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إىل من علماني انه ال حمالـــ فقربــا من عيين ما استحــال
و صـار مجيلهما ال حيصـــــى فكيف حتصــى حبات الرمال ؟
إىل من جترعا الكأس فارغاً ليسقياني قطرة حب...
إىل من كلت أناملهم ليقدما يل حلظة سعادة...
إىل من حصدا األشواك عن دربي ليمهدا يل طريق العلم...
إىل بسمة حياتي وسر وجودي ...والداي العزيزان
إىل من قضيت معهم أمجل األوقات وأروع اللحظات ...إخوتي وأخواتي
إىل الروح اليت سكنت روحي...
إىل رفيقة دربي وشريكة جناحي ...زوجيت الغالية
إىل أبنائي األعزاء أطال اهلل أعمارهم وأنار دروهبم بالعلم واإلميان...
إىل كل من قدم يل النصح واملساعدة إلجناز هذا البحث...
إىل عشاق األرض ...وضمري األمة ...ووجدان الوطن...
إىل األكرم منا مجيعاً ...إىل أرواح شهدائنا األبرار

إىل هؤالء مجيعاً أهدي حبثي املتواضع
الباحث
حممد حس ن أبو جاسر
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يدنك ْم َولئِن كف ْرت ْم إِن عذايب لشدِيد" (إبراهيم.)7 :
"ِإَوذ تأذن ربكم لئِن شكرتم ْلزِ

الحمد هلل والصالة والسالم على معلم البشرية الخير محمد رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
بإحسان إلى يوم الدين.

كم يسعدني في هذه اللحظات األخيرة التي توشك الدراسة على االنتهاء بوضع اللمسات

األخيرة ،أن أتوجه بالشكر والحمد هلل حمداً كثي اًر طيباً مباركاً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه الذي
بتوفيقه تتم الصالحات.

ففي هذه اللحظة التي تكاد فيها كل الصعوبات والمتاعب تتحول إلى أمل في إتمام ونجاح

هذا العمل ،وانطالقاً من كل المعاني السامية ،فإنني أتشرف بتقديم خالص الشكر والتقدير والعرفان

إلى معلمي الدكتور الفاضل /محمد محمد عليان ،والدكتور /صالح الدين ابراهيم حماد ،اللذان
تفضال باإلشراف على هذه الدراسة ،فوجدت منهما العطاء الوافر ،والعلم الزاخر ،والنصح السديد،

والتوجيه الرشيد ،ورحابة الصدر ،وحسن المعاملة ما أعانني على إتمام هذا الجهد ،فجزاهما اهلل عني

خير الجزاء .كما وأتقدم بالشكر الجزيل للمناقش الداخلي الدكتور عبد العظيم سليمان المصدر،
والمناقش الخارجي الدكتور محمد عبد اإلله الطيطي.

وأتقدم بجزيل الشكر لرئاسة جامعة األزهر ،وعمادة الدراسات العليا ،وعمادة كلية التربية وعلى

رأسها الدكتور الفاضل /سفيان أبو نجيلة ،وكافة األساتذة بالكلية.

كما ال يفوتني التقدم بالشكر للدكتور /حازم عيسى الذي قام بمراجعة المعالجات اإلحصائية،

وأ .د .كمال الديب الذي قام بمراجعة الرسالة لغوياً.

وأتقدم بخالص شكري إلى جميع أفراد أسرتي ..أبي الغالي  ...أمي الحبيبة ..إخواني وأخواتي

الذين قدموا لي كل دعم معنوي ،وصبروا على انشغالي عنهم بالدراسة ،وكتابة هذه الرسالة.

وأخي اًر أتقدم بالشكر لكل من ساعدني ولم يبخل علي بالعطاء أو الدعاء ،فجزاهم اهلل عني خير الجزاء.
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يبي ي ي ييين عيني ي ي يية الد ارسي ي ي يية وخصائصي ي ي ييها لمعلمي ي ي ييي المرحلي ي ي يية الثانويي ي ي يية بمحافظي ي ي يية
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يب ي ي ي ييين المعاييروع ي ي ي ييدد المتشي ي ي ي يرات لقائميي ي ي يية كفاي ي ي ي ييات تكنولوجي ي ي ي ييا المعلوم ي ي ي ييات
لمعلمي المرحلة الثانوية
معام ي ي ييل االرتب ي ي يياط ب ي ي ييين ك ي ي ييل فقي ي ي يرة م ي ي يين فقي ي ي يرات االس ي ي ييتبانة والدرج ي ي يية الكلي ي ي يية
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لالسي ييتبانة ل ي يدور المشي ييرف التربي ييوي في ييي تنميي يية كفايي ييات تكنولوجيي ييا المعلومي ييات
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الترتييي ي ييب واليي ي ييوزن النسيي ي ييبي لمجي ي ي يياالت اسيي ي ييتبانة دور المشي ي ي ييرف الترب ي ي ييوي في ي ي ييي
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وقيمة ف ،ومستوى الداللة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة

نتي ي ييائا اختبي ي ييار شي ي يييفيه للتعي ي ييرف إلي ي ييى اتجي ي يياه الفي ي ييروق ودالالتهي ي ييا في ي ييي الدرجي ي يية

الكلية وكل بعد تعزى لمتغير سنوات الخدمة

قيم ي يية المتوس ي ييط الحس ي ييابي واالنحي ي يراف المعي ي يياري واختب ي ييار ت للكش ي ييف ع ي يين
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الفي ييرق بيييين متوسي ييطات تقي ييديرات المعلميييين ليييدور المشي ييرف الترب ييوي فيييي تنميي يية
كفايات تكنولوجيا المعلومات تعزى لمتغير التخصص بعلمي ،أدبي
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الصي ي ييورة األوليي ي يية لقائمي ي يية كفايي ي ييات تكنولوجيي ي ييا المعلومي ي ييات لمعلمي ي ييي المرحلي ي يية
الثانوية وفق المعايير الدولية ب , 2118ب ترجمة الباحث .

اسي ي ي ييتبانة لقيي ي ي يياس دور المشي ي ي ييرف التربي ي ي ييوي في ي ي ييي تنميي ي ي يية كفايي ي ي ييات تكنولوجيي ي ي ييا

المعلومات من وجهة نظر المعلمين,بالصورة األولية .

اسي ي ي ييتبانة لقيي ي ي يياس دور المشي ي ي ييرف التربي ي ي ييوي في ي ي ييي تنميي ي ي يية كفايي ي ي ييات تكنولوجيي ي ي ييا
المعلومات من وجهة نظر المعلمين بالصورة النهائية .
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هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات

لمعلمي المرحلة الثانوية بفلسطين وفق المعاييير الدوليية ،وتكونت عينة الدراسة من ب 151معلم

ومعلمة من مديرية شمال غزة بما يمثل مانسبته ب %55من مجتمع الدراسة المكون من معلمي
ومعلمات المدارس الثانوية بمديرية شمال غزة ،واستخدم الباحث المنها الوصفي التحليلي ،وقد أعد

الباحث استبانة مكونة من خمسة أبعاد كأداة للدراسة وفق المعايير الدولية لتكنولوجيا المعلومات ،وقد
توصلت الدراسة للنتائا التالية:
 -1تبين أن جميع األوزان النسبية لمجاالت االستبانة تراوحت بين ب 64.38-59.78وهي مرتبة
تنازلياً كما يلي:

 -تيسير تعليم الطلبة والهام إبداعاتهم ،وجاءت بوزن نسبي ب. 64.38

 تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي ،وجاءت بوزن نسبي ب. 62.21 -االنخراط في النمو المهني والقيادي ،وجاءت بوزن نسبي ب. 61.71

 تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي ،وجاءت بوزن نسبي ب. 61.22 االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها ،وجاءت بوزن نسبي ب. 59.78 -2يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ب 0.05≤ αتعزى لمتغير الجنس لصالح
اإلناث في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم للدرجة الكلية

والمج يياالت التالي يية بتيس ييير تعل يييم الطلب يية واله ييام إب ييداعاتهم ،تط ييوير الممارس ييات التعليمي يية ف ييي

العصر الرقمي ،تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي ،االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية
وتطبيقها  ،أما مجال االنخراط في النمو المهني والقيادي فال يوجد فروق.

 -3ال يوج ي ي ييد اخ ي ي ييتالف ذو دالل ي ي يية إحص ي ي ييائية عن ي ي ييد مس ي ي ييتوى دالل ي ي يية ب 0.05≤ αتع ي ي ييزى لمتغي ي ي يير
المتهلببكييالوريوس ،الد ارسييات العليييا فييي متوسييطات تقييديرات المعلمييين لييدور المشييرف التربييوي

في تنمية كفاياتهم للدرجة الكلية وجميع المجاالت.

 -4ال يوجييد اخ ييتالف ذو دالل يية إحص ييائية عن ييد مس ييتوى دالل يية ب 0.05≤ αتع ييزى لمتغي يير الص ييف
بالحادي عشر ،الثاني عشر في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية

كفاياتهم للدرجة الكلية وجميع المجاالت.

ل

 -5ال يوج ييد اخ ييتالف ذو دالل يية إحص ييائية عن ييد ب 0.05≤ αتع ييزى لمتغي يير ال ييدورات التدريبي يية ف ييي
تكنولوجيا المعلومات بيوجد ،ال يوجد في متوسطات تقيديرات المعلميين ليدور المشيرف التربيوي

في تنمية كفاياتهم للدرجة الكلية وجميع المجاالت.

 -6ال يوجي ي ييد اخي ي ييتالف ذو داللي ي يية إحصي ي ييائية عني ي ييد ب 0.05≤ αتعي ي ييزى لمتغيي ي يير سي ي يينوات الخدم ي ي ية
ب 5فأقييل  ،بأكثيير ميين  ، 11 –5بأكثيير ميين  ، 15 - 11بأكثيير ميين  15فييي الدرجيية الكلييية
وجميع المجاالت باستثناء مجال تطوير الممارسات التعليميية فيي العصير الرقميي ،حييث كانيت

الفروق في هذا المجال لصالح ذوي سنوات الخدمة ب 5 – 1سنوات .

 -7يوجييد اخييتالف ذو دالليية إحصييائية عنييد ب 0.05≤ αتعييزى لمتغييير التخصييص بم يواد علمييية،
مواد أدبية في متوسطات تقيديرات المعلميين ليدور المشيرف التربيوي فيي تنميية كفايياتهم للدرجية

الكلية وجميع المجاالت.

وأوص ييت الد ارس يية بض ييرورة تأهي ييل المعلم ييين عل ييى اس ييتخدام تكنولوجي ييا المعلوم ييات ف ييي ط ييرق

وأساليب التدريس ،ورفع مسيتوى التجهييزات واإلمكانييات فيي مجيال تكنولوجييا المعلوميات مين أجيل
دعم الجوانب التطبيقية في المتسسات التربوية بو ازرة التربية والتعليم.

م

Abstract
This study aims at recognizing the role of Educational Supervisor in the
development of competencies of information technology for Secondary level
teachers in Palestine according to international standards, The sample of the
study consisted of (350) teachers from the North Gaza Governorate, where the
sample represents (65%) of the population of the study which is consisted of
teachers of secondary schools in North Gaza Governorate. The researcher
used descriptive analytical approach, and the researcher prepared
a questionnaire with five-dimensions as a tool for the study according to
international standards for information technology, the study found the
following results:
1- Show that all relative weights for the questionnaire fields were ranged
between (59.78-64.38) are in Descending Order as follows:
1. Facilitate the students learning and aspire their creativity, Came with
relative weight (64.38).
2. Design and develop digital-age learning experiences and
assessments, Came with relative weight (62.21).
3. Engage in professional growth and leadership, Came with relative
weight (59.78).
4. Model digital-age work and learning, came with relative weight
(61.70).
5. Promote and model digital citizenship and responsibility, Came with
relative weight (60.22).
2- There is a significant statistically difference at the level of significance
(0.05>=α) due to the variable of sex in favor of female teachers in the
average estimates of the role of educational supervisor in developing of
competencies of the total degree and the following scopes (Facilitate and
inspire student learning and creativity, Design and develop digital-age
learning experiences and assessments, Promote and model digital
citizenship and responsibility, Engage in professional growth and
leadership), as the scope to engage in professional growth and leadership
there is no difference.
3- There is no significant statistically difference at the level of significance
(0.05>=α) due to the variable of qualification (Bachelor, Graduate Studies)
in the average estimates of the role of educational supervisor in the
development of competencies of the total degree and all the scopes.

ن

4- There is no significant statistically difference at the level of significance
(0.05>=α) due to the variable of grade (eleventh, Twelfth) in the average
estimates of the role of educational supervisor in the development of
competencies of the total degree and all the scopes.
5- There is no significant statistically difference at the level of significance
(0.05>=α) due to the variable of training course in information technology
(available, not available) in the average estimates of the role of educational
supervisor in the development of competencies of the total degree and all
the scopes.
6- There is no significant statistically difference at the level of significance
(0.05>=α) due to the variable of service years (5 - and less), (5-10), (1015), (more than 15) in the total score and all areas except Design and
develop digital-age learning experiences and assessments, Where the
differences in this area is in favor of people with years of service (1-5
years)
7- There is a significant statistically difference at the level of significance
(0.05>=α) due to the variable of specialist (Scientific materials, social
materials) in the average estimates of the role of educational supervisor in
the development of competencies of the total degree and all the scopes.
The study recommended the need for training teachers to use information
technology in the ways and methods of teaching, and raise the level of
equipment and capabilities in the field of information technology to
support the practical aspects of educational institutions in the Ministry of
Education.
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الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
ويشتمل على:
 -المقدمة

 مبررات الدراسة مشكلة الدراسة فروض الدراسة أهداف الدراسة أهمية الدراسة -حدود الدراسة

 -مصطلحات الدراسة

الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
مقدمة

يشهد العصر الذي نعيشه اليوم تغيرات متسارعة في كافة مجاالت الحياة وخاصة تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت التي تفوق أحياناً تصورات البشر واستيعاب عقولهم لها ،ونتيجة لهذه التغيرات

يتضح أن كثي اًر من األشياء تتبدل بخطى سريعة نحو الحداثة ،ولهذا فإن االهتمام بها أصبح واسعاً من

قبل جميع الفئات خاصة التربويين منهم حول التحديات التكنولوجية التي شملت جميع جوانب الحياة
من حيث السرعة الفائقة والتطور التكنولوجي الهائل المتدفق بالمعلومات فأطلق عليه عصر المعلومات
بالعصر الرقمي أو العصر التكنولوجي الذي يضع المجتمعات أمام تحديات كبيرة تجبرها على

الدخول في تحوالته الكبرى ،مما له األثر البالغ في تطورها ،للحاق بالدول المتقدمة التي تمتلك
الحضارة التكنولوجية.

