمواكبـة  

 8 67.64 1.116 3.382 1204  .البرمجيات الحديثة

3 
ضعف طاقم الـدعم الفنـي المخصـص لصـيانة     

 16 66.01 1.185 3.301 1175  . الحاسوب اآللي والشبكات اإللكترونية

 13 66.24 1.124 3.312 1179قنيـة الشـبكة   ضعف تدعيم الحاسـوب اآللـي بت   4
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مجموع   الفقرة  م
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

 الترتيب

  .العنكبوتية
 4 70.56 1.117 3.528 1256  .بطء الشبكة العنكبوتية وصعوبة التنقل فيها 5

6 
غياب األنظمة واللوائح الالزمة السـتخدام الشـبكة   

 6 68.99 1.116 3.449 1228  .العنكبوتية في العملية اإلشرافية

7 
لتربـوي باسـتخدام   ضعف اهتمام إدارة اإلشراف ا

 5 69.49 1.057 3.475 1237  .الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية

8 
قلة الحوافز للمشرفين الـذين يسـتخدمون الشـبكة    

 3 71.01 1.035 3.551 1264  .العنكبوتية في أداء أعمالهم اإلشرافية

9 
قلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيـذ األسـاليب   

 1 72.13 1.052 3.607 1284  .الشبكة العنكبوتيةاإلشرافية من خالل 

10 
قلة الدورات الخاصة بتدريب المعلمين والمشـرفين  

 2 71.18 1.093 3.559 1267  .على استخدام الحاسوب والشبكة العنكبوتية

11 
قلة المواقع المخصصة عبـر الشـبكة العنكبوتيـة    

 15 66.01 1.076 3.301 1175  .لتفعيل النشرات التربوية والدورات التدريبية

12 
قلة المواقع التربوية التي تستخدم اللغة العربية على 

 20 63.09 1.127 3.154 1123  .الشبكة العنكبوتية

13 
الجهل بفعالية الشبكة العنكبوتية يمنع المشـرفين  

 9 67.02 1.084 3.351 1193  .التربويين من الخوض بمجاالتها

14 
مين بأهميـة الشـبكة   ضعف قناعة بعض المشرفين والمعل

 17 65.73 1.104 3.287 1170  .العنكبوتية في االستفادة من األساليب اإلشرافية

15 
عدم توفر الوقت الكافي لدى المشـرفين التربـويين   

 7 67.81 1.038 3.390 1207  .والمعلمين الستخدام الشبكة العنكبوتية 

16 
ضعف مهارات المشرفين التربويين والمعلمـين فـي   

 14 66.24 1.086 3.312 1179  .ام الحاسب اآللي والشبكة العنكبوتيةاستخد

17 
استخدام الشبكة العنكبوتية يضيف أعباء جديـدة  

 12 66.63 1.169 3.331 1186  .على المشرفين والمعلمين

18 
ارتباط المشرفين بأعمال خارجية خاصة تشغلهم 

 19 64.27 1.138 3.213 1144  .عن مهنة التعليم واإلشراف

 18 64.61 1.084 3.230 1150  .ضعف مستوى التعاون بين المشرفين والمعلمين 19

20 
ضعف مستوى المشرفين والمعلمين فـي اللغـة   

 10 66.97 1.129 3.348 1192  .اإلنجليزية

  67.41 15.629 67.407 23997  الدرجة الكلية  
  :)24(رقم  يتضح من الجدول السابق
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معوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيـل  "ل أن الوزن النسبي لفقرات مجا
  %).72.13 – 63.09(األساليب اإلشرافية، ترتب بين 

  :كما بينت النتائج
  :اكانت االستبانةفي  فقرتينأن أعلى 

شـبكة  قلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ األساليب اإلشرافية من خالل ال"والتي نصت على)  9(الفقرة -
تصـل  ،وهذا يعبر عـن اسـتجابة    %)72.13( بوزن نسبي قدرهاحتلت المرتبة األولى " العنكبوتية

  .لدرجة كبيرة
يعزو الباحث ذلك إلى عدم وجود أو عدم تنفيذ خطة أو آلية واضحة إلدارات اإلشراف التربوي في 

ة مالية خاصـة لتنفيـذ   التحول التدريجي إلى اإلدارة اإللكترونية، فينتج من ذلك عدم وجود موازن
األساليب اإلشرافية إلكترونياً، وهذا من أبرز المعوقات اإلدارية إلى حد ما، وقد شـعر المعلمـون   
بذلك وكان ذلك أيضاً متفقاً مع المشرفين التربويين في استجاباتهم، مما يدلل على التقاء اسـتجابات  

مخصصات المالية من المعوقات التي تعيق المشرفين التربويين والمعلمين في التأكيد على أن قلة ال
  . استخدام الشبكة العنكبوتية في تنفيذ األساليب اإلشرافية

قلة الدورات الخاصة بتدريب المعلمين والمشرفين على استخدام الحاسوب والشبكة "والتي نصت على)  10(الفقرة -
 لدرجةيعبر عن استجابة تصل  ،وهذا%)71.18( بوزن نسبي قدره الثانيةاحتلت المرتبة " العنكبوتيـة 

    .كبيرة
قد يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن استخدام تكنولوجيا الحاسوب وأدواته ومنها الشبكة العنكبوتيـة  
يحتاج إلى تدريب مناسب، وهذا يدلل على وعي المعلمين بتلك الحاجة، ويرى الباحـث بضـرورة   

المشرفين التربويين والمعلمين بصورة مكثفة تماشياً  اهتمام إدارة دائرة التعليم بوكالة الغوث بتدريب
مع التطور المستمر في مجال الحاسوب وأدواته، وذلك حتى تمكنهم من توظيف هذه التقنيـة فـي   

  .االستفادة من أساليب اإلشراف التربوي بصورة فعالة
ي، وتـدريب  بضرورة االهتمام بأسلوب التدريب التربو) م2004(وهذا يؤكد ما دعت إليه السقاف 

المشرفين التربويين على استخدام البرمجيات والحاسوب في العملية اإلشـرافية كضـرورة مـن    
التي دعت إلى ضرورة تدريب مكثـف  ) 2002(ضروريات العصر الحالي، كذلك دراسة الموسى 

      .للمشرفين التربويين على استخدام تقنية الحاسوب وأدواته لتدعيم النموذج المهني للمعلمين
    

  :تاكان االستبانة فيفقرتين أدنى  في حين
ارتباط المشرفين بأعمال خارجية خاصـة تشـغلهم عـن مهنـة التعلـيم      "والتي نصت على)  18(الفقرة -

، وهذا يعبر عن استجابة تصل %)64.27( بوزن نسبي قدره التاسعة عشراحتلت المرتبة " واإلشراف
  .ةمتوسط لدرجة
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ة إلى اهتمام المشرفين التربويين بعملهم اإلشرافي بصورة كبيرة، ممـا  قد يعزو الباحث هذه النتيج
جعل المعلم يشعر بذلك، فنرى االتفاق الواضح بين استجابات المعلمين والمشرفين التربويين، على 
أن المشرفين التربويين يبدلون جهداً في القيام بمهامهم اإلشرافية، وأنهم غير مرتبطين بدرجة مـا  

  . ية خاصة تشغلهم عن القيام بمهامهمبأعمال خارج
" قلة المواقع التربوية التي تستخدم اللغة العربية على الشـبكة العنكبوتيـة  "والتي نصت على)  12(الفقرة -

 لدرجـة ،وهذا يعبر عـن اسـتجابة تصـل     %)63.09( بوزن نسبي قدره األخيرةاحتلت المرتبة 
  .ةمتوسط

ونة األخيرة أصبح من الواضح توفر مزيداً مـن المواقـع   يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أنه في اآل
التربوية التي تستخدم اللغة العربية، لذلك قد تكون هذه النتيجة منطقية، وهذا ال يمنع من وجهة نظر 
الباحث السعي لزيادة هذه المواقع وتنويع محتواها والعمل على متابعة المستجدات التربوية وكـذلك  

يثة، ويرى الباحث وجود نقص في المواقع اإللكترونية الخاصـة باألقسـام   الظواهر التربوية الحد
  . اإلدارية وكذلك بالمشرفين التربويين ليتم استخدامها في تسهيل العمليات اإلدارية واإلشرافية

  
،وهذا يعبر عـن اسـتجابة   %) 67.41(أما الدرجة الكلية للمجال فحصل على وزن نسبي  

  .ةمتوسط لدرجةتصل 
حث أن هذه النتيجة المتوسطة بأنها قد تكون منطقية، من حيث أنها كانت متوافقة بدرجـة  يرى البا