والمتتبع للتغيرات العميقة التي يمر بها عالمنا في حاضره ،وسيمر بها في مستقبله سيصل إلى
أن التعليم ونظمه أمثل صور االستثمار ،مما حدا بالعديد من الدول إلى تبني الكثير من اإلصالحات

التعليمية وانتهاج سبل منوعة لتطوير نظمها وممارساتها التعليمية (فتحية محمد.)171 :1112 ،
إذ تسعى العملية التربوية إلى تحقيق هدف ٍ
سام يتمثل في مساعدة المعلمين على تنمية
وتطوير أدائهم المهني واألكاديمي والقيادي للنهوض بالعملية التعليمية التعلمية على أكمل وجه لمواكبة

التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها عصرنا الحالي ،حيث تعد مهنة التعليم من أسمى المهن

وأقدسها ،إذ أرسل اهلل عز وجل األنبياء والمرسلين معلمين
لقوله عز وجل َك َما أ َْر َسْل َنا ِفي ُك ْم َر ُسوالً كنمن ُك ْم َي ْتلُو َعلَ ْي ُك ْم َآياتَِنا
ون (سورة البقرة ،آية.)151 :
َّما لَ ْم تَ ُك ُ
ونوْا تَ ْعلَ ُم َ

للناس يخرجونهم من الظلمات إلى النور
ِ
اب َواْل ِح ْك َمةَ َوُي َعلكن ُم ُكم
َوُي َزكنكي ُك ْم َوُي َعلكن ُم ُك ُم اْلكتَ َ

لهذا فإن المعلم يحتل مرك اًز أساسياً في النظام التعليمي ،ويعتبر ركيزة هامة ألي تطور تربوي،

لذا أصبح من الضروري إعداد المعلمين قبل الخدمة ،ثم متابعة تدريبهم باستمرار أثناء الخدمة ،وال

يمكن ألي معلم أن يقوم بدوره على الوجه األكمل إال إذا كان على وعي بالفلسفة التربوية التي توجه
النظام التربوي الذي يعمل داخله وأن يكون واعياً بأهداف المتسسة التعليمية التي يعتبر عضواً هاماً
فيها والتي تجعله يهتم بالنشاط المدرسي المصاحب للمواد التعليمية ألهميته في تشكيل شخصيات

التالميذ في سلوكه وقيمه واتجاهاته ،وعليه أن يشارك في إدارة المدرسة وفي تنظيم برامجها التربوية

داخل المدرسة وخارجها (عبد الكريم عليان.)11-18 :1116 ،

2

فإعداد المعلم يحظى باهتمام كبير في اآلونة األخيرة سواء كان ذلك عالمياً أم محلياً ،من

حيث مسئولياته وبراما إعداده وتدريبه ،وتقويمه ،ويعد امتالك المعلم لكفايات تكنولوجيا المعلومات في
التدريس من المقومات الضرورية للمعلم الكفء الذي يحرص على تهيئة األسباب الالزمة لتوفير البيئة

الصالحة للتعليم دون هدر في الوقت والجهد ،حيث يرتبط موضوا تحديد الكفايات لدى معلمي

تكنولوجيا المعلومات بحركة كبرى في مجال تربية المعلمين في العالم سميت بحركة التربية القائمة
على المعايير  ،وزاد االهتمام في السنوات األخيرة برفع مستوى أداء وكفايات معلمي تكنولوجيا
المعلومات ،وكان من أبرز المهتمين في هذا المجال الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم بISTE

1

ومقرها العاصمة األمريكية واشنطن والتي بذلت مجهودات كبيرة في مجال تمكين المعلمين من مساعدة

طلبتهم على تحقيق المزيد من إمكانياتهم والتميز في التعليم والتعلم من خالل االستخدامات المبتكرة

والفعالة للتكنولوجيا ،والتي قامت بوضع معايير خاصة بالمعلمين والطالب بعد سنوات طويلة من

الدراسة والبحث العلمي والذي أطلق عليها فيما بعد بالمعايير الدولية لتكنولوجيا المعلومات ب.2 NETS
وان هذه المعايير تقوم على فلسفات معينة ومجموعة من المبادئ والمسلمات التي تم تحديدها

من قبل الخبراء ،وتمتاز بخصائص الشمولية واالستم اررية ومواكبة التطورات التكنولوجية

(وزارة التربية والتعليم المصرية.)2441 ،

وقد قامت الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم ب ISTEباستكمال واصدار وتحديث المعايير
الدولية لتكنولوجيا التعليم للطالب ب NETS.S 2117و المعلمين ب NETS.T 2118معنونةً لما
يجب على الطالب والمعلم معرفته ليكونوا قادرين على التعامل مع تكنولوجيا التعليم ولإلداريين أيضا

وموظفي التعليم اآلخرين ,فضالً عن معايير مدرسي اللغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات األخرى

.(Judith & Eileen, 2009: 5) TESOL Technology Standards3

ونظ اًر ألهمية هذه المعايير كونها نقطة انطالق نحو عالم متجدد ومجتمع علمي قائم على

التكنولوجيا ،فهي تمثل أولى الخطوات على الطريق الصحيح؛ لذا نجد أن هناك دراسات اهتمت

بكفايات المعلمين لمواكبة التطورات المعاصرة ،كدراسة راشد أبو صواوين واياد عبد الجواد ()2441
التي بينت الكفايات التكنولوجية لدى معلمي مبحث التكنولوجيا بالمرحلة الثانوية بغزة

واهتمت دراسة حامد الحناوي ( )2414بالمعايير الدولية لتكنولوجيا المعلوماتب، NETS.S

ودراسة منير كرمة ( )2414والتي كشفت عن مدى توافق كفاءة معلم التربية التكنولوجية في فلسطين

1- International Society for Technology In Education
2- National Educational Technology Standards for Teachers
3-Teachers of English to Speakers of Other Languages Technology Standards

1

مع معايير اليونسكو من وجهة نظر مديريهم ،ودراسة نجوى صالح ( )2414التي بينت مستوى جودة
برناما إعداد معلم التربية التكنولوجية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من وجهة نظر الطلبة.
وحيث أن المشرفين التربويين يتبوتون مرك اًز مهماً في األنظمة التعليمية

وتتجه أنظار

العاملين في الحقل التربوي إليهم باعتبارهم خبراء ومتخصصين في المناها وطرق التدريس الحديثة،
وينبغي عليهم تطوير العملية التربوية وتحسينها عن طريق مساعدة المعلمين وتوجيههم نحو السبل

التي تزيد فعاليتهم ،ليحققوا أفضل إنجاز في عملهم ،وحيث أن المشرف التربوي هو المخطط والمنفذ

لعملية اإلشراف التربوي والموجه لنتائجه المدرسية ،فقد تطور دوره لينسجم مع تغيرات العصر وحاجات

التربية الحديثة التي تنظر إلى المشرف التربوي على أنه" قائد تربوي يسعى إلى تحسين العملية
التعليمية التعلمية ويعمل على تطويرها  ،لذا على المشرف التربوي أن يعي األهداف التي يسعى
اإلشراف التربوي إلى تحقيقها والتي تعينه على إدراك مهمته ومساعدته على القيام بها على خير وجه

(عاهد المقيد.)2 :2446 ،

إن االهتمام بمسألة التقويم التربوي منذ سنوات عديدة أصبح واضحاً باعتباره أداة مهمة ،بل

وحيدة في أغلب األحيان ،ألجل تحقيق التطوير المستمر لجميع عناصر العملية التعليمية والتربوية،
وفي مقدمتها المعلم ،أحد العناصر الرئيسة للعملية التعليمية إلى جانب الطالب والمنهاج التعليمي؛ ولذا

ترتكز نظرة الكثيرين إلى عملية اإلشراف التربوي ومنفذيها من المشرفين التربويين ،على أنهم في
مقدمة من يستطيع حمل رسالة التقويم والتطوير المستمرين للعملية التعلمية بمختلف جوانبها،

فاإلشراف التربوي عملية تقويمية متفاعلة مع جميع العمليات التربوية ،حيث أن وجود المشرف التربوي

وعمله وطريقة تأديته لمهامه والخطط التي يسير بموجبها في تأدية مهامه ،تتكد العضوية المتفاعلة
بينه وبين كل عنصر من العناصر التربوية في المدرسة وخارجها ،فهو يخطط وينفذ ويقوم بالتعاون مع
كل من يعمل معه من المديرين والمعلمين وغيرهم من المهتمين بالعملية التربوية التعليمية .ونتيجة

لتلك العملية التفاعلية نجد بأن المشرف التربوي في جميع األنظمة التربوية في الدول يقع تحت

طائلة التقويم (محمود الجرادات.)14 :2441 ،

وأكدت العديد من الدراسات التربوية ذات العالقة بمجال الدراسة الحالية والتي اهتمت

بالممارسات اإلشرافية والمعايير الدولية ومنها دراسة سهيل دياب ( )2441التي وقفت على أهم
األدوار والمهمات التي يمارسها مشرفي التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة والجامعة اإلسالمية

بغزة ،ودراسة نعيمة المدلل ( )2447التي خلصت إلى وضع تصور مقترح لتطوير اإلشراف التربوي

بمدارس المرحلة اإلعدادية في محافظات غزة ،ودراسة محمد صيام ( )2447التي أظهرت دور
األساليب اإلشرافية في تطوير األداء المهني للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظة غزة ،ودراسة
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دينا الحالق ( )2448وضعت تصو اًر لواقع اإلشراف التربوي في المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في
ضوء االتجاهات المعاصرة.
مبررات الدراسة
انطالقاً من عمل الباحث كمعلم لمبحث تكنولوجيا المعلومات في المرحلة الثانوية لمدة أربعة

عشر عاماً ،وعمله كمدرب للمعلمين في مختلف التخصصات بو ازرة التربية والتعليم ،الحظ أن هناك
فجوة في التطبيق العملي من خالل االطالا على المعايير الدولية المتعلقة بكفايات تكنولوجيا
المعلومات ،لذا فإن التأكد من دور المشرف التربوي ال بد أن يكون وفق المعايير الدولية؛ مما دفع

الباحث إلجراء هذه الدراسة والتي سترسم بثوب جديد الكفايات التي يجب أن يقدمها المشرف التربوي
لتنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات ،ولهذا كان جلياً بالباحث أن يتبصر رأي المعلمين حول دور

مشرفي المرحلة الثانوية بفلسطين ،وسبل االرتقاء بها.
مشكلة الدراسة

تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن تساؤل الدراسة الرئيس:

"مييا دور المشييرف التربييوي فييي تنمييية كفايييات تكنولوجيييا المعلومييات لمعلمييي المرحليية الثانوييية بفلسييطين
وفق المعاييير الدوليية ؟

ويتفرع من تساؤل الدراسة الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 .3ما دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية وفق
المعاييير الدوليية قيد الدراسة من وجهة نظر المعلمين؟

 .2هل يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عنيد ب 0.05≤ αتعيزى لمتغييرات الد ارسية الجينس ،المتهيل،
الصييف الييذي يدرسييه المعلييم ،سيينوات الخدميية ،الييدورات التدريبييية فييي مجييال تكنولوجيييا المعلومييات،
التخصص في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم؟

 .1ما سبل االرتقاء بدور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المرحلة
الثانوية وفق المعايير الدولية؟

فرضيات الدراسة:
 .3ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى ب 0.05≤ αتعزى لمتغير الجينس فيي متوسيطات
تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم.

 .2ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى ب 0.05≤ αتعزى لمتغير المتهل العلمي
ببكالوريوس ،الدراسات العليا في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية

كفاياتهم.
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 .1ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى ب 0.05≤ αتعزى لمتغير الصف الذي يدرسه
المعلم بالحادي عشر ،الثاني عشر في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في
تنمية كفاياتهم.

 .3ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى ب 0.05≤ αتعزى لمتغير الدورات التدريبية في

تكنولوجيا المعلومات بيوجد ،ال يوجد في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في

تنمية كفاياتهم.

 .5ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى ب 0.05≤ αتعزى لمتغير سنوات الخدمة
ب 5فأقل ،35-33 ،31-5 ،أكثر من  35في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي
في تنمية كفاياتهم.

 .5ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى ب 0.05≤ αتعزى لمتغير التخصص
بمواد علمية ،مواد أدبية في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية

كفاياتهم.

أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 .3التعييرف إلييى المعييايير الدولييية لكفايييات تكنولوجيييا المعلومييات الواجييب توافرهييا لييدى معلمييي المرحليية
الثانوية.

 .2التعييرف إلييى الييدور المتوقييع للمشييرف التربييوي لتنمييية كفايييات معلمييي المرحليية الثانوييية وفييق المعييايير
الدولية.

 .1التعرف إلى درجة ممارسة المشرف التربوي للمعايير الدولية في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات
لدى معلمي المرحلة الثانوية.

 .3الكشييف عمييا إذا كييان يوجيد اخييتالف ذو دالليية إحصييائية عنييد ب 0.05≤ αتعييزى لمتغييرات الد ارسيية
الج يينس ،المته ييل ،الصيييف ال ييذي يدرس ييه المعليييم ،س يينوات الخدم يية ،ال ييدورات التدريبي يية ف ييي مجي ييال

تكنولوجيا المعلومات ،التخصص في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية

كفاياتهم.

 .5التعييرف إلييى سييبل االرتقيياء بكفايييات تكنولوجيييا المعلومييات لمعلمييي المرحليية الثانوييية وفييق المعييايير
الدولية قيد الدراسة.
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أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:

 .3تتمشييى الد ارسيية الحالييية مييع االتجاهييات الحديثيية فييي ميييدان إعييداد المعلمييين بتخصصيياتهم المختلفيية
في مجال كفايات تكنولوجيا المعلومات وفق المعايير الدولية ودور المشرف التربوي في تنميتها.

 .2قد تفيد الباحثين في مجال الكفايات التعليمية.

 .1قد تفيد أصيحاب القيرار فيي و ازرة التربيية والتعلييم فيي اختييار معلميي المرحلية الثانويية وفيق المعيايير
الدولية.

 .3قييد تف ييتح آفاق ياً جدي ييدة للرقييي بكفاي ييات تكنولوجي يا المعلوم ييات ميين خ ييالل دورات إعييداد المعل ييم أثن يياء
الخدمة.

 .5قيد تفييد كلييات التربييية فيي التركييز عليى إعييداد معلميي المرحلية الثانويية قبييل الخدمية وفيق المعييايير
الدولية.

حدود الدراسة

أجريت الدراسة الحالية في ضوء المحددات التالية:
 اقتصي ييرت الد ارسي يية الحاليي يية علي ييى تحديي ييد أدوار المشي ييرف التربي ييوي لتنميي يية كفايي ييات
تكنولوجيا المعلومات وفق المعايير الدولية.

 طبقت أداة الدراسة في الفصل األول للعام الدراسي ب2132 -2133م .

 اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي المرحلة الثانوية في محافظة شمال غزة.
مصطلحات الدراسة
 .1الدور:

عرفه (إبراهيم إبراهيم )44 :4002 ،بأنه مجموعة من الوظائف ،أو المهام األساسية التي يقوم
بها شخص ،أو جهاز معين .
وعرفه (محمد مرسي )111 :4001 ،بأنه مجموعة من األنشطة المرتبطة ،أو األطر السلوكية
التي تحقق ما هو متوقع في مواقف معينة ،وتترتب على األدوار إمكانية التنبت بسلوك الفرد في

المواقف المختلفة .

كما وعرفه (عزمي عبد المقصود وآخرون )99 :1991 ،بأنه مجموعة من األنشطة السلوكية

التي يتوقع أن يقوم بها الفرد الذي يشغل مكانة اجتماعية معينة في المجتمع .
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ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه مجموعة األنشطة والفعاليات والمهام والممارسات التربوية التي

يقوم بها المشرف التربوي لتنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات لدى المعلمين ورفع كفاءاتهم التقنية في

العصر الرقمي من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .
 .4المشرف التربوي:

يعرفه (فؤاد العاجز وعلي خليفة )2 :1991 ،بأنه الموظف المكلف بمتابعة عمل المعلمين و

المعلمات في إطار تخصصه العلمي من أجل تحقيق األهداف التربوية المنشودة و تحسين العملية
التعليمية سواء كان ذلك في و ازرة التربية و التعليم أو في وكالة الغوث الدولية .
وتعرفه (وكالة الغوث الدولية )1 :1991 ،أنه الموظف الذي يعمل في دائرة التربية والتعليم
بوكالة الغوث الدولية ويشرف على المعلمين والمعلمات من تخصصه ،و يهدف إلى تحسين عناصر

العملية التعليمية التعلمية من جميع جوانبها وتشمل برفع كفاية المعلمين مهنياً ،تحسين تحصيل
الطالب ،إغناء المنهاج ،تحسين البيئة التعليمية بالمدرسة ،وتحسين عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي

من أجل تحقيق األهداف العامة لإلشراف التربوي .
كما وعرفتها (وزارة التربية والتعليم الفلسطينية )2 :4001 ،هو قائد تربوي يسعى بالتعاون مع
جميع من لهم عالقة بالعملية التعليمية التعلمية إلى تحسين هذه العملية وتطويرها  .وتبنى الباحث هذا

التعريف نظ اًر لشموليته ،وخدمته للدراسة.
 .1الكفاية:

عرفها (توفيق مرعي" )25 :1181 ،المقدرة على شيء بكفاءة وفعالية ،وبمستوى معين من

األداء".
بينما يعرفها (إحسان األغا )21 :1117 ،بأنها القدرة على إحداث أثر مقصود على نحو
منسق وبدقة مع السرعة واالقتصاد في العمل.
كما وعرفها (فاروق الفرا )21 :1181 ،بأنها مجمل سلوك المعلم الذي يتضمن المعارف
والمهارات واالتجاهات بعد المرور في برناما ينعكس أثره في أدائه ويظهر ذلك من خالل أدوات قياس
خاصة تعد لهذا الغرض.
ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها وصول المعلم إلى مستوى معين من الدقة واإلتقان لتوظيف

مهارات تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية التعلمية .
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 .2مفهوم تكنولوجيا المعلومات
تعرف بأنها التكنولوجيا التي توحد بين نظم الحوسبة مع الربط عبر وسائل االتصال

السريعة ،بغرض نقل البيانات والمعلومات المختلفة بنصوص ،أرقام ،جداول ،صور ،صوت... ،الخ

(عامر قنديلجي.)111 :4010 ،

 .1المعايير:

تعرفها (وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية )4 :4010 ،بأنها عبارة يستند إليها في

الحكم على الجودة في ضوء ما تضمنته هذه العبارة من وصف للسلوك ،والممارسات التي تعبر عن
قيم أو اتجاهات أو أنماط التفكير ،أو قدرة على حل المشكالت واتخاذ الق اررات ،باعتبارها خطوطاً

إرشادية تمثل المستوى النوعي لألداء.

في حين تعرفها (وزارة التربية والتعليم المصرية )191 :4001 ،بأنها عبارات تصف ما يجب
أن يصل إليه المتعلم من معارف ومهارات وقيم نتيجة دراساته محتوى كل مجال .كما وتعرف

المتشرات بأنها :عبارات تصف اإلنجاز باألداء المتوقع من المتعلم لتحقيق عالمات الطريق ،وتندرج

في عمقها ومستوى صعوبتها وفقاً للمرحلة التعليمية ،وتتصف صياغتها بأنها أكثر تحديداً وأكثر

إجرائية.

 .5المعايير الدولية لتكنولوجيا المعلومات :ويعرف الباحث إجرائياً بأنها مجموعة المعايير الرقمية
المتمثلة في األفكار والمعارف والمهارات واالتجاهات المرتبطة بكفايات المعلم.
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة
ويشتمل على:

 الدراسات المتعلقة بكفايات تكنولوجيا المعلومات الدراسات المتعلقة باإلشراف التربوي -تعقيب عام على الدراسات السابقة

الفصل الثاني
الدراسات السابقة
تمهيد
يستعرض الباحث في هذا الفصل الدراسات السابقة في البيئتين العربية واألجنبية التي تمكن

من االطالا عليها مما توفر لديه في المكتبات المحلية والدوريات األجنبية عبر الشبكة العنكبوتية،
والمتعلقة بمجال الدراسة الحالية؛ وذلك لبيان ما وصلت إليه نتائا هذه الدراسات ،والتي يأمل أن

تساعده في صياغة ومناقشة نتائا فروضه ،حيث ينوي الباحث توضيح النقاط اآلتية في نتائا

الدراسات السابقة إن وجدت ،عبر استعراضها من األحدث إلى األقدم دون فصل الدراسات العربية عن
األجنبية.
كما يهدف منها إلى االسترشاد بأنسب األساليب اإلحصائية المناسبة للتحقق من فروض

الدراسة ،واالطالا على األدوات المستخدمة لقياس المتغيرات محل الدراسة ،هذا باإلضافة إلى التحقق
من حجم العينة المناسب لهذه الدراسة من خالل إجماا الدراسات على عينة محددة يستطيع الباحث

من خاللها االطمئنان على نتائا دراسته المنبثقة من عينة دراسته .هذا وسيتم تناول هذه الدراسات من
خالل محورين اثنين وذلك كما يلي:

 .1المحور األول :الدراسات المتعلقة بكفايات تكنولوجيا المعلومات
هييدفت د ارسيية حامددد الحندداوي ( )4010إلييى إب يراز دور كتيياب تكنولوجيييا المعلومييات لطلبيية الص يف
الثاني عشير فيي إكسياب الطلبية بعيض المعيايير العالميية لتكنولوجييا المعلوميات ،وتكونيت عينية الد ارسية
ميينب 084طالب ياً ،واسييتخدم الميينها الوصييفي التحليلييي ،وأعييد لهييذا الغييرض اختبييار تحصيييلي تضييمن
المعييايير العالمييية لتكنولوجيييا المعلومييات وقييد توصييلت هييذه الد ارسيية للنتييائا التالييية :عييدم ت يوازن النسييب

المئوييية لتك ي اررات محيياور تكنولوجيييا المعلومييات العالمييية باإلبداعييية واالسييتحداث ،التواصييل والتعيياون،
البحث وسالسة المعلومات ،التفكير النقدي وحل المشكالت واتخاذ الق اررات ،المواطنة الرقميية ،ومفياهيم

وعمليي ييات التكنولوجيي ييا  .كمي ييا وأوضي ييحت الد ارسي يية أن متوسي ييط درجي ييات الطلبي يية ب %8048والي ييذي جي يياء
ضعيف.
وهدفت دراسة محمد الزبون وصالح عبابنة ( )2414إلى تحليل عناصر النظام التربوي التالية:
المعلم والطالب وعملية التدريس والمنهاج الدراسي والقيادة التربوية في ضوء تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت ،وطرح تصور مستقبلي لمهارات الثقة االلكترونية التي يظهرها المتعاملون بالعملية
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التربوية وفق هذه التكنولوجيا ،واعتمد الباحثان المنها النظري التحليلي للوصول للتصور المستقبلي،
وتوصلت الدراسة إلى :أن دور المعلم سيتغير ليصبح المرشد والميسر لتعلم الطلبة ،والبد أن يمتلك

مجموعة من الكفايات والمهارات الجديدة .ويجب أن يرتقي دور الطالب من مجرد متلق للمعلومات إلى
مشارك وفاعل ومبدا ومنتا للمعرفة ،يجب أن يمتلك كفايات جديدة لم تكن معروفة من قبل تتعلق

باستخدام التقنيات الجديدة للحصول على المعرفة ومعالجتها وتبادلها مع اآلخرين.

كما هدفت د ارسية منيدر كرمدة ( )4010إليى معرفية ميدى توافيق كفياءة معليم التربيية التكنولوجيية مين
وجهة نظر ميديريهم ومعيايير الكفياءة لمعليم التربيية التكنولوجيية الصيادرة عين اليونسيكو  2118وتكونيت
عينيية الد ارسيية ميين ب 38مييدي اًر ومييديرة ميين قطيياا غ يزة ،واسييتخدم الباحييث الميينها الوصييفي ،وأعييد لهييذا

الغرض استبانة وقد توصلت هذه الدراسة للنتائا التالية :قلة االبتكار لدى معلمي التكنولوجيا من وجهة
نظر مديريهم .معايير اليونسكو لمعلم التكنولوجيا ال يرقى إليها معلم التكنولوجيا في فلسطين.
واسييتهدفت د ارسيية راشددد أبددو ص دواوين بوايدداد عبددد الج دواد ( )4009فهييدفت هييذه الد ارسيية إلييى معرفيية
درجيية تيوافر كفايييات تكنولوجيييا التعليييم لييدى معلمييي مبحييث التكنولوجيييا بالمرحليية الثانوييية بغيزة ،و درجيية

ممارسييتهم لهييا ،وتكونييت عينيية الد ارسيية ميين ب 36معلم ياً ومعلميية ،واسييتخدم الباحثييان الميينها الوصييفي
الدرسية
التحليلي وأعد لهذا الغرض اسيتبانة تضيمنت خمسية محياور كيأداة للد ارسية ،وقيد توصيلت هيذه ا
للنتائا التالية :أن درجة توافر كفايات تكنولوجيا التعليم لدى أفراد العينة ب . %1.47هذا وكان مستوى

ممارسيية أف يراد العينيية لكفايييات تكنولوجيييا التعليييم ب . %1847وأخي ي اًر أظهييرت أنييه ال توجييد فييروق ذات

دالل يية إحص ييائية ب ييين متوس ييطي درج ييات المعلم ييين و درج ييات المعلم ييات ف ييي تي يوافر وممارس يية الكفاي ييات
بمجاالتهييا ودرجتهييا الكلييية باسييتثناء وجييود فييروق بييين متوسييطي درجييات المعلمييين والمعلمييات فييي مجييال

ممارسة استراتيجيات التدريس.

هذا وسعت دراسة منال السيف ( )2441إلى الكشف عن مدى توافر كفايات التعليم

اإللكتروني لدى عضوات هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود ،وقد استخدمت الباحثة
المنها الوصفي من خالل بناء قائمة من كفايات التعليم اإللكتروني بلغت ب 81كفاية ،وتكونت عينة

الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس اإلناث والبالغ عددهن ب 245عضو هيئة تدريس،
واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة أداة لجمع البيانات تمثلت في استبانة مكونة من ب 118عبارة،
وقد أظهرت الدراسة توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى عضوات هيئة التدريس بشكل عام بدرجة
متوسطة ،وجاءت كفايات استخدام الحاسب اآللي في المرتبة األولى ،حيث كانت متوافرة بدرجة عالية،

تليها كفايات استخدام االنترنت والتي كانت متوافرة أيضاً بدرجة عالية ،كما جاءت كفايات تصميم
المقررات اإللكترونية ،وكفايات استخدام نظم إدارة التعلم متوافرة بدرجة متوسطة على الترتيب .كما
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وتوصلت الدراسة إلى أن المعوقات التي تحد أعضاء هيئة التدريس اإلناث ومن في حكمهن من تنمية

كفاياتهن ،تتمثل في كثرة األعباء اإلدارية والتدريسية ،وتعارض االرتباطات األكاديمية مع البراما
التدريبية المقدمة داخل وخارج الجامعة ،وصعوبة تقييم المقررات اإللكترونية.
وهيدفت د ارسيية واثددق حثندداوي ( )2441إلييى التعييرف إلييى دور المعلوماتييية فييي تنمييية األداء المهنييي
للمعلمييين المهنيييين فييي الم يدارس الثانوييية الصييناعية فييي فلسييطين ميين وجهيية نظيير المييديرين والمعلمييين

المهنيييين ،وتكونييت عينيية الد ارسيية ميين ب 188مييدي اًر ومعلم ياً مهني ياً ،واسييتخدم الباحييث الميينها الوصييفي
التحليلي ،واستخدم استبانة مكونة من ثالث مجاالت هي :مجيال الميوارد المعرفيية ،ومجيال البرمجييات،

ومجال األجهزة والعتاد ،وتوصلت الدراسة إلى :ندرة الدورات الفنية المتخصصة للمعلمين المهنييين كيان
لها الدور البارز في توظيف المعلوماتية فيي الميدارس .كميا وكيان ليدور المعلوماتيية الجانيب األكبير فيي

تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين.
كم ييا وه ييدفت د ارس يية نددددورة الهزانددددي ( )2441إل ييى الوق ييوف عل ييى واق ييع اس ييتخدام الحاس ييب اآلليييي
وتكنولوجيا المعلومات في المدارس الثانوية في مدينة الرياض من وجهة نظر المعلمات والطالبات ،وتم

تطبيييق اسييتبانة علييى ب 78معلميية وطالبيية .هييذا واسييتخدمت الباحثيية الميينها الوصييفي التحليلييي ،وقييد
كشييفت النتييائا أن أعلييى نسييبة السييتخدام الحاسييب وتكنولوجيييا المعلومييات ميين قبييل المعلمييات تتمثييل فييي

تطوير معارف المعلمة فيي ميادة تدريسيها مين خيالل اإلنترنيت ب ، %94وأشيارت جمييع المعلميات بعيدم
وجود تواصل ميع أوليياء أميور الطالبيات عبير اإلنترنيت عين طرييق البرييد اإللكترونيي ،وأوصيت الد ارسية

بضرورة تعميم اإلنترنت على المدارس بخطوط عالية السرعة ،وتوفير األجهزة المناسبة في المدارس.
وهي ييدفت د ارسي يية بهجدددددت إسدددددماعيل ( )2448إلي ييى تحديي ييد التقي ييديرات التقويميي يية لمهي ييارات تي ييدريس
التكنولوجييا ليدى الطلبيية المعلميين بالجامعية اإلسييالمية بغيزة فييي ضيوء المعيايير العالمييية ليألداء ،واختييار
الباحييث عينيية ميين الطلبيية المعلمييين بالجامعيية االسييالمية الييذين يدرسييون منهيياج التكنولوجيييا فييي مييدارس
غي يزة ،واتب ييع الباح ييث الم يينها الوص ييفي التحليل ييي ،واس ييتخدم الباح ييث بطاق يية مالحظ يية لمه ييارات ت ييدريس
التكنولوجيييا والتييي تحتييوي علييى مهييارات التخطيييط والتنفيييذ والتقييويم ،وتوصييلت الد ارسيية إلييى :أن مسييتوى

مهارات تدريس التكنولوجيا بالتخطيط والتنفيذ والتقويم ال يصل إلى مسيتوى اإلتقيان فيي ضيوء المعيايير
العالمية ليألداء .وأظهيرت أن مهيارة تنفييذ اليدرس أفضيل مين مهيارة التخطييط وأفضيل مين مهيارة التقيويم

التي جاءت في أقل المهارات.

وهدفت دراسة عبد اهلل آل محيا ( )2448إلى قياس أثر استخدام الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني

على مهارات التعليم التعاوني لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك خالد في أبها ،وتكونت عينة
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الدراسة من ب 51طالباً ،واستخدم الباحث المنها شبه التجريبي تصميم المجموعتين ،األولى تكونت

من ب 25طالباً تم تدريسها بأسلوب التعلم التعاوني باستخدام الجيل الثاني من التعلم اإللكتروني

المعتمد على الويكي والمدونات ،والثانية ضابطة تألفت من ب 26طالباً درست نفس المحتوى بأسلوب
التعلم التعاوني المعتمد على التعلم التكنولوجي التقليدي ،تم تطبيق أداة الدراسة المتمثلة باختبار قبلي

وبعدي ،وتوصلت الدراسة إلى :وجود فروق في بناء المعرفة لصالح المجموعة التجريبية .كما بينت أن
أداء المجموعة التجريبية أفضل من المجموعة الضابطة في استخدام الحاسوب وتقنياته.
وسييعت د ارسيية زيدداد الجرجدداوي وجميددل نش دوان ( )4009إلييى تقييويم األداء المهنييي للمعلمييين العيياملين
بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة في ضوء متشرات الجودة الشاملة ،وتكونت عينة الدراسة مين ب  251معلميا
ومعلمية ،واسيتخدم الباحثيان المينها الوصيفي التحليليي ،وأعيدا لهيذا الغيرض اسيتبانة تضيمنت ب 32فقيرة كيأداة

للد ارسية  ،وقيد توصيلت هيذه الد ارسية للنتيائا التاليية :عيدم وضيوح رتيية ورسيالة المدرسية فيي مجيال التخطييط
االسييتراتيجي للمعلمييين ،وضييعف المشيياركة فييي اتخيياذ الق ي اررات المدرسييية المتعلقيية بعملييية الييتعلم .كمييا
وأظهرت بأن هناك ضعف في ممارسة المعلم للعمل البحثي وتنمية قدرات الطلبة على اسيتخدام التقيويم

الذاتي ،وضعف االتزان العياطفي والنفسيي واالنفعيالي ،وقلية االهتميام بيالنمو الجسيمي والصيحي السيليم.
وأخي اًر أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقويم أداء المعلمين المهني ترجيع إليى
متغيرات كل من الجنس ،والخبرة ،والمتهل العلمي.

كميا هيدفت د ارسية والتيون ،لينيدا  )4009( Walton, Lindaإليى وضيع تصيور تنفييذي لمهيارات
وكفايييات تكنولوجيييا المعلومييات لييدى المعلمييين فييي مييدارس شيييكاغو وفييق المعييايير الدولييية واسييتخدمت
الدراسة الحالية المينها الوصيفي مين خيالل تطبييق أداة الد ارسية واشيتملت عليى تسيع مجياالت وتوصيلت

الد ارسيية إلييى أهييم النتييائا :أن ب %51ميين معلمييي مييدارس شيييكاغو مسييتعدون لتنفيييذ الكفيياءات لمهييارات

تكنولوجي ييا المعلومي ييات وفي ييق المع ييايير الدوليي يية .واتضي ييح أن هني يياك ت ييدني كبيي يير فيييي مجيييالي HTML
وتصميم صفحات الويب من بين تسع مجاالت .كما وأظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغيير الجينس.

وأخي اًر أظهرت أن ب %81من المعلمين طلبوا التدريب الرسمي أثناء الخدمة ألنه من شأنه أن يوصلهم

للمعايير الدولية.

كمييا وهييدفت د ارسيية آدم فريييدمان وآخييرون  )4009( Adam Friedmanإلييى بحييث المع ييايير
المحلييية إلعييداد المصييادر األولييية الرقمييية واالختالفييات فيمييا بينهييا فييي المييدراس الحكومييية ،ودورهييا علييى

أداء كييل ميين المعلمييين والطييالب ،والتحصيييل المعرفييي للمعلومييات لييدى الطييالب .وقييد توصييلت الد ارسيية
إلى عدة نتائا أهمها فاعلية توظيف المعايير العالمية في إعداد مصادر المعلومات الرقمية مع ضرورة

اعتبييار المعييايير العالمييية للجييودة الشيياملة ،وكييذلك وجييود تييأثير فعييال فييي تحسييين أداء كييل ميين المعلمييين
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والطييالب ،وزيييادة التحصيييل المعرفييي للطييالب عنييد اسييتخدام المعييايير فييي التصييميم التعليمييي والتطييوير

التربوي للمواد التعليمية.

هييذا وقييد هييدفت د ارسيية عليدداء الجندددي ( )4001إلييى استقصيياء فعالييية الوحييدات النسييقية فييي تنمييية

كفايات توظيف تكنولوجيا المعلومات لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية،
مع دراسة واقع تكنولوجيا المعلومات في الميدارس الثانويية بالمملكية ،وتحدييد كفاييات توظييف تكنولوجييا
المعلومييات الالزميية لمعلمييي ومعلمييات المرحليية الثانوييية ،وقييد اسييتخدمت الباحثيية الميينها التجريبييي ،وقييد

شيملت عينيية الد ارسيية ب 321معلييم ومعلميية ،وذلييك مين خييالل تطبيييق أدوات الد ارسيية المختلفيية فييي أربعيية
وحييدات نسييقية حييول مفهييوم تكنولوجيييا المعلومييات ،ومجيياالت تكنولوجيييا المعلومييات ثييم إعييداد اختبييار
تحص يييلي ح ييول محت ييوى ال ييتعلم ف ييي ه ييذه الوح ييدات ،وك ييذلك اس ييتبانة لد ارس يية واق ييع توظي ييف تكنولوجي ييا

المعلومات بالمدارس الثانوية .وقد كشفت نتائا الدراسة عن وجود أثر دال إحصائياً لمتغير الجنس فيي
اتجاههم نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات ،وكذلك لمتغير المتهل العلمي والخبرة والتفاعل بينهما ،كما

وكش ييفت الد ارس يية ع يين فعالي يية الوح ييدات النس ييقية م يين تنمي يية كفاي ييات المعلم ييين والمعلم ييات ف ييي توظي ييف
تكنولوجيييا المعلومييات ،حيييث يوجييد فييروق داليية إحصييائياً بييين نتييائا التطبيييق القبلييي والبعييدي لالختبييار

التحصيلي وال يوجد فروق دالة إحصائياً بين أداء المعلمين والمعلمات على نفس األداة.

وه ييدفت د ارس يية منصددددور الشددددهري ( )4001إلي ييى التع ييرف عل ييى تقني ييات المعلوم ييات واالتصي يياالت

وتطبيقاتها التي يستخدمها المعلمون في الميدارس الثانويية األهليية فيي مدينية الريياض ،بالمملكية العربيية
السييعودية واسييتخدمت الد ارسيية اسييتبانة وزعييت علييى ب 83معلم ياً ومعلميية .وقييد اسييتخدم الباحييث الميينها
الوص ييفي التحليل ييي .ودل ييت النت ييائا إل ييى أن مع ييدل اس ييتخدام المعلم ييين لتقني يية المعلوم ييات واالتص يياالت

وتطبيقاتهييا يعييد منخفضياً بشييكل عييام ،وكييذلك كشييفت عيين مييدى الحاجيية الملحيية للمعلمييين إلييى المهييارات

التدريبييية التييي تتعلييق باسييتخدام تقنيييات المعلومييات واالتصيياالت وتطبيقاتهييا فييي عمليتييي التعليييم والييتعلم.
وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة وضع آلية تتضمن وضع خطط شاملة بعيدة المدى وتنفييذها لتوظييف

واستخدام التقنية في التعليم.
وهييدفت د ارسيية تيسدددير خوالددددة ( )4002إلييى التعييرف علييى صييور الييتعلم اإللكترونييي الظيياهرة فييي
ممارسييات المعلمييين فييي المييدارس الخاصيية بعمييان ،واسييتخدمت الد ارسيية اسييتبانة مكونيية ميين ب 9صييور

للييتعلم اإللكترونييي ،وتكونييت عينيية الد ارسيية ميين ب 231معلم ياً ومعلميية ،عبيير اسييتخدام الميينها الوصييفي
التحليلييي ،وقييد كشييفت النتييائا أن أبييرز صييور للييتعلم اإللكترونييي التييي وقعييت ضييمن االسييتخدام العييالي

كان ييت االتص ييال بم ييدارس إلكتروني يية ،البح ييث اإللكترون ييي عب يير محرك ييات البح ييث ،البري ييد اإللكترون ييي،

اسييتغالل برمجيييات  ،Officeواعييداد المشييروعات الطالبييية المحوسييبة ،وعييرض المعلومييات المحوسييبة،
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أم ييا اس ييتخدام األقي يراص التعليمي يية المض ييغوطة فق ييد وق ييع ض ييمن االس ييتخدام المتوس ييط ،ف ييي ح ييين ج يياءت
ص ييورتا :سي يتال المتخصص ييين ف ييي م ارك ييز علمي يية عالمي يية ،والتخاط ييب التعليم ييي ف ييي م ييدى االس ييتخدام
المنخفض ،كما أظهرت النتائا أن ذوي التخصصات العلمية يستخدمون عيرض المعلوميات المحوسيبة،

والبريي ييد اإللكتروني ييي أكثي يير مي يين غيي ييرهم في ييي التخصصي ييات األخي ييرى ،وأن المعلمي ييين ذوي التخصصي ييات

االجتماعي يية أكث يير اس ييتخداماً لبرمجي ييات  ،Officeواألقي يراص التعليمي يية كم ييا أظه ييرت النت ييائا تب يياين ف ييي
استخدامات صور التعلم اإللكتروني تبعاً للمرحلة.

وسيعت د ارسية آن وآخيرين  )4001( Ann & Othersإليى التركييز عليى أوضياا المعلميين ذات
الصلة بتحقيق التكامل التكنولوجي وفق المعايير الدولية لتكنولوجيا التعليم للطالب والمعلمين ،واستخدم
الب يياحثون اس ييتبانة ك ييأداة د ارس يية ،وتكون ييت عين يية الد ارس يية م يين ب 2355معل ييم ومعلم يية تخص ييص عل ييوم

ورياضيييات .وتوصييلت الد ارسيية إلييى :أن ح يوالي ب %51ميين المعلمييين الييذين اسييتجابوا ألداة الد ارسيية
ك ييانوا يس ييتخدمون التكنولوجي ييا ف ييي االتص ييال .ه ييذا وأظه ييرت وج ييود ف ييروق ذات دالل يية إحص ييائية عن ييد
المعلمين في استخدام أجهزة الكمبيوتر كأداة للبحث في حل المشكالت واتخاذ القرار .كما وكان يتمييز
معلمي العلوم باستخدام أفضل لتكنولوجيا المعلومات من معلمي الرياضيات.
وهدفت دراسة مجدي حناوي ( )2441التعرف إلى اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو
اإلنترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين .وقد استخدم الباحث

المنها الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ب 361مشرفاً ومشرفةً ،وقد قام الباحث بتصميم استبانة

لتنفيذ د ارسته ،وقد أظهرت الدراسة بأن اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو االنترنت واستخداماتها في

التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين ايجابية بدرجة كبيرة جداً على جميع المجاالت وعلى
الدرجة الكلية لها ،كما وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المشرفين
األكاديميين نحو اإلنترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين تعزى

لمتغير البرناما األكاديمي ،ومعدل استخدام االنترنت ،ومدى اتقان مهارة استخدام االنترنت ،وامتالك
جهاز حاسوب ،وأخي اًر أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المشرفين
األكاديميين نحو اإلنترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين تعزى

لمتغير الجنس ،الوضع الوظيفي ،المتهل العلمي ،العمر وعدد سنوات الخبرة.
كما استهدفت دراسة ديبو ار وآخرون Deborah J. Weitzenkamp & Others