كبيرة مع استجابات المشرفين التربويين، واللذان اتفقا على أنه يوجد ضعف في اللوائح والقـوانين  
التي تدعم توظيف الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية، ممـا نـتج عـن ذلـك ضـعف فـي       

المالية الالزمة لذلك، وكذلك قلة الحوافز التشجيعية، فإنها تصـنف مـن المعوقـات     المخصصات
، والتـي  )2011(اإلدارية، وتتفق هذه النتائج نسبياً مع النتائج التي توصلت إليها دراسة المعبـدي  

بينت أن درجة المعوقات اإلدارية كانت بدرجة كبيرة في تنفيذ اإلشراف اإللكتروني في األعمـال  
، )2006(شرافية من وجهة نظر المشرفين التربويين، وكذلك تتفق نسبياً مع نتائج دراسة جـابر  اإل

والتي بينت أن من المعوقات بدرجة عالية في تنفيذ األساليب اإلشرافية إلكترونيـاً هـي األعبـاء    
  .المالية
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  :اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  : دراسة علىالسؤال الخامس من أسئلة الينص 
بين متوسط استجابات عينة المشرفين التربويين حول دور الشبكة العنكبوتية ) 0،05(الداللة

في تفعيل األساليب االشرافية التربوية بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة، تعزى إلى متغير 
، سـنوات الخدمـة   )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة(، المؤهل العلمي )ذكر، أنثى(الجنس 

، اإللمام بالحاسوب )سنة فأكثر 15سنة، من  15-10سنوات، من  10-5سنوات، من 5أقل من (
 ؟)ال يوجد، ضعيفة، متوسطة، كبيرة(

 
 ً   ):ذكر، أنثى(متغري اجلنس : أوال

  
والجدول  لعينتين مستقلتين" T. test" اختبارباستخدام ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث 

  :يوضح ذلك) 25(
  )25(جدول 
  )ذكور، إناث( الجنسلالستبانة تعزى لمتغیر " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

االنحراف   المتوسط العدد  المجال
  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

أهمية استخدام / المجال األول 
ية في تفعيل الشبكة العنكبوت

  األساليب اإلشرافية

 0.755- 10.447 87.500 28 ذكر
 

0.456 
 

غير دالة 
 9.487  91.000  6 أنثى إحصائية

مدى استخدام / المجال الثاني 
المشرفين التربويين للشبكة 
العنكبوتية في تفعيل األساليب 

  اإلشرافية

 11.498 57.714 28 ذكر
-0.189 

 
0.851 

 
غير دالة 
 9.245  58.667  6 أنثى إحصائية

معوقات / المجال الثالث 
استخدام المشرفين التربويين 
للشبكة العنكبوتية في تفعيل 

  األساليب اإلشرافية

 12.920 64.429 28 ذكر
-1.307 

 
0.201 

 
غير دالة 
 14.414  72.167  6 أنثى إحصائية

 الدرجة الكلية 
 0.988- 29.262 209.643 28 ذكر

 
0.331 

 
ر دالة غي

 13.790  221.833  6 أنثى إحصائية
2.04) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   
2.75) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   

في الجدولية " ت"من قيمة  اقلالمحسوبة " ت"أن قيمة  )24(السابق رقم يتضح من الجدول 
عند وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم وهذا يدل على جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، 

  . )ذكور، إناث(لمتغير الجنس تعزى ) 0.01(مستوى داللة 
وقد يعزو الباحث ذلك إلى أنه يوجد اتفاق حول أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب 

خدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األسـاليب اإلشـرافية،   اإلشرافية، ومدى است
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ومعوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية بغض النظر 
  .لدى المشرفين التربويين) ذكور، إناث(عن اختالف الجنس 

  
 ً   ):وريوس، ماجستير، دكتوراةدبلوم، بكال(متغري املؤهل العلمي : ثانيا

  
  اسـتخدام أسـلوب تحليـل التبـاين األحـادي     ولإلجابة عن هـذا السـؤال قـام الباحـث ب    

One Way ANOVA.  
  )26(جدول 

  المؤهل العلميومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

مجموع   مصدر التباين  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

أهمية / المجال األول 
استخدام الشبكة 

العنكبوتية في تفعيل 
  األساليب اإلشرافية

 50.312 2 100.625  بين المجموعات
0.465 

 
0.633 

 
غير دالة 
 إحصائية

 108.287 31 3356.905  داخل المجموعات

  33 3457.529  المجموع

مدى / المجال الثاني 
استخدام المشرفين 
التربويين للشبكة 

العنكبوتية في تفعيل 
 األساليب اإلشرافية

 47.973 2 95.946  بين المجموعات

0.381 
 

0.686 
 

غير دالة 
 إحصائية

 125.987 31 3905.583  داخل المجموعات

  33 4001.529  المجموع

/ الثالث المجال 
معوقات استخدام 

المشرفين التربويين 
للشبكة العنكبوتية في 

تفعيل األساليب 
 اإلشرافية

 29.970 2 59.940  بين المجموعات

0.161 
 

0.852 
 

غير دالة 
 إحصائية

 186.504 31 5781.619  داخل المجموعات

  33 5841.559  المجموع

 الدرجة الكلية 
 0.433 336.702 2 673.404  بين المجموعات

 
0.653 

 
غير دالة 
 778.392 31 24130.155  داخل المجموعات إحصائية

  33 24803.559  المجموع
  5.34 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 2،33(الجدولية عند درجة حرية  ف
   3.30) = 0.05(وعند مستوى داللة  )2،33(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدولية عند " ف"من قيمة  أقلالمحسوبة " ف"ن قيمة أ) 25(ق رقم يتضح من الجدول الساب
وجد فـروق ذات  ال تأي أنه جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، في ) 0.05(مستوى داللة 

  . المؤهل العلميداللة إحصائية تعزى لمتغير 
نكبوتية في تفعيل األساليب وقد يعزو الباحث ذلك إلى أنه يوجد اتفاق حول أهمية استخدام الشبكة الع

اإلشرافية، ومدى استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األسـاليب اإلشـرافية،   
ومعوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية بغض النظر 
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اء كان دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير أو عن اختالف المؤهل العلمي لدى المشرفين التربويين سو
الغامـدي،  (، وكذلك اختلفت مـع دراسـة   )2007الغامدي، (دكتوراه، وقد اتفقت مع نتائج دراسة 

2010.(  
  

 ً سنة، مـن   15-10سنوات، من  10-5سنوات، من 5أقل من (متغري سنوات اخلدمـة : ثالثا
  ):سنة فأكثر 15

  اســتخدام أســلوب تحليــل التبــاين األحــاديولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث ب
One Way ANOVA.  

  )27(جدول 
  الخدمةسنوات ومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

أهمية / المجال األول 
استخدام الشبكة 

العنكبوتية في تفعيل 
  األساليب اإلشرافية

 84.342 3 253.026  بين المجموعات
0.790 

 
0.509 

 
غير دالة 
 إحصائية

داخل 
 106.817 30 3204.503  المجموعات

  33 3457.529  المجموع
مدى / المجال الثاني 

استخدام المشرفين 
التربويين للشبكة 

العنكبوتية في تفعيل 
 األساليب اإلشرافية

 218.485 3 655.454  بين المجموعات

1.959 
 

0.141 
 

غير دالة 
 إحصائية

داخل 
 111.536 30 3346.076  المجموعات

  33 4001.529  المجموع

/ المجال الثالث 
معوقات استخدام 

المشرفين التربويين 
 للشبكة العنكبوتية في

تفعيل األساليب 
 اإلشرافية

 125.949 3 377.847  بين المجموعات

0.692 
 

0.564 
 

غير دالة 
 إحصائية

داخل 
 182.124 30 5463.712  المجموعات

  33 5841.559  المجموع

 الدرجة الكلية 

 489.716 3 1469.147  بين المجموعات

0.630 
 

0.602 
 

غير دالة 
 إحصائية

داخل 
  المجموعات

23334.41
2 30 777.814 

24803.55  المجموع
9 33  

  2.51 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 3،33(الجدولية عند درجة حرية  ف
   1.91) = 0.05(وعند مستوى داللة  )3،33(الجدولية عند درجة حرية  ف

 الجدولية عند" ف"من قيمة  أقلالمحسوبة " ف"ن قيمة أ) 26(يتضح من الجدول السابق رقم 
وجد فـروق ذات  ال تأي أنه جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، في ) 0.05(مستوى داللة 

  . عدد سنوات الخبرةداللة إحصائية تعزى لمتغير 
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وقد يعزو الباحث ذلك إلى أنه يوجد اتفاق حول أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب 
ن التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األسـاليب اإلشـرافية،   اإلشرافية، ومدى استخدام المشرفي

ومعوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية بغض النظر 
، حيث أن تنفيذ بعض أساليب اإلشراف التربوي من خالل الشبكة الخدمةعن اختالف عدد سنوات 
سهولة وسرعة الوصول للمعلمين،  تنوع المحتوى واستخدام : ا عديدة، منهاالعنكبوتية، يكسبها مزاي

الوسائط المتعددة والتي تكسبها المتعة والحيوية وغيرها، مما جعلها تأخذ درجة من األهمية لـدى  
الغامـدي،  (، وقد اتفقت مـع نتـائج دراسـة    الخدمةالمشرفين التربويين بغض النظر عن سنوات 

2007.(  
  

 ً   ):متوسطة، كبيرة(ري اإلملام باحلاسوب متغ: رابعا
والجدول  لعينتين مستقلتين" T. test" اختبارباستخدام ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث 

  :يوضح ذلك) 32(
  )28(جدول 

  اإللمام بالحاسوبلالستبانة تعزى لمتغیر " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

راف االنح  المتوسط العدد  المعيار
  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

أهمية / المجال األول 
استخدام الشبكة العنكبوتية 

في تفعيل األساليب 
  اإلشرافية

 11.325 88.409 22 متوسطة
0.222 

 
0.826 

 
غير دالة 
 8.306 87.583 12 كبيرة إحصائية

مدى / المجال الثاني 
استخدام المشرفين 

لشبكة العنكبوتية التربويين ل
في تفعيل األساليب 

  اإلشرافية

 11.528 59.045 22 متوسطة
0.830 

 
0.413 

 
غير دالة 
 10.119 55.750 12 كبيرة إحصائية

معوقات / المجال الثالث 
استخدام المشرفين 

التربويين للشبكة العنكبوتية 
في تفعيل األساليب 

  اإلشرافية

 13.045 66.500 22 متوسطة
0.414 

 
0.682 

 
غير دالة 
 14.261 64.500 12 كبيرة إحصائية

 الدرجة الكلية 
 0.616 28.635 213.955 22 متوسطة

 
0.542 

 
غير دالة 
 25.750 207.833 12 كبيرة إحصائية

2.04) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   
2.75) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   

في الجدولية " ت"من قيمة  اقلالمحسوبة " ت"أن قيمة  )27(السابق رقم يتضح من الجدول 
 وجود فروق ذات داللـة إحصـائية  عدم وهذا يدل على ، جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة

  . اإللمام بالحاسوب لمتغيرتعزى )  0.05(عند مستوى داللة 
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عزو الباحث ذلك إلى أنه يوجد اتفاق حول أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األسـاليب  وي
اإلشرافية، ومدى استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األسـاليب اإلشـرافية،   

ية بغض النظر ومعوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشراف
عن اختالف متغير اإللمام بالحاسوب، ومن وجهة نظر الباحث فإن االنتشـار الواسـع للحاسـوب    
وللشبكة العنكبوتية، قد عمل على تكوين ثقافة حاسوبية كبيرة، حيث عملت على إدراك المشـرفين  

اإلشـرافية، لهـذا    التربويين باألهمية الكبيرة التي تحضى بها أدوات الشبكة العنكبويتة في العملية
) 2007الغامدي، (كانت ال توجد فروق تعزى لمتغير اإللمام بالحاسوب، وقد جاءت خالفاً لدراسة 

والتي بينت وجود فروق في نتائج الدراسة لصالح المشرفين التربويين أصحاب الخبرة العالية فـي  
  .الحاسب اآللي
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  :س من أسئلة الدراسةاإلجابة عن السؤال الساد
هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد     : السؤال السادس من أسئلة الدراسة علىينص 

بين متوسط استجابات عينة المعلمين حول دور الشبكة العنكبوتية ) 0،05(مستوى الداللة
في تفعيل األساليب االشرافية التربوية بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة، تعزى إلـى  

، سنوات )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة(، المؤهل العلمي )ذكر، أنثى(متغير الجنس 
، اإللمام )سنة فأكثر 15سنة، من  15-10سنوات، من  10-5سنوات، من 5أقل من (الخدمة 

  ؟)ال يوجد، ضعيفة، متوسطة، كبيرة(بالحاسوب 
 
 ً   ):ذكر، أنثى(متغري اجلنس : أوال

والجدول  لعينتين مستقلتين" T. test" اختبارباستخدام ال قام الباحث ولإلجابة عن هذا السؤ
  :يوضح ذلك) 28(

  )29(جدول 
  )ذكور، إناث الجنسلالستبانة تعزى لمتغیر " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

االنحراف   المتوسط العدد  المعيار
 قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

مستوى 
  الداللة

أهمية استخدام / األول  المجال
الشبكة العنكبوتية في تفعيل 

  األساليب اإلشرافية

 2.155 13.200 90.411 151 ذكر
 

0.032 
 

دالة عند 
 11.911 93.293 205 أنثى 0.05

مدى استخدام / المجال الثاني 
المشرفين التربويين للشبكة 
العنكبوتية في تفعيل األساليب 

  اإلشرافية

 12.843 54.510 151 ذكر
1.689 

 
0.092 

 
غير دالة 
 15.352 57.107 205 أنثى إحصائية

معوقات / المجال الثالث 
استخدام المشرفين التربويين 
للشبكة العنكبوتية في تفعيل 

  األساليب اإلشرافية

 14.824 67.113 151 ذكر
0.305 

 
0.761 

 
غير دالة 
 16.229 67.624 205  أنثى إحصائية

 ية الدرجة الكل
 1.919 29.516 212.033 151 ذكر

 
0.056 

 
غير دالة 
 28.803 218.024 205 أنثى إحصائية

1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 354(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   
2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 354(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   

 
في الجدولية " ت"من قيمة  اقلالمحسوبة " ت"أن قيمة  )28(السابق رقم يتضح من الجدول 

وجود فروق ذات عدم وهذا يدل على جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، عدا المجال األول، 
  . )ذكور، إناث(لمتغير الجنس تعزى  ) 0.01(عند مستوى داللة  داللة إحصائية
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ى استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية وقد يعزو الباحث ذلك إلى أنه يوجد اتفاق حول مد
في تفعيل األساليب اإلشرافية، ومعوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيـل  

  .لدى المعلمين) ذكور، إناث(األساليب اإلشرافية بغض النظر عن اختالف الجنس 
وهذا يدل على وجود فروق المجال األول،  ة فيالجدولي" ت"من قيمة  أكبرالمحسوبة " ت"أن قيمة و

ولقـد كانـت    )ذكور، إناث(لمتغير الجنس تعزى  ) 0.05(عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية
  . الفروق لصالح اإلناث

وقد يعزو الباحث ذلك إلى أن المعلمات أكثر حرصاً على االستفادة من أدوات الشبكة العنكبوتية في 
، حيث أن المعلمة تستطيع االستفادة من أدوات الشبكة العنكبوتية في من خـالل  األساليب اإلشرافية

توظيفها في األساليب اإلشرافية، حيث نجد أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور العاملين فـي مهنـة   
التوظيف الخاصة  تالتعليم بمدارس وكالة الغوث، وهذا يعكس تفوق اإلناث على الذكور في اختبارا

لغوث، مما يدلل على أن الفروق قد تكون منطقية، ومن الشواهد الحياتية، فالمعلمة تقضـى  بوكالة ا
غالبية الوقت ما بين المدرسة والمنزل، هذا خالفاً للمعلم الذي يرتبط في األغلب بأمور كثيرة خارج 

بصـورة   المنزل، فمن مزايا الشبكة العنكبوتية أنها توفر المادة التعليمية والمسـتجدات التربويـة  
متزامنة وغير متزامنة، لهذا تكون المدة التي تستطيع المعلمة االستفادة من الشبكة العنكبوتية أكبر، 
ومن وجهة نظر الباحث كان هذا السبب في الفروق لصالح اإلناث في أهميـة اسـتخدام الشـبكة    

  .العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية
  

 ً   ):وم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراةدبل(متغري املؤهل العلمي : ثانيا
  اسـتخدام أسـلوب تحليـل التبـاين األحـادي     ولإلجابة عن هذا السـؤال قـام الباحـث ب   

 One Way ANOVA.  
  