( )2441إلى بحث فاعلية نموذج  Goalsبوهو أحد نماذج التصميم التعليمي للتعلم من بعد في
عملية اإلعداد المهني لمعلم وأخصائي تكنولوجيا التعليم ،والنموذج المستخدم خاص باإلعداد المهني

للمعلمين ،وهذا النموذج يعتمد على التعاون والمشاركة بين عدد صغير من الطالب أثناء عملية
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اإلعداد المه ني لهم في مجال تكنولوجيا التعليم ،وهذا النموذج خاص بأنظمة التعلم من بعد ،في ضوء
المعايير العالمية لإلعداد المهني في مجال تكنولوجيا التعليم الصادرة عن هيئة  NCATEب2111

وقد تم تطبيق هذا النموذج في ضوء المعايير السابقة على عينة تكونت من  22طالب من طالب

الجام عة .وقد بينت نتائا الدراسة فاعلية النموذج في ضوء المعايير الصادرة عن هيئة NCATE
ب 2111في إكساب الطالب والمعلمين للمهارات المهنية الخاصة بتكنولوجيا التعليم ومساعدتهم في
تنمية جوانبه المهنية األخرى.
وهدفت دراسة ثيري لفراير والين برولكس Theree Laferrire & Alian Brulux

( )4004التعرف إلى األمور الخاصة بالقيادة التكنولوجية والخدمات التعليمية المرتبطة بمدارس

اإلعداد والتطوير المهني في أنظمة التعلم من بعد ،كما اهتمت الدراسة ببحث الحليل الكيفي المرتبطة
بالجودة للمعلمين المهنيين في اكتساب المهارات والفنيات الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت ،وتكنولوجيا التعليم .وقد أشارت نتائا الدراسة إلى وجود معايير خاصة بأنظمة التعلم من
بعد في ضوء متطلبات مستحدثات تكنولوجيا التعليم في التعليم من بعد ،وقد أصدرت هذه المعايير

هيئة تعرف باسم ب ICTsكما أشارت نتائا الدراسة إلى أهمية المعايير الالزمة لتوظيف تكنولوجيا
التعليم في الممارسات التعليمية المتنوعة كالتعلم الفردي والتعلم التعاوني ،وكذلك مراعاة األخالقيات

المرتبطة بالتعامل مع المستحدثات التكنولوجية والبراما المتصلة بأنظمة التعلم من بعد.
هذا واستهدفت دراسة أجرتها الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم المعروفة باسم )2442( ISTE
إلى إعداد المعايير األولية التمهيدية ب NETS 2002في مجال الكمبيوتر التعليمي والثقافة التكنولوجية

والتربوية ،وقد اهتمت الدراسة أيضاً ببحث عملية الربط بين الكمبيوتر التعليمي والثقافة التكنولوجية
وبحث كيفية تطبيقها من أجل التوصل إلى جوهر العالقة بين تكنولوجيا الكمبيوتر والمكونات األخرى

من األجهزة والبرمجيات ،ومعايير توظيفها واستخدامها في التعليم ،واعداد المعايير العامة في ضوء
النتائا التي يتم التوصل إليها .وقد أسفرت نتائا الدراسة عن التوصل إلى قائمة من المعايير التي
تربط بين تكنولوجيا التعليم من جهة ،وتوظيف الكمبيوتر وبرامجه في التعليم من جهة أخرى ،كما

اشتملت هذه القائمة على المحاور التالية :باإلعداد لمحتوى خاص بالكمبيوتر التعليمي والثقافة
التكنولوجية ،اإلعداد المهني لمعلم الكمبيوتر التعليمي والثقافة التكنولوجية ،اإلعداد للمحتوى الخاص
بالكمبيوتر التعليمي ودوره في القيادة التكنولوجية ،واإلعداد المهني لمعلم الكمبيوتر التعليمي والقيادة

التكنولوجية  .بما يشتمل عليه ذلك من إعداد مناها دراسية خاصة لتلك األغراض ،وتوصيف مهام
األخصائيين لتكنولوجيا ،واألخصائيين للتصميم التعليمي ،والقائمين على التطوير للبراما الكمبيوترية

ونقلها للمستخدمين ،واألمور األخرى ذات العالقة.
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وفي نفس السياق استهدفت دراسة هيئة المعايير العالمية  )2442( NCATEالتوصل إلى
إصدار قائمة خاصة بالمعايير الالزمة إلعداد المعلمين واعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم ،والمهنيين
في المجال ،وقد شارك في إعداد هذه القائمة مركزين آخرين من مراكز إعداد المعايير وهما مركزي

ب . ITEA & CTTEوقد أسفرت نتائا الدارسة التوصل إلى قائمة تشتمل على خمسة محاور رئيسة
يتفرا منها معايير فرعية أخرى ،وقد اشتملت المعايير الواردة في القائمة على معظم المعايير الخاصة

بإعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم ،والتي كان من بينها معايير خاصة بفلسفة تكنولوجيا التعليم،
ومعايير خاصة بتصميم براما تكنولوجيا الوسائط المتعددة والهيبرميديا ،ومواقع اإلنترنت العالمية،

والتعليم اإللكتروني.

وهدفت دراسة فيكي نابر  )2442( Vicki Napperبحث تأثير المعايير في مدارس
الواليات المتحدة األمريكية واستخدامها في إحداث تطوير في براما إعداد المعلمين في فترة ما بعد
عام ب . 2112وقد أشارت نتائا الدراسة إلى أن المعايير المهنية الصادرة عن المركز كانت ذات أثر

دال احصائياً عند استخدامها في براما إعداد المعلم في المتسسات التربوية ،ولها أثر في انتشار

تكنولوجيا التعليم في البيئات التعليمية ،كما أوصت الدراسة بضرورة مراعاة تنفيذ المعايير الصادرة عن

ب NCATEوذلك لتطوير األنظمة التعليمية الخاصة بإعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم وغيره من
المتخصصين في المجاالت األخرى.

كما وهدفت دراسة جوسي ماتشر وآخرون Joyce Rademacher & Others

( )2441بحث عملية التطوير لمهارات وامكانات المتعلم لبراما ومقررات تكنولوجيا التعليم بالنسبة
للطالب المعلمين في الجامعة ،كما اهتمت الدراسة ببحث فاعلية قوائم المعايير الخاصة بتكنولوجيا

التعليم والتي أصدرتها هيئة ) ISTE (International Society for Technology in Educationوأيضاً كل من

هيئتي

)NCATE & ECT (The Association for Educational Communications and Technology

وبحث فاعلية تطبيق

وتوظيف هذه المعايير في إعداد الطالب المعلمين الذين يدرسون مقررات في تكنولوجيا التعليم .وقد

بينت نتائا الدراسة أن مجتمع الجامعة ،والتكنولوجيات المستخدمة في إعداد المعلم تتفاعالن معاً،
وتعمالن على التوظيف الفعال للتكنولوجيا في إعداد المقررات الدراسية والتعليم للطالب والمعلمين في

كافة المقررات في ظل استخدام المعايير الالزمة لذلك ،كما أفادت نتائا الدراسة أيضاً ان استخدام
تكنولوجيا التعليم في ظل المعايير العالمية يعزز من نتائا العملية التعليمية ،ويزيد من فاعليتها ويرفع

كفاءة وجودة المخرجات التعليمية المتنوعة.
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وهيدفت دراسدة أحمدد الزايددي ( )4000إليى التعيرف عليى الكفاييات األدائيية األساسيية الالزمية
للمشيرفين التربيويين بم ارحيل التعلييم العيام  ،والتعيرف إليى درجية أهميتهيا ودرجية اسيتخدامها ليدى المشيرفين

التربويين ،والتعرف إلى الفروق بين المعدل العام لدرجة األهمية والمعدل العام لدرجة االستخدام ،وتكونت
عينية الد ارسية مين جمييع أفيراد مجتميع الد ارسية والبيالغ عيددهم ب ، 073واسيتخدم الباحيث المينها الوصيفي

وأعيدا لهيذا الغيرض اسيتبانة تضيمنت ب 94فقيرة كيأداة للد ارسية ،وقيد توصيلت هيذه الد ارسية للنتيائا التاليية

:حصول ب 07كفايية عليى درجية أهميية عاليية جيداً  ،وحصيول جمييع الكفاييات عليى درجية اسيتخدام عاليية

.كميا وأظهير وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية بيين متغييري األهميية واالسيتخدام لصيالح متغيير األهميية

لجميع مجاالت الدراسة.

 .2المحور الثاني :الدراسات المتعلقة باإلشراف التربوي
هييدفت د ارسيية كامدددل أبدددو شدددملة ( )4009إلييى التعييرف علييى فعالييية األسيياليب اإلش يرافية التييي
يستخدمها المشرفون التربويون في تحسين أداء معلمي مدراس وكالة الغوث الدولية بغيزة ،و كيذلك سيبل

تطويرهييا .وقييد اسييتخدم الباحييث الميينها الوصييفي التحليلييي فييي د ارسييته ،حيييث قييام الباحييث بييإجراء د ارسيية
اسييتطالعية تييم ميين خاللهييا تحديييد األسيياليب اإلش يرافية األكثيير شيييوعاً و اسييتخداماً لييدى مش يرفي وكاليية

الغييوث الدولييية بغييزة ،ثييم قييام بتصييميم اسييتبانة مكونيية ميين ب 53فقيرة موزعيية علييى أربعيية مجيياالت وهييي:
التخطيط للدروس ،تنفيذ الدروس ،اإلدارة الصفية ،والتقويم .وبعد التأكد من صدق االستبانة تم تطبيقهيا

عل ييى عين يية الد ارس يية المكون يية م يين ب 275معلمي ياً ومعلم يية ،م يينهم ب 355معلمي ياً ،وب 331معلم يية للغ يية

العربي يية والرياض يييات ف ييي محافظ ييات غي يزة للع ييام الد ارس ييي  2119 –2118م .وتوص ييلت الد ارس يية إل ييى
مجموعيية ميين النتييائا أهمهييا :أن األسيياليب اإلش يرافية اتسييمت بالفعالييية فييي تحسييين أداء معلمييي وكاليية

الغ ييوث الدولي يية بغي يزة حي ييث بل ييغ ال ييوزن النس ييبي الع ييام ب %75وه ييي نس ييبة عالي يية .كم ييا وكان ييت فعالي يية

األس يياليب اإلشي يرافية متفاوت يية ف ييي مح يياور أداء المعل ييم حي ييث حص ييل مج ييال التخط يييط عل ييى وزن نس ييبي
ب ، %75وتنفيييذ الييدروس عل ييى ب ، %75والتقييويم علييى ب %73واإلدارة الص ييفية علييى ب . %72كم ييا
وتوصييلت الد ارسيية إلييى وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين متوسييط اسييتجابات المعلمييين علييى فقيرات

االسيييتبانة تعي ييزى لمتغيي يير التخصيييص لصيييالح معلمي ييي اللغي يية العربي يية بينم ييا ال توج ييد في ييروق ذات داللييية

إحصييائية تعييزى لمتغييير الجيينس بذكيير وأنثييى  ،وكييذلك توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية تعييزى لصييالح
المعلمين ذوي الخبرة األقل من  5سنوات.

ه ييذا وه ييدفت د ارس يية حسدددن تددديم ( )4009إل ييى التع ييرف عل ييى واق ييع الممارسي يات اإلشييرافية ل ييدى
المشييرف الترب ييوي ف ييي محافظ ييات ش ييمال فلس ييطين ميين وجه يية نظ يير المعلم ييين والمعلم ييات .وق ييد اس ييتخدم

الباحيث المينها الوصيفي التحليلييي .وقيد تكونيت عينيية الد ارسية مين ب 391معلمياً ومعلمية ميوزعين علييى
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أربع محافظات هي نابلس طولكرم ،قلقيلية ،وجنين ،وقد صممت استبانة خاصة بالممارسات اإلشرافية.
وقييد توصييلت نتييائا الد ارسيية إلييى :أن واقييع الممارسييات اإلش يرافية لييدى المشييرف التربييوي فييي المييدارس
الحكومييية فييي محافظييات شييمال فلسييطين ميين وجهيية نظيير المعلمييين كانييت ضييعيفة وأن واقييع الممارسييات

اإلشرافية يختلف باختالف المتهل العلمي والمرحلة التعليمية.

كمييا وه ييدفت د ارسيية غسدددان الحلدددو ( )4009التع ييرف إلييى درج يية ممارسيية المشييرفين الترب ييويين
لألنماط اإلشرافية في المدارس الثانويية فيي فلسيطين وكيذلك تحدييد الفيروق فيي درجية ممارسية المشيرفين

لألنماط اإلشرافية تبعاً لمتغيرات النوا االجتماعي والمتهل العلميي وسينوات الخبيرة ليدى المعلميين .وقيد
اسييتخدم الباحييث الميينها الوصييفي التحليلييي ،وقييد طبقييت الد ارسيية علييى المييدارس الثانوييية الحكومييية فييي
محافظات فلسطين ما عدا قطاا غزة من خالل اسيتبانة عليى عينية قوامهيا ب 565معلمياً ومعلمية ،وقيد

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائا أهمهيا :أن درجية ممارسية المشيرفين التربيويين العامية لألنمياط

اإلش يرافية لييدى أف يراد العينيية كانييت متوسييطة .وكييذلك وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين مجيياالت

األنماط اإلشرافية.