  

  )30(جدول 
  المؤهل العلميومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

درجات   مجموع المربعات  التباينمصدر   المجال
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

أهمية / المجال األول 
استخدام الشبكة العنكبوتية 

في تفعيل األساليب 
  اإلشرافية

 467.443 3 1402.33  بين المجموعات
3.025 

 
0.030 

 
دالة عند 
0.05 

 154.537 352 54396.92  داخل المجموعات

  355 55799.24  المجموع

مدى / المجال الثاني 
استخدام المشرفين 
التربويين للشبكة 

العنكبوتية في تفعيل 
 األساليب اإلشرافية

 140.419 3 421.26  بين المجموعات

0.677 
 

0.566 
 

غير دالة 
 إحصائية

 207.343 352 72984.73  داخل المجموعات

  355 73405.99  المجموع
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درجات   مجموع المربعات  التباينمصدر   المجال
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

معوقات / المجال الثالث 
استخدام المشرفين 
التربويين للشبكة 

العنكبوتية في تفعيل 
 األساليب اإلشرافية

 456.031 3 1368.09  بين المجموعات

1.881 
 

0.132 
 

غير دالة 
 إحصائية

 242.465 352 85347.85  داخل المجموعات

  355 86715.94  المجموع

 الدرجة الكلية 
 1.809 1534.120 3 4602.36  وعاتبين المجم

 
0.145 

 
غير دالة 
 إحصائية

 847.837 352 298438.54  داخل المجموعات
  355 303040.90  المجموع

  3.83 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 3،355(الجدولية عند درجة حرية  ف
   2.62) = 0.05(وعند مستوى داللة  )3،355(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدولية عنـد  " ف"من قيمة  أقلالمحسوبة " ف"ن قيمة أ) 29(يتضح من الجدول السابق رقم 
ال أي أنـه  جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، عدا المجال األول في ) 0.05(مستوى داللة 

  . المؤهل العلميوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ت
جد اتفاق حول مدى استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية وقد يعزو الباحث ذلك إلى أنه يو

في تفعيل األساليب اإلشرافية، ومعوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيـل  
األساليب اإلشرافية بغض النظر عن اختالف المؤهل العلمي لدى المعلمين سواء كـان دبلـوم أو   

  .ر أو دكتوراهبكالوريوس أو ماجستي
الجدولية عنـد مسـتوى   " ف"من قيمة  أكبرالمحسوبة " ف"ن قيمة يتضح من الجدول السابق أ

المؤهـل  وجد فروق ذات داللة إحصائية تعـزى لمتغيـر   تأي أنه المجال األول في ) 0.05(داللة 
ري والجدول المعيا Scheffeوللتعرف إلى اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه . العلمي

  :يوضح ذلك) 30(
  )31(جدول 

   تعزى لمتغير المؤهل العلمي المجال األولفي إتجاه الفروق  يوضح اختبار شيفيه 

  دبلوم المؤهل
86.625 

 بكالوريوس
92.241 

 ماجستير
92.857 

 دكتوراه
103.600 

 دبلوم
86.625 

0    

 بكالوريوس
92.241 

5.616 0   

 ماجستير
92.857 

6.232 0.616 0  

 دكتوراه
103.600 

*16.975 *11.359 10.743 0 

  0.01دالة عند * 
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أنه يوجد فروق بين حملة الدبلوم والدكتوراه لصـالح  ) 30(يتضح من الجدول السابق رقم 
حملة الدكتوراه، وبين حملة البكالوريوس والدكتوراه لصالح حملة الدكتوراه، ولم يتضح فروق فـي  

  .حملة الشهادات األخرى
المؤهل العلمي بين حملة الـدبلوم  فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير  و الباحث وجودوقد يعز

والدكتوراه لصالح حملة الدكتوراه، وبين حملة البكالوريوس والدكتوراه لصالح حملـة الـدكتوراه،   
ن ذو حول أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية، إلى أنه قد يكون المعلمو

المؤهل العلمي الدكتوراه لديهم معرفة أكثر بأهمية توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية نظراً لثقـافتهم  
أثناء الدراسة األكاديمية واستخداماتهم المتعددة ألدواتها مثل البريد اإللكتروني والمواقع اإللكترونية 

محركات البحث من خالل الشـبكة  أثناء وبعد دراساتهم العليا، وكذلك معرفتهم الصحيحة الستخدام 
العنكبوتية للوصول إلى المستجدات التربوية، مما دعم في ظهور الفروق لصالحهم، وقد اتفقت هذه 

، في أنه توجد فروق بين آراء مجتمع وعينة الدراسة )م2008سفر، (النتائج نسبياً مع نتائج دراسة 
االنترنـت لصـالح ذوات المؤهـل     حول المعرفة بمفهوم اإلشراف التربوي عن بعـد واسـتخدام  

  ).2010الغامدي، (الماجستير والدكتوراه، وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة 
  

 ً سنة، مـن   15-10سنوات، من  10-5سنوات، من 5أقل من (متغري سنوات اخلدمـة : ثالثا
  ):سنة فأكثر 15
  

  اسـتخدام أسـلوب تحليـل التبـاين األحـادي     ولإلجابة عن هذا السؤال قـام الباحـث ب  
One Way ANOVA.  

  
  )32(جدول 

  سنوات الخدمةومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  المجاالت
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

مية أه/ المجال األول 
استخدام الشبكة العنكبوتية 
  في تفعيل األساليب اإلشرافية

 0.172 27.222 3 81.67  بين المجموعات
  
  

0.915 
  
  

غير دالة 
 إحصائية

 158.289 352 55717.58  داخل المجموعات
   355 55799.24  المجموع

مدى استخدام / المجال الثاني 
المشرفين التربويين للشبكة 

ية في تفعيل األساليب العنكبوت
 اإلشرافية

 258.817 3 776.45  بين المجموعات
1.254 

  
  

0.290 
  
  

غير دالة 
 إحصائية

 206.334 352 72629.54  داخل المجموعات

   355 73405.99  المجموع

معوقات / المجال الثالث 
استخدام المشرفين التربويين 
للشبكة العنكبوتية في تفعيل 

 إلشرافيةاألساليب ا

 205.538 3 616.61  بين المجموعات
0.840 

  
  

0.473 
  
  

غير دالة 
 إحصائية

 244.600 352 86099.33  داخل المجموعات

   355 86715.94  المجموع
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درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  المجاالت
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية 
 0.522 447.315 3 1341.95  بين المجموعات

  
  

0.667 
  
  

غير دالة 
 857.099 352 301698.95  داخل المجموعات إحصائية

   355 303040.90  المجموع
  3.83 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 3،355(الجدولية عند درجة حرية  ف
   2.62) = 0.05(وعند مستوى داللة  )3،355(الجدولية عند درجة حرية  ف

د الجدولية عن" ف"من قيمة  أقلالمحسوبة " ف"ن قيمة أ) 31(يتضح من الجدول السابق رقم 
وجد فـروق ذات  ال تأي أنه جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، في ) 0.05(مستوى داللة 

  . الخدمةعدد سنوات داللة إحصائية تعزى لمتغير 
ويعزو الباحث ذلك إلى أنه يوجد اتفاق حول أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األسـاليب  

التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيـل األسـاليب اإلشـرافية    اإلشرافية ،ومدى استخدام المشرفين 
،ومعوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية بغض النظر 

، ويرى الباحث االتفاق بين نتائج المعلمين والمشرفين التربـويين،  الخدمةعن اختالف عدد سنوات 
بيرة للشبكة العنكبوتية في عملية اإلشراف التربوي، ووضوح هـذه األهميـة   يدلل على األهمية الك

  .الخدمةوالمعوقات قد عزز عدم وجود فروق تعزى لمتغير عدد سنوات 
  

 ً   ):ال يوجد، ضعيفة، متوسطة، كبيرة(متغري اإلملام باحلاسوب : رابعا
  

  األحـادي  اسـتخدام أسـلوب تحليـل التبـاين    ولإلجابة عن هذا السؤال قـام الباحـث ب  
One Way ANOVA.  

  
  )33(جدول 

  اإللمام بالحاسوبومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  المجاالت
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

أهمية / ل األول المجا
استخدام الشبكة العنكبوتية 
  في تفعيل األساليب اإلشرافية

 387.985 3 1163.96  بين المجموعات
2.500 

 
0.059 

 
غير دالة 
 إحصائية

 155.214 352 54635.29  داخل المجموعات
  355 55799.24  المجموع

مدى / المجال الثاني 
استخدام المشرفين التربويين 

العنكبوتية في تفعيل للشبكة 
 األساليب اإلشرافية

 235.085 3 705.26  بين المجموعات
1.138 

 
0.334 

 
غير دالة 
 إحصائية

 206.536 352 72700.73  داخل المجموعات

  355 73405.99  المجموع

معوقات / المجال الثالث 
استخدام المشرفين التربويين 
للشبكة العنكبوتية في تفعيل 

 اإلشرافيةاألساليب 

 13.188 3 39.56  بين المجموعات
0.054 

 
0.984 

 
غير دالة 
 إحصائية

 246.240 352 86676.38  داخل المجموعات

  355 86715.94  المجموع
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درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  المجاالت
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية 
 0.355 304.352 3 913.06  بين المجموعات

 
0.786 

 
غير دالة 
 858.318 352 302127.84  داخل المجموعات إحصائية

  355 303040.90  المجموع
  3.83 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 3،355(الجدولية عند درجة حرية  ف
   2.62) = 0.05(وعند مستوى داللة  )3،355(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدولية عند " ف"من قيمة  أقلالمحسوبة " ف"ن قيمة أ) 32(يتضح من الجدول السابق رقم 
وجد فـروق ذات  ال تأي أنه جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، في ) 0.05(مستوى داللة 

  . اإللمام بالحاسوبداللة إحصائية تعزى لمتغير 
ويعزو الباحث ذلك إلى أنه يوجد اتفاق حول أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األسـاليب  

العنكبوتية في تفعيـل األسـاليب اإلشـرافية     اإلشرافية ،ومدى استخدام المشرفين التربويين للشبكة
،ومعوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية بغض النظر 
عن اختالف متغير اإللمام بالحاسوب لدى المعلمين، حيث نرى االتفـاق فـي نتـائج المشـرفين     

التي تتمتع بها الشبكة العنكبوتية، حيث أصبحت فـي   التربويين والمعلمين، مما يعزز لدينا األهمية
عصرنا الحالي من الضروريات، وأصبح واضحاً االنتشار الواسع التي تتمتـع بهـا، ممـا جعـل     
المشرفين التربويين والمعلمين مدركين بأهميتها، فنتج عن ذلك عدم وجود فروق تعـزى لمتغيـر   

  .علميناإللمام بالحاسوب بين المشرفين التربويين والم
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  :ملخص النتائج
بينت نتائج هذه الدراسة األهمية الكبيرة التي تحتلها الشبكة العنكبوتية لدى المشرفين التربويين  -1

درجة والمعلمين، وضرورة االستفادة من أدواتها في عملية اإلشراف التربوي ،فحصلت على 
شرفين التربويين، وكذلك حصلت على عينة الم دمن تقدير أفرا%) 76.62(بوزن نسبي كبيرة

  .عينة المعلمين دمن تقدير أفرا%) 80.06(بوزن نسبي درجة كبيرة
أثبتت نتائج هذه الدراسة أن الشبكة العنكبوتية، تساعد علـى سـرعة الوصـول للنشـرات       -2

والمحاضرات التربوية، وتساعد من خالل المواقع التربوية على تنويـع مصـادر المعرفـة،    
تبادل الخبرات بين المشرفين التربويين والمعلمين عبر البريد االلكتروني وتثري وعلى سرعة 

العملية اإلشرافية بالنشاط والتشويق، وتساعد عبر المواقع التربوية اإللمام بكل ما هو مستجد 
في الميدان التربوي، وتثير دافعية المعلمين للتعلم من خالل استخدام الوسائط المتعددة، وكذلك 

درجة ما بين التواصل المستمر بين المشرفين التربويين والمعلمين ،حيث حصلت على  تحقق
المشـرفين   تـي من تقدير أفراد عين %)89.9-%70(بوزن نسبي ما بين  كبيرة وكبيرة جداً

 .التربويين والمعلمين
 كما توضح نتائج هذه الدراسة على أن المشرفين التربويين يزودون المعلمين بالبريد الخاص -3

بهم، كوسيلة إلرسال التعاميم والتوجيهات للمعلمين في األغلب، وكذلك النشـرات التربويـة   
عينـة   دمن تقدير أفرا %)81.18(بوزن نسبي  درجة كبيرةبصورة أقل، حيث حصلت على 

 .المشرفين التربويين
حث عـن  أثبتت نتائج هذه الدراسة أن المشرفين التربويين يستخدمون الشبكة العنكبوتية في الب -4

بـوزن نسـبي    درجـة كبيـرة  المادة التربوية المتخصصة باستمرار، حيث حصلت علـى  
بوزن  درجة كبيرةعينة المشرفين التربويين، وكذلك حصلت على  دمن تقدير أفرا %)78.82(

 .عينة المعلمين دمن تقدير أفرا %)72.13(نسبي 
إلـى هـذا    متوسطاًوتية ما زال بينت نتائج هذه الدراسة إلى أن استخدام أدوات الشبكة العنكب -5

الوقت في عملية اإلشراف التربوي، وقد تبين ذلك من خالل االستجابة على الفقرات فقد كانت 
 .من تقدير أفراد عينة المشرفين التربويين والمعلمين متوسطةاالستجابات 

األسـاليب  وفي مجال المعوقات بينت نتائج الدراسة أن قلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ  -6
اإلشرافية من خالل الشبكة العنكبوتية، وأيضاً قلة الحوافز للمشرفين الذين يستخدمون الشبكة 
العنكبوتية في أداء أعمالهم اإلشرافية، هي من أهم المعوقات التي تعيـق اسـتخدام الشـبكة    

من رة الكبيو الضعيفةبين  االستجابات ما درجاتفقد كانت  العنكبوتية في اإلشراف التربوي،
 .تقدير أفراد عينة المشرفين التربويين والمعلمين

بينت نتائج هذه الدراسة أن هناك قلة في الدورات الخاصة بتدريب المعلمين والمشرفين على  -7
بـوزن نسـبي    درجـة كبيـرة  استخدام الحاسوب والشبكة العنكبوتية، حيث حصلت علـى  
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بوزن نسبي  درجة كبيرةكذلك على عينة المشرفين التربويين، و دمن تقدير أفرا %)73.53(
 .عينة المعلمين دمن تقدير أفرا %)71.18(

بينت نتائج هذه الدراسة عن توفر المستوى المطلوب من التعاون بين المشـرفين التربـويين    -8
  .والمعلمين، وكذلك اهتمام المشرفين التربويين بعملهم اإلشرافي بصورة كبيرة

اهتمام من إدارة دائرة التعليم في وكالة الغوث بتزويد  أكدت نتائج هذه الدراسة على أن هناك -9
المدارس بالحاسبات وتدعيمها بالشبكة العنكبوتية، وقد اتضح ذلك من خالل اسـتجابات هـذا   
المجال، حيث كان الوزن النسبي الخاص بالفقرات التي تقيس نقص أجهزة الحاسوب وكـذلك  

 .نكبوتية بمستوى متوسطالدعم الفني وتدعيم أجهزة الحاسوب بالشبكة الع
بينت نتائج هذه الدراسة بأنه يوجد قصور في األنظمة واللوائح التي تـدعم توظيـف أدوات    -10

 .الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية
تعـزى   )0.05(عند مسـتوى داللـة    على وجود فروق ذات داللة إحصائيةأظهرت النتائج  -11

في مجال أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية فـي   لدى المعلمين، )ذكور، إناث(لمتغير الجنس 
 .تفعيل األساليب اإلشرافية، ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث

تعـزى  ) 0.05(عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائية كما أظهرت النتائج على وجود -12
لـة  المؤهل العلمي بين حملة الدبلوم والدكتوراه لصالح حملة الـدكتوراه، وبـين حم  لمتغير 

البكالوريوس والدكتوراه لصالح حملة الدكتوراه لدى المعلمين ،حول أهمية اسـتخدام الشـبكة   
 .العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية
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  :توصيات الدراسة
  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي

ين والمعلمين في مجـال اسـتخدام مهـارات    ضرورة العمل على تأهيل المشرفين التربوي - 5
الحاسوب والشبكة العنكبوتية من أجل امتالك المهارات األساسية التي تمكنهم من توظيـف  

 :أدوات الشبكة العنكبوتية في األساليب اإلشرافية، ويمكن تنفيذها من خالل اآلليات التالية 
يين والمعلمين على اسـتخدام  عقد دورات تدريبية وورش تطبيقية لتدريب المشرفين التربو . أ

 .الحاسوب وأدواته وخاصة الشبكة العنكبوتية
إعداد دليل إجرائي من قبل إدارة اإلشراف التربوي يشـتمل علـى جميـع اسـتخدامات      . ب

 .الحاسوب والشبكة العنكبوتية في األساليب اإلشرافية وتوزيعه على المشرفين التربويين
وظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب تدريب المشرفين التربويين على كيفية ت . ت

  . اإلشرافية
 

تحفيز المشرفين التربويين المتميزين في توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية فـي أسـاليبهم    - 6
 :اإلشرافية ،ويمكن تنفيذها من خالل اآلليات التالية

 .اإلشادة بأعمالهم وإنجازاتهم ومكافأتهم مادياً . أ
 .رشح للمناصب القياديةإتاحة الفرصة لهم للت . ب
  . إعطاءهم األولوية في إكمال دراساتهم العليا . ت