ونجد أن دراسة نزيه يونس ( )4009قد هدفت إلى توظييف التخطييط االسيتراتيجي فيي تطيوير
اإلشراف التربوي في محافظات غزة .وقيد اسيتخدم الباحيث المينها الوصيفي التحليليي ،وقيد بلغيت عينية

الد ارسيية ميين ب 111مشييرف ومش يرفة تربوي ية وتييم تطبيييق الد ارسيية ميين خييالل اسييتبانة كانييت ميين إعييداد
الباحث ،وكانت من أهم النتائا التي توصلت إليها الدراسة :أن درجة توافر متطلبات توظيف التخطييط
االسييتراتيجي فييي تطييوير اإلش يراف التربييوي فييي محافظييات غ يزة متوسييطة بييوزن نسييبي ب %63.72أمييا

درجة المقومات فكانت متوسطة بوزنه نسبي ب. %66.87

كميا هيدفت د ارسية محمدد صديام ( )4001إليى التعيرف عليى دور أسياليب اإلشيراف التربيوي فييي

تطييوير األداء المهنييي للمعلمييين فييي المييدارس الثانوييية فييي محافظيية غ يزة ،وقييد اسييتخدم الباحييث الميينها
الوصفي التحليلي ،وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة مين ب 226معلمياً ومعلمية مينهم ب 125معليم،
وب 151معلمة ،حيث قام الباحث بإعداد استبانة للتعرف على دور المشرف التربوي في تطوير األداء

المهنييي للمعلمييين .وقييد توصييلت نتييائا الد ارسيية إلييى :أن ممارسيية المعلمييين لمهييارات التخطيييط للعملييية
التعليمي يية داخ ييل الفص ييول متوس ييطة ،وممارس ييتهم لمه ييارات تنفي ييذ الت ييدريس متوس ييطة ،ولمه ييارات اإلدارة

الصفية متوسطة ،ولمهارات التقويم في العملية التعليمة متوسطة.
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ونج ييد د ارس يية عاهددددد المقيددددد ( )4009ته ييدف إل ييى التع ييرف عل ييى واق ييع الممارس ييات اإلشي يرافية
للمشيرفين التربييويين بوكاليية الغييوث بغيزة فييي ضييوء مبييادئ الجييودة الشيياملة وسييبل تطييويره .وقييد اسييتخدم
الباح ييث الم يينها الوص ييفي التحليل ييي ،وتكون ييت عين يية الد ارس يية م يين جمي ييع المشي يرفين الترب ييويين وم ييديري

المدارس بوكالة الغوث والبالغ عددهم ب ، 235وقد قام الباحث بتصميم استبانة من إعداده موزعة على

خمييس مجيياالت هييي :التركيييز علييى المسييتفيدين والتركيييز علييى جييودة أداء المعلمييين واالهتمييام بالعمييل
الجم يياعي والقي ييادة التربوي يية الفعال يية والتحس ييين المس ييتمر والتمي ييز ،وتوص ييلت الد ارس يية إل ييى :أن مس ييتوى
الممارسييات اإلش يرافية للمش يرفين التربييويين كانييت عالييية .كمييا واحتييل مبييدأ التحسييين المسييتمر والتميييز

المركز األول ،وجاء مبدأ التركيز على جودة أداء المعلمين المرتبة األخيرة في تقديرات أفراد العينة.

وهدفت دراسة نهلة كساب ( )4001التعرف إلى اليدور المتوقيع واليواقعي للمشيرف التربيوي كميا

يراه المشرفون التربويون والمعلمون في مراحل التعليم قبل الجامعي بقطاا غيزة ،وقيد اسيتخدمت الباحثية
الميينها الوصييفي التحليلييي ،وتكونييت عينيية الد ارسيية ميين ب 71مش يرفاً ومش يرفة ب 737معلمييا ومعلميية،
وكان ييت األداة المس ييتخدمة عب ييارة ع يين اس ييتبانة ش ييملت ب 6مج يياالت ه ييي التخط يييط ،المن يياها ،الكت يياب

المدرسيي ،النمييو المهنييي للمعلميين ،حاجييات الطلبيية ،المجييال النفسيي واالجتميياعي ،االختبييارات والتقييويم،
ولكييل مجييال ب 16فق يرة .وقييد توصييلت نتييائا الد ارسيية إلييى :أن جميييع فق يرات االسييتبانة تمثلييت بالمهييام
المتوقعة للمشرف التربوي كما يراها المشرفون التربويون والمعلميون ،احتيل المجيال النفسيي واالجتمياعي

المرتبية األولييي بييين مجيياالت االسييتبانة السييتة ميين وجهيية نظيير الطيرفين .هييذا احتييل مجييال النمييو المهنييي
المرتبيية الثانييية ميين وجهيية نظيير المعلمييين ،والمرتبيية الثالثيية ميين وجهيية نظيير المش يرفين التربويييون .كمييا

واحتل مجال االختبارات والتقويم المرتبة الثانية من وجهة نظر المشرفين والتربويين ،والمرتبة الثالثة من
وجهيية نظيير المعلمييين .هييذا وكييان هنيياك اتفيياق فييي ترتيييب مجيياالت االسييتبانة الباقييية ،فقييد احتييل مجييال
التخطيييط المرتبيية الرابعيية ومجييال الميينها والكتيياب المدرسييي المرتبيية الخامسيية ،ومجييال حاجييات الطلبيية

المرتبيية السادسيية .وأخيي اًر أظهييرت الد ارسيية فييروق لصييالح عينيية المشيرفين حييول الييدور المتوقييع واليواقعي
للمشرف التربوي ،وهناك فروق بين آراء المعلمين حول الدور المتوقع والواقعي للمشرف التربوي لصالح
منطقة الشمال التعليمية ولصالح اإلناث ولصالح حملة الدبلوم العام ولصالح المرحلة األساسية.

وهدفت دراسة محمد البندا ( )4001التعيرف إليى اليدور المهنيي اليذي يجيب أن يمارسيه المشيرف

التربيوي لتحسيين العمليية التعليميية التعلميية ،وذليك مين خيالل دوره تجياه عناصيرها مين وجهية نظير
المعلمين ،والكشف عين أثير بعيض المتغييرات كيالجنس والمتهيل العلميي وسينوات الخدمية والمرحلية التيي

يتعامل معها المعلم على تقدير المعلمين لمدى ممارسة المشيرف التربيوي ليدوره ،وقيد تيم اسيتخدام المينها

الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ب 422معلماً ومعلمة من المجتمع األصلي ،وقد تيم إعيداد
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اسيتبانة لهيذا الغيرض تضيمنت سيت محياور موزعية عليى ب 88فقيرة كيأداة للد ارسية .وقيد توصيلت هيذه

الدراسة للنتائا التالية :أن المشرف التربوي يعطي أولوية للمنهاج حسب تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة
المشرف التربوي ألدواره .كميا وأكيدت الد ارسية عليى أن المشيرف التربيوي يميارس دوره المهنيي بدرجية عاليية
.وأخي اًر توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللية إحصيائية لميدى ممارسية المشيرف التربيوي ليدوره

المهني.

كميا وهيدفت د ارسية مهدا الزايددي ( )4004التعيرف عليى الكفاييات األدائيية األساسيية الالزمية

للمشيرفين التربيويين بم ارحيل التعلييم العيام  ،والتعيرف إليى درجية أهميتهيا ودرجية اسيتخدامها ليدى المشيرفين
التربيويين ،والتعيرف إليى الفيروق بيين المعيدل العيام لدرجية األهميية والمعيدل العيام لدرجية االسيتخدام ،وقيد
استخدمت الباحثة المنها الوصفي ،وتكونت عينة الد ارسية مين جمييع أفيراد مجتميع الد ارسية والبيالغ عيددهم

ب ، 073وأعدت الباحثة لهذا الغرض استبانة تضمنت ب 94فقرة كأداة للدراسة ،وقد توصلت الد ارسية إليى
النتيائا التاليية :حصيول ب 07كفايية عليى درجية أهميية عاليية جيداً ،وحصيول جمييع الكفاييات عليى درجية

استخدام عالية .كما وأظهرت الدراسة وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية بيين متغييري األهميية واالسيتخدام
لصالح متغير األهمية لجميع مجاالت الدراسة.

ونجد أن دراسة وصفي مسداعدة ( )4001هيدفت إليى التعيرف عليى معوقيات اإلشيراف التربيوي
كمييا ي ارهييا المش يرفون التربويييون بمييديريات التربييية والتعليييم فييي محافظييات الشييمال ،ومعرفيية أثيير كييل ميين
الجنس والخبرة والمتهل العلمي والتفاعل بينهما على معوقات اإلشراف التربوي التي يواجهها المشرفون،

وقد استخدم الباحث المنها الوصفي التحليلي ،هذا وتكونيت عينية الد ارسية مين ب 155مشيرفاً ومشيرفة،

واسييتخدم الباحييث اسييتبانة تألفييت ميين ب 63فق يرة وزعييت علييى ثييالث مجيياالت هييي :التخطيييط ،الميينها،
التعليم ،النمو المهني ،التقويم ،اإلدارة التربويية ،إدارة الصيفوف ،العالقية ميع اليزمالء والمجتميع المحليي.

وقد بينت النتائا أن درجة وجود معوقات اإلشراف التربوي كميا ي ارهيا المشيرفون التربوييون كانيت بدرجية

كبييرة ،كمييا بينييت أنيه ال توجييد فييروق ذات دالليية إحصيائية فييي درجيية إحسياس المشيرفين للمعوقييات تعييود
لمتغيرات الجنس ،المتهل العلمي ،سنوات الخبرة والتفاعل بينهما.
وهيدفت د ارسية سدهيل ديداب ( )4001التعيرف إليى ميدى ممارسية المشيرفين التربيويين فيي برنياما
التربية العملية بجامعة القدس المفتوحة والجامعة اإلسالمية بغزة ألدوارهم ومهماتهم ،وتحديد درجية أهميية

هيذا اليدور وممارسيته .وقيد اسيتخدم الباحيث المينها الوصيفي ،وتكونيت عينية الد ارسية مين ب 31مشيرفاً،
وب 325طالباً وطالبة ،وقد أعيد الباحيث لهيذا الغيرض اسيتبانة تضيمنت ثالثية محياور موزعية عليى ب35

فقرة كأداة للدراسة .وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائا التالية :توفير الجو النفسي والمنا المناسب من
أهم المهمات التي يجب أن يقوم بهيا المشيرف فيي مرحلية اإلعيداد للموقيف التعليميي ،وكيذلك تنظييم لقياءات
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للطلبة المعلمين لمناقشة مفهوم التربية العملية وأهميتها .كما أن دور المشرف التربيوي فيي تطيوير برنياما

التربية العملية لم يمارس بالشكل المطلوب .وأظهرت الدراسة أخي اًر بأن جهود مشرفي التربيية العمليية فيي

رفع كفاية الطلبة المعلمين من الناحيتين العلمية والمهنية دون المستوى المطلوب.

وهدفت د ارسية جوردن ) (S. Gordon, 2000إليى معرفية أثير أسيلوب اإلشيراف التطيوري فيي
تطييوير تفاعييل المش يرفين التربييويين مييع المعلمييين والمعلمييات ،واسييتخدم الباحييث الميينها الوصييفي ،وقييد

تكونييت عينيية الد ارسيية ميين ب 16مشيرفاً تربوي ياً تييم تييدريبهم علييى أسييلوب اإلشيراف التربييوي التطييوري فييي

لقيياءين ،مييدة كييل لقيياء ثييالث سيياعات ،وكلييف كييل مشييرف بتشييخيص المسييتوى اإلد اركيي لثالثيية معلمييين،
ومن ثم تحديد النمط اإلشرافي المناسب لكل مينهم ،وأظهيرت الد ارسية النتيائا التاليية :كانيت درجية اتفياق

المشرفين التربويين باستخدام اإلشراف التربوي التطوري كبيرة ،وحقق المعلمون والمعلمات مسيتوى كبيي اًر
من التطوير في مجال العملية التعليمية ،واستطاا المشرفون التربويين اليذين اسيتخدموا الينمط اإلشيرافي

المباشر ،واليذين اسيتخدموا الينمط اإلشيرافي التشياركي ،واليذين اسيتخدموا الينمط اإلشيرافي غيير المباشير،

ميين النجيياح فييي التعامييل مييع المعلمييين والمعلمييات الييذين يتصييفون بدرجيية منخفضيية اإلدراك ،ومتوسييطة
اإلدراك ،وعالية اإلدراك على التوالي.
وهيدفت د ارسية بالتد

وآخدرون ) (Bulach others, 1999إليى معرفية تيأثير الممارسيات

اإلشيرافية العلمييية للمييديرين علييى المنييا اإلشيرافي الموجييود فييي المدرسيية ومعرفيية تييأثير كييل ميين الجيينس

والمرحلة على ذلك ،وقد استخدم الباحيث المينها الوصيفي التحليليي ،وشيملت عينية الد ارسية ب 218مين
المعلمين خريجي كلية التربيية بواليية ديتروييت بالوالييات المتحيدة األمريكيية ،وقيد صيمم الباحيث اسيتبيان

تييألف ميين ب 52بنييداً ،وقييد توصييلت الد ارسيية إلييى أن المنييا التعليمييي فييي المدرسيية كييان أكثيير إيجابييية
وأكثيير ممييا هييو متوقييع ولكيين بقييي هنيياك متسييع لمزيييد ميين التحسييينات ،وأن أقييل النتييائا كانييت فييي مجييال

الصيراا ،حيييث عكسييت رتييية المعلمييين أن مييديريهم حيياولوا تجنييب الصيراا والتعامييل بييتحفظ فييي بعييض

ممارسيياتهم ،والممارسييات فييي مجييال الثقيية كانييت أكثيير إيجابييية ،كمييا بينييت أن الجيينس لييم يلعييب دو اًر فييي
المنا اإلشرافي ،ويبدو أن الممارسات التي تعزز المنا اإلشرافي الجيد تتثر على كل الجنسيين بينفس

الدرجة ،ومع ذلك فإن المديرات حصلن على نسبة أحسن من المديرين في مجال القيادة.