 
توفير البنية التحتية المالئمة لتوظيف أداوت الشبكة العنكبوتية في عملية اإلشراف التربوي  - 7

 :،ويمكن تنفيذها من خالل اآلليات التالية
سـاهم فـي تفعيـل    توفير الحاسبات الحديثة وشبكات االتصال والبرامج الحاسوبية التي ت . أ

توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية في جميع اإلدارات والمدارس التابعة 
 .لوكالة الغوث في قطاع غزة وبأسرع وقت ممكن

التعاقد مع شركة االتصاالت أو الشركات المختصة ،وذلـك لتـدعيم الحاسـبات بالشـبكة      . ب
 .العنكبوتية عالية السرعة

م الفني للعمل على دعم وصيانة أجهزة الحاسوب وأدواتها بشـكل سـريع   تأهيل طاقم الدع . ت
 .    ومستمر

 
التي تعيق توظيف ) اإلدارية، والتقنية الفنية، والبشرية(ضرورة العمل على حل المشكالت  - 8

أدوات الشبكة العنكبوتية في تفعيل العملية اإلشرافية ،ويمكن تنفيذها مـن خـالل اآلليـات    
 :التالية
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من شروط الترشح لإلشراف التربوي الحصول على دورات تدريبية في مجـال  أن يكون  . أ
 .الحاسوب وأدواته وخاصة الشبكة العنكبوتية

إلحاق المشرفين التربويين بدورات تدريبية في اللغة اإلنجليزية لتخطـي عقبـات ضـعف     . ب
 .مستوى اللغة اإلنجليزية، حتى تمكنهم من التعامل مع الشبكة العنكبوتية بكل يسر

أن تقوم اإلدارة العامة لدائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث باستقطاب الكوادر البشـرية   . ت
المتخصصة في تصميم وإدارة الشبكات في الميدان التربوي لتوفير الدعم الفنـي الـالزم   

 .لتوظيف أدوات الشبكة العنكبوتية في العملية اإلشرافية
  

  :مقرتحات الدراسة
  

للدراسة الحالية على المشرفين التربـويين والمعلمـين التـابعين     إجراء دراسة مماثلة -1
 .لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية

إجراء دراسة عن أثر تطبيق الحاسوب والشبكة العنكبوتية فـي اإلشـراف التربـوي     -2
وعملياته لرفع مستوى التفكير اإلبداعي لدى المشرفين التربويين في التخصصات الفنية 

 .واإلدارية
إجراء دراسة حول معوقات تطبيق اإلشراف التربوي اإللكتروني بمدارس وكالة الغوث  -3

  .في محافظات غزة
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  ) أ –ملحق (
  في صورتها األوليةاالستبانة 

  
  غـــــزة  –جـــامـعة األزهـــر 

  عـمــادة الـدراســـات العـلـيـــا
  ــيــــة الــتــربــيـــةكــل

  قـســم أصــــول الـتــربـيـــة
  

  .المحترم/ ..............................................................األستاذ الدكتور 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

تحكيم استبانة في صورتها األولية/ الموضوع   
ر الشبكة العنكبوتية في تفعيـل األسـاليب اإلشـرافية    دو"يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان 

التربوية من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمدارس وكالة الغوث في محافظـات  
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول التربية بكلية التربية  "غزة 

انة التي بين أيديكم بهدف التعرف على دور الشبكة بجامعة األزهر، وقد قام الباحث ببناء االستب
العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية التربوية من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين 
بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة، ولقد تكونت االستبانة من ثالثة مجاالت وهي علـى  

نكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية، حيث يتكون من أهمية استخدام الشبكة الع -1:النحو التالي
مدى استخدام المشرفين التربويين للشـبكة العنكبوتيـة فـي تفعيـل األسـاليب       -2. فقرة 25

معوقات اسـتخدام المشـرفين التربـويين للشـبكة       -3. فقرة 16اإلشرافية، حيث يتكون من 
  .فقرة 21من  العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية، حيث يتكون

الـدورات التدريبيـة، والنشـرات    (وستقتصر الدراسة على بعض األساليب اإلشرافية وهـي  
البريد (ستقتصر على ) اإلنترنت(، وبخصوص توظيف بعض أدوات الشبكة العنكبوتية )التربوية

  ). االلكتروني، المحادثة، المواقع التربوية
ن إال أنني أعتز بآرائكم السديدة لما تملكونه من ورغم تقديري النشغالكم وأعمالكم ووقتكم الثمي

خبرة وعلم ومعرفة في هذا المجال، فيشرفني أن أضع االستبانة بين أيديكم لتحكيمهـا وإبـداء   
آرائكم ومالحظاتكم حول مدى مناسبة الفقرات لمجاالت االستبانة ودقتها وصالحيتها وسـالمة  

  .ة باإلضافة أم التعديلصياغتها اللغوية وأية اقتراحات ترونها مناسب
  ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

 محمد راتب سمعان /الباحث
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  .أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية : المجال األول 
  التعديل المقترح  غير مناسبة  مناسبة  العبارة  م

تعتبر الشبكة العنكبوتية من األساسيات التي  .1
  .المشرف والمعلم في عملهيجب أن يلم بها 

      

تثري الشبكة العنكبوتية العملية اإلشـرافية   .2
  .بالنشاط والتشويق والحيوية

      

تثير رغبة المعلمين في المتعـة والدافعيـة    .3
  .للتعلم من خالل استخدام الوسائط المتعددة 

      

تتيح عبر المحادثة الفرصة إلشـراك أكبـر    .4
لمين في قدر من المشرفين التربويين والمع

  .فريق عمل

      

تحفز المعلمين على المشاركة في األعمـال   .5
  .التربوية المشتركة

      

تساعد على سـرعة الوصـول للنشـرات     .6
  .والمحاضرات التربوية السابقة

      

تساعد من خالل البريد اإللكترونـي علـى    .7
سرعة تبـادل الخبـرات بـين المشـرفين     

  .التربويين والمعلمين

      

ر العملية اإلشـرافية مـن   تعمل على تطوي .8
خالل تفعيل النشرات التربويـة والـدورات   

  .التدريبية

      

تساعد عبر المواقع التربوية اإللمام بكل ما  .9
  .هو مستجد في الميدان التربوي

      

تساعد عبر الدورات التدريبية على تزويـد   .10
المعلمين بـالخبرات عـن طريـق الـتعلم     

  .والتدريب الذاتي

      

ل المواقـع التربويـة علـى    تساعد من خال .11
  .تنويع مصادر المعرفة والمعلومات

      

تساهم في التعريف بـالمعلمين المتميـزين    .12
  .وإبراز نشاطاتهم

      

تساعد على االستفادة من نشاطات المعلمين  .13
  .والمشرفين المتميزين

      

      تتيح الوصـول إلـى النشـرات التربويـة      .14
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  .والدورات التدريبية في أي وقت
عد على مراعاة الفروق الفرديـة بـين   تسا .15

  .المعلمين
      

تساهم في حل مشكلة األعداد المتزايدة من  .16
  .المعلمين خالل الدورات التدريبية

      

تساعد في تقليص الفجوة بـين المشـرفين    .17
  .التربويين والمعلمين

      

تحقق التواصل المستمر بـين المشـرفين    .18
  .ترونيالتربويين والمعلمين عبر البريد اإللك

      

تســاهم فــي رفــع مســتوى جــودة أداء  .19
  .المشرفين والمعلمين

      

تعمل علـى تنميـة مهـارات المشـرفين      .20
  .والمعلمين في استخدام الحاسوب

      

تساعد على التحاور وبث روح التعاون بين  .21
  .المعلم والمشرف من خالل المحادثة

      

تساعد المشـرف والمعلـم علـى اإللمـام      .22
  .بوية الحديثةبالمستجدات التر

      

تسهم في نقل المعلم من المحيط المحلي إلى  .23
  .العالمي مما يزيد من خبراته وثقافته

      

تتيح استمرارية اإلشراف علـى المعلمـين    .24
  .طيلة العام الدراسي

      

تسهم في تنمية العالقات االجتماعيـة بـين    .25
  .المشرفين والمعلمين

      

  

  

  . رفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافيةمدى استخدام المش: المجال الثاني
  التعديل المقترح  غير مناسبة  مناسبة  العبارة  م

يزود المشرف التربوي المعلمـين بعنـوان    .1
  .للبريد اإللكتروني

      

يستخدم البريد اإللكتروني في إرسال اللوائح  .2
  .والتعاميم والتوجيهات للمعلمين

      