وهدفت دراسة محمود محمود ( )1991إلى تحديد واقع اإلشيراف التربيوي فيي محافظيات غيزة فيي

مجيال تنميية كفاييات المعلميين وذليك مين وجهية نظير المعلميين أنفسيهم وميدى تيأثر ذليك بكيل مين الجينس

والمتهل العلمي وسنوات الخدمة ونوا المتسسة المشرفة .وقد استخدم الباحث المنها الوصيفي ،وتكونيت
عينة الد ارسية مين ب 388معلمياً ومعلمية ،وقيد أعيد الباحيث لهيذا الغيرض اسيتبانة تضيمنت أربعية محياور

كأداة للدراسة ،وقد توصلت الدراسة إليى :أن هنياك تبياين كبيير بيين درجيات ممارسيات المشيرفين التربيويين
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اإلشيرافية التيي تهيدف إليى تنميية كفاييات المعلميين يرجيع إليى كيل مين الجينس والمتهيل العلميي والمتسسية

المشرفة .كما ويعتبر تنفيذ المناها الدراسية وتطويرها أكثر المجاالت ممارسة من قبل المشرفين التربويين،
بينما توظيف البيئة المحلية في العملية التعليمية التعلمية هو األقل ممارسة.
تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الباحث لدراسات المحور األول والتي اهتمت بالكفايات لدى كل من الطلبة

ومعلمي التعليم األساسي يمكن إجمال النقاط التي توصلت إليها الدراسات السابقة من حيث:
 موضوع الدراسة وأهدافها:

 -فيما يتعلق بدراسات المحور األول والمتعلقة بكفايات تكنولوجيا المعلومات فمن المالحظ أن

جميع الدراسات السابقة في هذا المحور تباينت في األهداف ،فدراسة محمد الزبون وصالح
عبابنة ( )2414هدفت التعرف إلى تحليل عناصر النظام التربوي في ضوء تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت ،وطرح تصور مستقبلي لمهارات الثقة اإللكترونية التي يظهرها

المتعاملون بالعملية التربوية وفق هذه التكنولوجيا ،ودراسة منير كرمة ( 4010هدفت معرفة
مدى توافق كفاءة معلم التربية التكنولوجية من وجهة مديريهم ومعايير الكفاءة لمعلم التربية

التكنولوجية الصادرة عن اليونسكو ب ، 2118كما وجاءت دراسة راشد أبو صواوين بواياد عبد
الجواد ( )4009تهدف إلى معرفة درجة توافر كفايات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي مبحث

التكنولوجيا بالمرحلة الثانوية بغزة ودرجة ممارستهم لها ،وبينما دراسة منال السيف ()2441

كشفت عن مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى عضوات هيئة التدريس بكلية التربية في

جامعة الملك سعود ،وأما دراسة واثق حثناوي ( )2441بينت دور المعلوماتية في تنمية
األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر

المديرين والمعلمين المهنيين ،في حين دراسة بهجت إسماعيل ( )2448قامت بتحديد
التقديرات التقويمية لمهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين بالجامعة االسالمية بغزة

في ضوء المعايير العالمية لألداء ،هذا وهدفت دراسة كل من الجمعية الدولية لتكنولوجيا

التعليم والتي أصدرت المعايير المعروفة بإسم ( ،)NETS, 2002ودراسة ب Joycarde
 ،)Macher & Others, 2001ودراسة ( Deborahj Weitzenkamp & Others,

 ،)2003ودراسة ب ، NCATE, 2001ودراسة هيئة المعايير العالمية (،)NCATE,2002

ودراسة ب ،)Vikis Napper, 2002ودراسة ب ،)Adam Friedman, 2006إلى تحديد

المعايير التي في ضوئها تطور أداء المعلمين.

كما وهدفت دراسة عبد اهلل آل محيا

( )2448قاست أثر استخدام الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني على مهارات التعليم التعاوني
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لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك خالد في أبها ،أما دراسة زياد الجرجاوي وجميل

نشوان ( )4009هدفت إلى تقويم األداء المهني للمعلمين العاملين بمدارس وكالة الغوث

الدولية بغزة في ضوء متشرات الجودة الشاملة ،في حين هدفت دراسة آن وآخرين &

 4001( Ann Othersإلى التركيز على أوضاا المعلمين ذات الصلة بتحقيق التكامل

التكنولوجي وفق المعايير الدولية لتكنولوجيا التعليم للطالب والمعلمين ،هذا واتجهت دراسة

مجدي حناوي ( )2441للكشف عن اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو اإلنترنت

واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين ،دراسة أحمد الزايدي ()4000

هدفت إلى التعرف على الكفايات األدائية األساسية الالزمة للمشرفين التربويين بمراحل التعليم
العام ،والتعرف إلى درجة أهميتها ودرجة استخدامها لدى المشرفين التربويين.

 أما فيما يتعلق بدراسات المحور الثاني والمتعلقة باإلشراف التربوي فمن المالحظ أن هناك
دراسات اتفقت مع الدراسة الحالية والتي تهدف إلى الكشف عن دور المشرف التربوي في

تحديد كفايات وأدوار المعلمين ،ومن هذه الدراسات دراسة كامل أبو شملة ( ،)2441ودراسة

غسان الحلو ( ،)2441ودراسة محمد صيام ( ،)2447ودراسة سهيل دياب (،)2441

ودراسة مها الزايدي ( ،)2442ودراسة بالش وآخرون (.)Bulach & Others, 1999
في حين أن هناك دراسات أخرى كانت تهدف إلى تحديد واقع الممارسات اإلشرافية التي يجب

أن يقوم بها المشرف التربوي ،منها دراسة حسن تيم ( ،)2441ودراسة عاهد المقيد

( ،)2446ودراسة نهلة كساب ( ،)2441ودراسة محمد البنا ( ،)2441ودراسة محمود
محمود ( .)1117أما دراسة نزيه يونس ( )2441فقد اتجهت إلى توظيف التخطيط

االستراتيجي لتطوير أساليب اإلشراف التربوي.

وهذا وقد هدفت دراسة وصفي مساعدة

( )2441إلى التعرف على معوقات اإلشراف التربوي كما يراها المشرفون التربويون .هذا

وتمتاز هذه الدراسة في التعرف إلى دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا

المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية بفلسطين وفق المعايير الدولية .كما وركزت الدراسة على
دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية في حين

أن الدراسات السابقة ركزت على المقررات والمناها والمعلمين .هذا وركزت أيضاً على دور
المشرف في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات الواجب توافرها عند معلمي المرحلة الثانوية
وفق المعايير الدولية ،في حين الدراسات ركزت على الكفايات التي يمتلكها المعلم.
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 من حيث المنهج المستخدم:

 فيما يتعلق بدراسات المحور األول :فمن الجدير ذكره أن جميع دراسات المحور األولاستخدمت المنها الوصفي التحليلي ،عدا دراسة عبد اهلل آل محيا ( )2448فاستخدم الباحث

المنها شبه التجريبي ،أما دراسة علياء الجندي ( )4001فقد استخدمت المنها التجريبي.
وفي الدراسة الحالية استخدم الباحث كما في بعض الدراسات السابقة المنها الوصفي وذلك

ليتمكن من التعرف إلى دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي
المرحلة الثانوية بفلسطين وفق المعايير الدولية.

 أما فيما يتعلق بدراسات المحور الثاني فنجد أن جميع دراسات المحور الثاني استخدمتالمنها الوصفي التحليلي ،وهو نفس المنها الذي اتبعه الباحث في دراسته الحالية.

 مجتمع وعينة الدراسة:

 فيما يتعلق بدراسات المحور األول :اشتركت هذه الدراسة في عينتها المعلمين مع دراسة محمدالزبون وصالح عبابنة ( ،)2414ودراسة منير كرمة ( ،)2414ودراسة راشد أبو صواوين

بواياد عبد الجواد ( ،)2441ودراسة منال السيف ( ،)2441ودراسة واثق حثناوي (،)2441
ود ارسة زياد الجرجاوي وجميل نشوان ( ،)2446ودراسة علياء الجندي ( ،)2445ودراسة
منصور الشهري ( ،)2445ودراسة تيسير خوالدة ( ،)2442ودراسة آن وآخرين

&

 ,)2441( Ann Othersودراسة (،)Deborahj Weitzenkamp & Others,2003

ودراسة ( ،)Vikis Napper,2002ودراسة أحمد الزايدي ( )2444والتي طبقت على

المعلمين .في حين نجد أن هناك دراسات شملت المعلمين والطلبة مثل دراسة Joycarde

 ،)2001( Macher & Othersودراسة  ،)2441( NCATEودراسة

Adam

 Friedmanب. 2006

 أما فيما يتعلق بدراسات المحور الثاني فنجد أنها اشتركت في عينتها المعلمين مع دراسة كاملأبو شملة ( ،)2441ودراسة حسن تيم ( ،)2441ودراسة غسان الحلو ( ،)2441ودراسة

محمد صيام ( ،)2447ودراسة محمد البنا ( ،)2441ودراسة بالش وآخرون ( & Bulach

 ،)Others, 1999ودراسة محمود محمود ( .)1117في حين نجد أن هناك دراسات
شملت عينتها المشرفين التربويين كدراسة نزيه يونس ( ،)2441ودراسة وصفي مساعدة

( ،)2441ودراسة جوردن ( .)Gordon, 2000وفي المقابل نجد أن هناك دراسة شملت

عينتها المعلمين والمشرفين التربويين ،وهي دراسة نهلة كساب ( ،)2441ونجد أن دراسة

سهيل دياب فقد شملت عينتها كل من المشرفين والطلبة.
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 أداة الدراسة:

 -فيم ا يتعلق بدراسات المحور األول :اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات التي استخدمت االستبانة

مثل دراسة كل من منير كرمة ( )4010ودراسة راشد أبو صواوين بواياد عبد الجواد (،)4009
وبينما دراسة منال السيف ( ،)2441ودراسة واثق حثناوي ( ،)2441ودراسة زياد الجرجاوي
وجميل نشوان ( ،)2446و دراسة آن وآخرين  ،)2441( Ann & Othersودراسة مجدي

حناوي ( ،)2441ودراسة أحمد الزايدي ( .)2444أما الدراسة الحالية فقد استخدمت استبانة
مصممة وفق المعايير الدولية الصادرة عن الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم والتي لم تجد أي

دراسة تناولت هذه المعايير في البيئة الفلسطينية.

 أما فيما يتعلق بدراسات المحور الثاني :نجد أن هذه الدراسة اتفقت مع جميع الدراسات السابقةالتي استخدمت االستبانة كأداة لدراستها ،ومن هذه الدراسات دراسة كامل أبو شملة (،)2441

ودراسة حسن تيم ( ،)2441ودراسة غسان الحلو ( ،)2441ودراسة نزيه يونس (،)2441

ودراسة محمد صيام ( ،)2447ودراسة نهلة كساب ( ،)2441في حين اختلفت مع دراسة
واحدة ،وهي دراسة جوردن ( )Gordon, 2000والذي استخدم في دراسته االختبار كأداة

لدراسته.
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الفصل الثالث
اإلطار النظري

ويشتمل على:

 اإلشراف التربوي كفايات ومها ارت المشرف التربوي -تكنولوجيا المعلومات

 -المعايير الدولية لتكنولوجيا التعلم والتعليم

الفصل الثالث
اإلطار النظري
يتن يياول ه ييذا الفص ييل عرضي ياً أله ييم الجوان ييب الت ييي تتعل ييق بموض ييوا الد ارس يية حي ييث تن يياول مح ييورين

أساسيين أولهما يتناول اإلشراف التربوي بمفهوميه وأهدافيه ووظائفيه ،وينتقيل إليى مهيام المشيرف التربيوي
وأساليب اإلشراف التربوي باإلضافة إلى أنواعه ،ويتطرق المحور الثياني إليى الكفاييات األساسيية للمعليم
بمفهومها إضيافة إليى توظييف تكنولوجييا المعلوميات فيي التعلييم واليتعلم ثيم ينتقيل إليى كفاييات تكنولوجييا

المعلومات ودعم التكنولوجيا لدور المعلم إضيافة إليى أهيداف تيدريس تكنولوجييا المعلوميات فيي الم ارحيل
التعليمية المختلفة وأخي اًر التطرق إلى المعايير العالمية لتكنولوجيا المعلومات.
.1

اإلشراف التربوي

ُيعييد اإلش يراف التربييوي ميين أهييم الييدعائم التييي تسييتند إليهييا العملييية التربوييية برمتهييا؛ إذ يعييد الحاضيين
الرئيسي لهذه العملية بكافة جوانبهيا وعناصيرها مين طاليب ومعليم وميدير ومشيرف تربيوي ،حييث أن كيالً
منهم مكم ٌل لآلخر ،ومن أهم هذه العناصر المشرف التربيوي واليذي يعتبير بمثابية ال ارعيي لتليك العمليية،
فالمشييرف التربييوي هييو قائييد تربييوي يعييي األهييداف التييي يسييعى اإلش يراف التربييوي إلييى تحقيقهييا وتحسييين
العملي يية التعليمي يية التعلمي يية ويعم ييل عل ييى تطويره ييا لمواكب يية تط ييور تكنولوجي ييا المعلوم ييات واالتص يياالت

المتسييارعة فييي العصيير الرقمييي .وتطييور مفهييوم اإلشيراف التربييوي ولييم يعييد مجييرد تفتيييش عيين المعلمييين

والطييالب أو تقييدي اًر ألعمييالهم بييل أصييبح يمثييل عملييية فنييية تهييدف لتهيئيية الظييروف لنمييو المعلمييين نم يواً

مسييتم اًر كمييا يهييدف إلييى تحسييين عملييية الييتعلم والتعليييم واصييبح يتطلييب جهييوداً تعاونيياً ومجهييوداً جماعيياً
يشييترك فيييه كييل ميين يهمهييم أميير العملييية التعليمييية ،كمييا أصييبحت هييذه العملييية تسييتند علييى أسييس ميين

التخطيط والتنظيم والتقويم (إبراهيم الخطيب وأمل الخطيب.)14 :2441 ،
 .1.1مفهوم اإلشراف التربوي

مع التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده عالمنا المعاصير يجعيل الكثيير مين المعنييين فيي مجيال
اإلشراف التربوي معرفة سيبل تطيوير أسياليبه مين األسياليب التقليديية إليى أسياليب تعتميد عليى تكنولوجييا

المعلومات من خالل عملية التفاعل بين المشرف التربوي والمعلم مين جهية وبيين المشيرفين أنفسيهم مين

جهة أخرى بهيدف تحسيين أدائهيم للوصيول للهيدف النهيائي وهيو تحسيين العمليية التعليميية التيي محورهيا
الطالب ،حيث تعددت مفاهيم اإلشراف التربوي حيث تناوله التربويون من عدة جوانب واتجاهيات فمينهم
من جعله يقتصر على مباشرة التعليم داخل غرفة الصف وتقدير عميل المعلميين ،ومينهم مين جعليه يميد
المعلييم بمييا يحت يياج إليييه م يين مسيياعدة ،وم يينهم ميين جعل ييه يسييتهدف تزوي ييد الطييالب ف ييي جميييع الم ارح ييل

بمستوى أفضل من الخدمات التربوية.
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يعرفه (ويلز ولوفيل )1175 ،نقالً عين (ايزابيل فيفر وآخرون )21 :1117 ،السيلوك اإلشيرافي

التدريسييي كمييا يفتييرض أن يكييون نظييام سييلوكي إضييافي تييوفره المنظميية بالمدرسيية بشييكل رسييمي لغييرض
التفاعييل مييع النظييام السييلوكي التعليمييي علييى نحييو يضييمن اإلبقيياء علييى األداء ،ويتغييير وتحسييين وتييوفير
الفرص التعليمية للتالميذ وتحقيقها بالفعل .
ويعرفه (عبد الغني النوري )214 :1111 ،بأنه عملية اتصال إنساني تبدأ بمرسل هو المشرف،
وينتهي بمستقبل يتمثل غالباً بالمعلم أو اإلداري أو عامل تربوي ،أو غيرهم من خيدمات بشيرية مدرسيية

مساعدة .