مواقع التربوية اإللكترونيـة فـي   يستخدم ال .3
ــدورات   ــة وال ــرات التربوي ــل النش تفعي

  .التدريبية
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يستخدم الشبكة العنكبوتية لمعرفة الجديـد   .4
في المجاالت المعرفية والمهنية في العملية 

  .التربوية واإلشرافية

      

يهتم بإرسال النشرات التربويـة للمعلمـين    .5
  .عبر البريد اإللكتروني

      

ن المادة التربويـة فـي المواقـع    يبحث ع .6
  .المتخصصة باستمرار

      

يعــد النشــرات التربويــة عبــر الشــبكة  .7
  .العنكبوتية وفق اتجاهات المعلمين

      

يقوم بتنويع األساليب في إعـداد النشـرات    .8
  .التربوية عبر الشبكة العنكبوتية

      

يواظب على تزويـد المعلمـين بـالمواقع     .9
  .ات التربويةالتربوية المختصة بالنشر

      

يفّعل البريـد اإللكترونـي فـي التواصـل      .10
  .االجتماعي بينه والمعلم

      

يفّعل المحادثة عبر الشبكة العنكبوتية فـي   .11
  .حل المشكالت التي تواجه المعلم

      

يستخدم الشبكة العنكبوتية لعـرض قضـية    .12
تربوية وفـتح مجـال المناقشـة الهادفـة     

  .المثمرة عبر المحادثة

      

يقوم بإعـداد دروس توضـيحية لمواقـف     .13
  .تعليمية ونشرها عبر المواقع التربوية

      

يقوم بعقد دورات تدريبية للمعلمـين عبـر    .14
  .الشبكة العنكبوتية

      

        .يفّعل المحادثة خالل الدورات التدريبية .15

يتابع ردود المعلمين حول تقيـيم الـدورات    .16
  .التدريبية عبر البريد اإللكتروني

      

  

معوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتيـة فـي تفعيـل األسـاليب     : المجال الثالث
  .اإلشرافية

  التعديل المقترح  غير مناسبة  مناسبة  العبارة  م

        .نقص في أجهزة الحاسوب اآللي بالمدارس .1

      ضعف في تطوير أجهزة الحاسـوب اآللـي    .2
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  .لمواكبة البرمجيات الحديثة
م الدعم الفني المخصص لصيانة ضعف طاق .3

  . الحاسوب اآللي والشبكات اإللكترونية
      

ضعف تدعيم الحاسوب اآللي بتقنية الشبكة  .4
العنكبوتية فـي إدارة اإلشـراف التربـوي    

  .والمدارس

      

بطء الشبكة العنكبوتيـة وصـعوبة التنقـل     .5
  .فيها

      

غياب األنظمة واللوائح الالزمة السـتخدام   .6
  .كبوتية في العملية اإلشرافيةالشبكة العن

      

ضعف اهتمـام إدارة اإلشـراف التربـوي     .7
باستخدام الشبكة العنكبوتية فـي العمليـة   

  .اإلشرافية

      

قلة وجود حوافز للمشرفين التربويين الذين  .8
يستخدمون الشـبكة العنكبوتيـة فـي أداء    

  .أعمالهم اإلشرافية

      

قلة المخصصات الماليـة الالزمـة لتنفيـذ     .9
األساليب اإلشـرافية مـن خـالل الشـبكة     

  .العنكبوتية

      

قلة الدورات التدريبيـة لتطـوير مهـارات     .10
ــتخدام   ــى اس ــرفين عل ــين والمش المعلم

  .الحاسوب والشبكة العنكبوتية

      

قلة المواقـع المخصصـة عبـر الشـبكة      .11
ــة  ــل النشــرات التربوي ــة لتفعي العنكبوتي

  .والدورات التدريبية

      

تربوية التي تسـتخدم اللغـة   قلة المواقع ال .12
  .العربية على الشبكة العنكبوتية

      

تعقيدات استخدام الشبكة العنكبوتيـة هـي    .13
السبب وراء عـدم تفعيلهـا فـي أسـاليب     

  .اإلشراف التربوي

      

الجهل بفعالية الشـبكة العنكبوتيـة يمنـع     .14
  .المشرفين التربويين من الخوض بمجاالتها

      

والمعلمـين   عدم قناعة بعـض المشـرفين   .15
بأهمية الشبكة العنكبوتية في االستفادة من 
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  .األساليب اإلشرافية
عدم توفر الوقت الكافي لـدى المشـرفين    .16

التربويين والمعلمـين السـتخدام الشـبكة    
  .العنكبوتية 

      

ــويين  .17 ضــعف مهــارات المشــرفين الترب
والمعلمين في اسـتخدام الحاسـب اآللـي    

  .والشبكة العنكبوتية

      

ستخدام الشبكة العنكبوتية يضـيف أعبـاء   ا .18
  .جديدة على المشرف التربوي والمعلم

      

ارتباط المشرفين التربويين بأعمال خارجية  .19
  .خاصة تشغلهم عن مهنة التعليم واإلشراف

      

ضعف مستوى التعـاون بـين المشـرفين     .20
  .التربويين والمعلمين

      

ــويين  .21 ضــعف مســتوى المشــرفين الترب
  .اللغة اإلنجليزية والمعلمين في
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  ) ب –ملحق (
  أسماء المحكمين ألداة الدراسة

  
  مكان العمل  التخصص  اسم المحكم  م
  جامعة القدس المفتوحة  أصول التربية  زياد الجرجاوي. د. أ .1
  جامعة األزهر بغزة  اإلدارة التربوية  صهيب األغا. د .2
  جامعة األقصى  اإلدارة التربوية  بسام أبو حشيش. د .3
  جامعة األقصى  أصول التربوية  رزق شعت. د .4
  جامعة األقصى  التربية اإلسالمية  صالح حماد. د .5
  جامعة األقصى  اإلدارة التربوية  رائد الحجار. د .6
  جامعة األقصى  أصول التربوية  رندة شرير. د .7
  الجامعة اإلسالمية  أصول التربوية  فايز شلدان. د .8
  وكالة الغوث  المناهج وطرق التدريس  محمود الحمضيات. د .9
  وكالة الغوث  المناهج وطرق التدريس  رفيق محسن. د .10
  وكالة الغوث  أصول التربية  فرج أبو شمالة. د .11
  وكالة الغوث  تكنولوجيا المعلومات  سامح الجبور. د .12
  مركز القطان التربوي  أصول التربية   محمد أبو ملوح. د .13
  ولتيكنك فلسطينب  أصول التربية  رياض سمور. د .14
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  ) ج –ملحق (
  في صورتها النهائيةاالستبانة 

  غـــــزة  –جـــامـعة األزهـــر 
  عـمــادة الـدراســـات العـلـيـــا
  كــلــيــــة الــتــربــيـــة
  قـســم أصــــول الـتــربـيـــة

  
   :عزیزتي المشرفة/عزیزي المشرف
   :عزیزتي المعلمة/عزیزي المعلم

  :تحیة طیبة و بعد
  

دور الشـبكة العنكبوتيـة فـي تفعيـل     " أضع بین یدیك ھذه االستبانة التي تھدف إلى التعرف على 
األساليب اإلشرافية التربوية من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمدارس وكالة الغوث 

  ".في محافظات غزة 
معن، واإلجابة على فقراتھا بما تراه مناسبا ،وذلك         لذا أرجو منك التكرم  بقراءة االستبانة بدقة و ت     

في الخانة المناسبة أمام كل فقرة من فقرات االستبانة بما یحدد درجة رأیك فیھا           ) √( بوضع عالمة 
،والرجاء عدم ترك أیة فقرة دون إجابة وذلك لألھمیة والضرورة،علما بأن ھذه االستبانة ستستخدم           

  .ألغراض البحث العلمي فقط
  .م جزيل الشكر و التقدير حلسن تعاونكمولك

  :البیانات األساسیة. أوال
  
ý ذكر             أنثى               :لجنسا.  
  
ý ة/ة               معلم /ة تربوي/مشرف      :   الوظیفة الحالیة  
  
ý جبالیا         شرق غزة         غرب غزة      بیت حانون وبیت الھیا          :المنطقة التعلیمیة  
      

  وسط غزة           النصیرات والبریج            دیر البلح والمغازي             شرق خان یونس       
    

  غرب خان یونس            شمال رفح             جنوب رفح       
  
ý بكالوریوس                ماجستیر               دكتوراه         دبلوم             :المؤھل الدراسي  
  
ý سنة 15 – 10سنوات        من  10 – 5أقل من خمس سنوات        من      : سنوات الخدمة  
  

  .سنة فأكثر 15من         
  
ý  كبیرة       ال یوجد            ضعیفة            متوسطة          :اإللمام بالحاسوب اآللي  
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  :أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية/ المجال األول 

 الفقـــــــــــــــرات م
موافق 
 بشدة

غير   محايد  موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1. 
تعتبر الشبكة العنكبوتية من األساسيات التي يجب أن يلم بهـا  

       .المشرفين والمعلمين في عملهم

2. 
تثري الشبكة العنكبوتيـة العمليـة اإلشـرافية بالنشـاط     

  .والتشويق والحيوية
     

3. 
تثير دافعية المعلمين للتعلم من خالل اسـتخدام الوسـائط   

  .المتعددة
     

4. 
تتيح عبر المحادثة الفرصـة إلشـراك أكبـر قـدر مـن      

  .المشرفين والمعلمين في فريق عمل
     

5. 
فـي األعمـال التربويـة     تحفز المعلمين على المشـاركة 

  .المشتركة
     

6. 
تساعد على سـرعة الوصـول للنشـرات والمحاضـرات     

  .التربوية
     

7. 
تساعد من خالل البريد اإللكتروني على سرعة تبادل الخبـرات  

  .بين المشرفين والمعلمين
     

8. 
تعمل على تطوير العملية اإلشرافية من خالل تفعيل النشرات 

  .لتدريبيةالتربوية والدورات ا
     

9. 
تساعد عبر المواقع التربوية اإللمام بكل ما هو مستجد في 

  .الميدان التربوي
     

10. 
تساعد عبر الدورات التدريبية على تزويد المعلمين بالخبرات عن 

       .طريق التعلم والتدريب الذاتي

11. 
تساعد من خالل المواقع التربوية علـى تنويـع مصـادر    

  .المعرفة والمعلومات
     

       .تسهم في التعريف بالمعلمين المتميزين وإبراز نشاطاتهم .12

13. 
تساعد على االستفادة من نشاطات المعلمين والمشـرفين  

  .المتميزين
     

14. 
تتيح الوصول إلى النشرات التربوية والدورات التدريبيـة  

  .في أي وقت
     

       .تساعد على مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين .15

16. 
تسهم في حل مشكلة األعداد المتزايدة من المعلمين خـالل  

  .الدورات التدريبية
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17. 
تحقق التواصل المستمر بين المشرفين والمعلمـين عبـر   

  .البريد اإللكتروني
     

       .تسهم في رفع مستوى جودة أداء المشرفين والمعلمين .18

19. 
خدام تعمل على تنمية مهارات المشرفين والمعلمين في است

  .الحاسوب
     

20. 
تساعد على التحاور وبث روح التعـاون بـين المعلمـين    

  .والمشرفين
     

21. 
تسهم في نقل المعلمين من المحيط المحلي إلـى العـالمي   

  .مما يزيد من خبراتهم وثقافتهم
     

22. 
تتيح استمرارية اإلشراف علـى المعلمـين طيلـة العـام     

  .الدراسي
     

23. 
ـ  ات االجتماعيـة بـين المشـرفين    تسهم في تنمية العالق

  .والمعلمين
     

  
مدى استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب / المجال الثاني 

  :اإلشرافية

 الفقـــــــــــــــرات م
موافق 
 بشدة

غير   محايد  موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1. 
ترونـي  يزود المشرف التربـوي المعلمـين بالبريـد اإللك   

  .الخاص به
     

2. 
يستخدم البريد اإللكتروني في إرسال اللـوائح والتعـاميم   

  .والتوجيهات للمعلمين
     

3. 
يستخدم المواقع التربوية اإللكترونية في تفعيل النشـرات  

  .التربوية
     

4. 
يستخدم المواقع التربوية اإللكترونية في تفعيل الـدورات  

  .التدريبية
     

5. 
ة العنكبوتية لمعرفة الجديـد فـي العمليـة    يستخدم الشبك

  .التربوية واإلشرافية
     

6. 
يهتم بإرسال النشرات التربوية للمعلمـين عبـر الشـبكة    

  .العنكبوتية
     

7. 
يبحث عن المادة التربويـة فـي المواقـع المتخصصـة     

  .باستمرار
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8. 
يعد النشرات التربوية عبـر الشـبكة العنكبوتيـة وفـق     

  .ميناتجاهات المعل
     

9. 
يقوم بتنويع األساليب في إعداد النشرات التربويـة عبـر   

  .الشبكة العنكبوتية
     

10. 
يواظب على تزويد المعلمين بالمواقع التربوية المختصـة  

  .بالنشرات التربوية
     

11. 
يفّعل البريد اإللكتروني في التواصل االجتماعي بينه وبين 

  .المعلمين
     

12. 
بر الشبكة العنكبوتية في حل المشـكالت  يفّعل المحادثة ع

  .التي تواجه المعلمين
     

13. 
يفّعل المحادثة في فتح المجال للمناقشة الهادفة المثمـرة  

  .للقضايا التربوية
     

14. 
يقوم بنشر دروس توضيحية لمواقف تعليمية عبر المواقع 

  .التربوية
     

       .ويةيستخدم الشبكة العنكبوتية في عرض القضايا الترب .15

       .يقوم بعقد دورات تدريبية للمعلمين عبر الشبكة العنكبوتية .16

17. 
يتابع ردود المعلمين حول تقييم الدورات التدريبيـة عبـر   

  .البريد اإللكتروني
     

  
معوقات استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية فـي تفعيـل األسـاليب    / المجال الثالث 

  :اإلشرافية

 ـــــــــــــــراتالفق م
موافق 
 بشدة

غير   محايد  موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

       .نقص في أجهزة الحاسوب اآللي بالمدارس .1

2. 
ضعف في تطـوير أجهـزة الحاسـوب اآللـي لمواكبـة      

  .البرمجيات الحديثة
     

3. 
ضعف طاقم الدعم الفني المخصص لصيانة الحاسوب اآللي 

  . والشبكات اإللكترونية
     

       .ضعف تدعيم الحاسوب اآللي بتقنية الشبكة العنكبوتية .4

       .بطء الشبكة العنكبوتية وصعوبة التنقل فيها .5

6. 
غياب األنظمـة واللـوائح الالزمـة السـتخدام الشـبكة      

  .العنكبوتية في العملية اإلشرافية
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7. 
ضعف اهتمام إدارة اإلشـراف التربـوي باسـتخدام الشـبكة     

  .ي العملية اإلشرافيةالعنكبوتية ف
     

8. 
قلة وجود حوافز للمشرفين التربـويين الـذين يسـتخدمون الشـبكة     

       .العنكبوتية في أداء أعمالهم اإلشرافية

9. 
قلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ األساليب اإلشرافية 

  .من خالل الشبكة العنكبوتية
     

10. 
مشرفين على استخدام قلة الدورات الخاصة بتدريب المعلمين وال

  .الحاسوب والشبكة العنكبوتية
     

11. 
قلة المواقع المخصصة عبر الشبكة العنكبوتية لتفعيل النشرات 

  .التربوية والدورات التدريبية
     

12. 
قلة المواقع التربوية التي تستخدم اللغـة العربيـة علـى    

  .الشبكة العنكبوتية
     

13. 
يمنع المشرفين التربويين الجهل بفعالية الشبكة العنكبوتية 

  .من الخوض بمجاالتها
     

14. 
ضعف قناعة بعض المشرفين والمعلمين بأهمية الشـبكة  

  .العنكبوتية في االستفادة من األساليب اإلشرافية
     

15. 
عدم توفر الوقـت الكـافي لـدى المشـرفين التربـويين      

  .والمعلمين الستخدام الشبكة العنكبوتية 
     

16. 
مشرفين التربويين والمعلمين في استخدام ضعف مهارات ال

  .الحاسب اآللي والشبكة العنكبوتية
     

17. 
استخدام الشبكة العنكبوتية يضيف أعبـاء جديـدة علـى    

  .المشرفين والمعلمين
     

18. 
ارتباط المشرفين بأعمال خارجية خاصة تشغلهم عن مهنة 

  .التعليم واإلشراف
     

       .ن والمعلمينضعف مستوى التعاون بين المشرفي .19

       .ضعف مستوى المشرفين والمعلمين في اللغة اإلنجليزية .20
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  ) د –ملحق (
تسهيل مهمة الباحث موجهة من عمادة الدراسات العليا بجامعة األزهر للمدير العام للتربية 

  والتعليم بوكالة الغوث
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  ) هـ –ملحق (
للتربية والتعليم بوكالة الغوث إلى مدراء المناطق  تسهيل مهمة الباحث موجهة من المدير العام

 التعليمية
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  ) و –ملحق (
  تسهيل مهمة الباحث موجهة من مدراء المناطق التعليمية إلى مدراء المدارس
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