ويشير (جدودت عطدوي )114 :2441 ،إليى أن التربيويين يجمعيون عليى أن عمليية اإلشيراف هيي
خدم يية فني يية متخصص يية يق ييدمها المش ييرف الترب ييوي المخ ييتص إل ييى المعلم ييين ال ييذين يعمل ييون مع ييه بقص ييد
تحسين عملية التعليم والتعلم ،وتعمل الخدمة اإلشراقية على تمكين المعلم من المعرفة العلميية المطلوبية
والمهارات األدائية الالزمة ،على أن تقدم بطريقة إنسانية تكسب المعلمين الثقة بأنفسهم وتزيد من تقبلهم

وتحسن من اتجاهاتهم.

فييي حييين يييرى بسددهيل ديدداب )154 :2441 ،بييأن االش يراف عملييية مخططيية منظميية تهييدف إلييى

مسيياعدة المعلمييين والطلبيية علييى امييتالك مهييارات تنظيييم تعلييم التالميييذ بشييكل يييتدي إلييى تقييييم األهييداف
التعليمية والتربوية .

وييرى (عدنان اإلبراهيم )12 :2442 ،بيأن االشيراف عمليية تفاعيل بيين المشيرف والمعليم فيي جيو

ديمق ارطييي يهييدف إلييى تزويييد المعلييم بكييل مييا يحقييق نمييوه العملييي والمهنييي بقصييد تحسييين عمليتييي التعليييم

والتعلم .

ه ييذا ويعرف ييه (عبدددد الفتددداح عليدددان )12 :2442 ،االشييراف بأن ييه عملي يية اتص ييال إنس يياني تبادلي يية

وتشيياركية ،وهييي تعنييي بييالموقف التعليمييي التعلمييي ،بجميييع عناص يره ميين منيياها ووسييائل وبيئيية ومعلييم
وطالييب وتهييدف د ارسيية العوامييل المييتثرة فييي ذلييك الموقييف وتقييمهييا للعمييل علييى تحسييينها وتنظيمهييا ميين

أجل تحقيق أفضل ألهداف التعليم والتعلم .

وتيرى (نعيمدة المددلل )1 :2441 ،أن االشيراف "العمليية التيي ييتم فيهيا تحسيين العمليية التربويية
وتطويرها ورفع مستواها ،بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تحيول دون تحقييق األهيداف التربويية

المنشودة بالمستوى المطلوب".
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وعرفه (عبد الرحمن عدس وذوقان عبيدات )67 :1111 ،بأنيه عمليية قياديية ديمقراطيية تعاونيية
منظم ي يية تعن ي ييي ب ي ييالموقف التعليم ي ييي التعلم ي ييي بجمي ي ييع عناصي ي يره م ي يين من ي يياها ووس ي ييائل وأس ي يياليب وبيئ ي يية

ومعل ي ييم وطال ي ييب ،وته ي ييدف إل ي ييى د ارس ي يية العوام ي ييل الم ي ييتثرة ف ي ييي ذل ي ييك الموق ي ييف ،وتقييمه ي ييا للعم ي ييل عل ي ييى

تحسينها .

ومي يين خي ييالل اسي ييتعراض الباحي ييث التعريفي ييات واآلراء السي ييابقة ،يتضي ييح أن عمليي يية اإلش ي يراف التربي ييوي

بمفهومها الحديث هي مجموعة من األنشطة المدروسة يقوم بها مختصون ،تهدف إلى توجيه المعلميين

وارشييادهم وتزويييدهم بكييل جديييد فييي مجييال عملهييم بمييا يسيياعد علييى نمييوهم الشخصييي والمهنييي ليكون يوا
معلمين مبدعين قادرين على التفاعيل ميع الموقيف الصيفي وال يتحقيق ذليك إال مين خيالل مشيرف تربيوي

مبدا الذي يعتبر بمثابة الركيزة األساسية للعملية التربوية.
 .1.2أهداف اإلشراف التربوي
يهييدف اإلشيراف التربييوي بصييورة عاميية إلييى تحسييين عمليتييي التعليييم والييتعلم وتحسييين بيئتهمييا ميين

خ ييالل االرتق يياء بجمي ييع العوام ييل الم ييتثرة ف يييهم ،ومعالج يية الص ييعوبات الت ييي تواجهه ييا ،وتط ييوير العملي يية

التعليميية فيي ضييوء األهيداف ومين أبييرز أهيداف اإلشيراف التربيوي ميا حييددها (سدالمة حسدين وعددوض

اهلل عوض اهلل )26-21 :2446 ،كالتالي:

 مساعدة المعلمين على النمو المهني.
 إحداث التغيير والتطوير التربوي.
 تحسين الظروف المدرسية.
 الربط بين المواد الدراسية.

 بناء قاعدة أخالقية بين المدرسين.
 تقويم نتائا التدريس.
ويذكر (جودت عطوي )212 :2442 ،األهداف التالية:
 تطوير المنها المدرسي من حيث األهداف والمحتوى واألسلوب الذي يتبع في عملية التعليم
والتعلم وأسلوب التقويم.

 تنظيم الموقف التعليمي التعلمي.
 مساعدة المعلمين في تنمية قدراتهم وكفايتهم لبلوغ األهداف التربوية.
 إحداث التغيير والتطوير التربوي.

 تحسين الظروف والبيئة المدرسية.

 تطوير عالقة المدرسة مع البيئة المحلية.
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أما (محمد المنيف )52 :2442 ،فقد ذكر األهداف التالية:
 تشخيص الموقف التعليمي وتحديد جوانب القوة والضعف.
 االرتقاء بمستوى أداء المعلم المهني.

 تعريف المعلمين بأساليب التدريس الفعالة.

 تشجيع المعلمين على إجراء البحوث التربوية والتجارب الميدانية.
 تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المعلم.
 تزويد وتعريف المعلم بأساليب التقويم الفعالة.
 االهتمام بحاجات المعلمين النفسية والمهنية.
 تنمية العالقات اإلنسانية لدى المعلمين.

 تعريف المعلمين بأساليب اإلدارة الصفية.

 تقويم المعلمين وتقديم التغذية الراجعة لهم.
وم يين خ ييالل م ييا س ييبق م يين آراء الب يياحثين ي ييرى الباح ييث أن الجمي ييع إتفقي يوا عل ييى أن أه ييم أه ييداف
األش يراف التربييوي هييو االرتقيياء بييالمعلم ميين خييالل تنمييية كفاياتييه التكنولوجييية واالنتبيياه لحاجاتييه النفسييية

والمهنية؛ إذ يقع على عاتق المشرف التربوي هذه المسئولية ليفجر ما لديه مين طاقيات ليجعيل مين هيذه
الفئة معلمين مبدعين قادرين على مواكبة التطور المتسارا فيي هيذا العيالم مين خيالل االطيالا عليى ميا

توصل إليه اآلخرون من نجاحات ،بهدف التقدم في العملية التعليمية التعلمية.
 .1.1وظائف اإلشراف التربوي

يمكن حصر وظائف اإلشراف التربوي كما حددتها (سحر باداود )21-28 :2441 ،فيما يلي:
 .1.1.1وظائف إدارية

 التعاون مع إدارة المدرسة في عملية توزيع الصفوف والحصص بين المعلمين.
 المشاركة في عملية إعداد الجدول الدراسي.

 إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام دراسي.

 توفير المنا اإلداري المناسب لنمو المعلمين ونمو التالميذ وتحقيق أهداف العملية التربوية.
 .1.1.2وظائف تنشيطية
 حث المعلم على اإلنتاج العلمي والتربوي.
 مساعدة المعلمين على النمو الذاتي.

 المساعدة على توظيف التقنيات التربوية والوسائل التعليمية.
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 .1.1.1وظائف تدريبية
تعهد تليك الوظيائف المعلميين بالتيدريب مين أجيل نميوهم وتحسيين مسيتويات أدائهيم وبالتيالي تحسيين

الموقيف التعليميي وذلييك عين طريييق اليورش الد ارسييية ،حلقيات البحييث ،النشيرات ،مسيياعدة المعلميين علييى
وضع البراما التربوية ،وفهم األهداف التربوية.
 .1.1.2وظائف بحثية
 اإلحساس بالمشكالت والقضايا التي تعوق مسيرة العملية التربوية والسعي إلى تحديدها
والتفكير الجاد في حلها وفق برناما يعد لهذا الغرض.

 تكوين فريق بحث في كل مدرسة لدراسة مشكالت المادة والتالميذ واإلدارة.
 .1.1.5وظائف تقويمية

 قياس مدى توافق عمل المعلم مع أهداف المتسسة التربوية ومناهجها وتوجهاتها.
 معرفة مراكز القوة في أداء المعلم لتعزيزها واكتشاف نقاط الضعف لعالجها وتداركها.
 المعاونة في تقويم العملية التعليمية على أسس موضوعية دقيقة.
 .1.1.6وظائف تحليلية
 تزويد المعلمين بكيفية تحليل المناها وفق نماذج نظرية لتحليل المناها وتطويرها.
 تحليل المناها الدراسية من حيث األهداف والمحتوى وأساليب التدريس والتقويم.
 تحليل أسئلة االختبارات من خالل المواصفات الفنية المحددة لها.
 .1.1.7وظائف ابتكارية
 ابتكار أفكار جديدة وأساليب مستخدمة لتطوير العملية التربوية.
 وضع هذه األفكار واألساليب موضع االختبارات والتجريب.

 تعميم هذه األفكار واألساليب بعد تجريبها وثبوت صالحيتها.

(سحر باداود.)21 -28 :2441 ،

ويتكييد الباح ييث عل ييى أهمي يية دور المشييرف الترب ييوي ف ييي مس يياعدة المعلمييين عل ييى توظي ييف التقني ييات

أمر ضرورياً وهاماً في طريق اإلبداا لدى كل من المعلم
التربوية والوسائل التعليمية؛ إذ يعتبر توظيفها اً
والمشييرف التربييوي علييى حييد سيواء .كمييا ويتكييد بييأن تعييدد الوظييائف للعملييية اإلشيرافية يلقييي عليهييا طييابع
األهمية والضرورة للعملية التعليمية التعلمية في تطوير كفايات المعلمين التدريبية ،والبحثية ،والتقويمية،

واالبتكارية والتي تتدى إلى إعداد معلم مواكب للتطور التكنولوجي والعصر الرقمي.
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ويييرى الباحييث أنييه ميين الضييروري إضييافةً لمييا سييبق ضييرورة إعييداد ورشييات عمييل للمعلمييين يقودهييا

المشرفون التربويون ،ليقوموا بتدريب المعلمين على كيفية تنفيذ الدروس بشكل عملي وتحليل ما يقوم به
زمالتهم للوقوف على مواطن القوة وتعزيزها ومواطن الضعف لتفاديها ووضع الحلول لعالجها.
 .1.2مهام المشرف التربوي
يقييوم المشييرف التربييوي بمهييام متنوعيية منهييا النمييائي والوقييائي والعالجييي لمواجهيية إشييكاالت ضييعف

التحصيييل الد ارسييي وضييعف الدافعييية للتعليييم وثغيرات المنيياها الد ارسييية واالنضييباط الصييفي وادارة الوقييت
واستثماره والتخطيط للدروس وغيرها ،ومن أهم تلك المهام ما ذكره

(محمود أبو عابد: 185-177 :2445 ،

 تنمية المعلمين مهنياً.

 تنظيم براما الدورات التدريبية في أثناء الخدمة وادارتها.
 تقويم عملية التعليم وتحليل األداء التعليمي.
 إجراء الدراسات واألبحاث التربوية.

 رعاية الصحة النفسية للمعلمين والمتعلمين.
 تقويم المواد التعليمية التعلمية.
كما ذكر (الحسن المغيدي )21 :2444 ،المهام التالية:
 مساعدة المعلم لفهم أهداف التعليم والمدرسة والمادة التي يدرسها ،وكيفية صياغة األهداف
التعليمية وطرق تحقيقها.

 دراسة العوامل التي تعوق عملية التعلم لدى الطالب في المدرسة.
 دراسة الطرق التربوية الجديدة المتعلقة بالمنها.

 تحفيز المعلمين للتفكير والتجربة على أسس علمية سليمة والمثابرة على االطالا على كل
جديد.

 دعم التعاون الجماعي بين المعلمين لتحقيق األهداف المنشودة.
 تشخيص مجاالت اإلبداا والميول لدى المعلمين والعمل على تنميتها وترشيدها.
 العدالة في توزيع الكفايات على المدارس.

ويضيف (محمد جواد الخطيب )84-75 : 2445 ،ما يلي:
 تطوير المنها.


تنظيم الموقف التعليمي التعلمي.

 توفير التسهيالت التعليمية.
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 إعداد المواد التعليمية والتعريف بالموجود منها.
 تهيئة المعلمين الجدد واعدادهم لعملهم.

 اإلفادة من خبرات البيئة في عملية التعليم والتعلم.
 تطوير العالقات العامة الجديدة.

أمييا (أحمددد دويددد )51 :2442 ،فيييرى أن وظييائف المشييرف التربييوي تييتلخص فييي القيييام بالعمليييات
التالييية :بالتخطيييط – التنسيييق – القيييادة – التوجيييه – التييدريب  -إجيراء البحييوث – واالبتكييار  -التقييويم
والمتابعة  ،ويتفرا عن هذه الوظائف نوعان من المهام هما:

أ .مهام إنسانية اجتماعية للمشرف التربوي تتمثل في عالقات إنسيانية ،وتوثييق الصيلة ميع إدارات
المدارس والمعلمين والطالب ،ومع رتسائه وزمالئه المشرفين التربويين أيضاً.

ب .مهييام مهنييية فنييية للمشييرف التربييوي تتمثييل فييي تخطيييط العمييل ،االتصييال والتنسيييق بييين جميييع

أط ي يراف العمليي يية التعليميي يية والتربويي يية ،تطبيي ييق األسي يياليب اإلش ي يرافية المختلفي يية ،واج ي يراء البحي ييوث
والتج ييارب التربوي يية والتق ييويم والمتابع يية ،والت ييدريب ،والتحلي ييل ك ييل م ييا يتعل ييق بالعملي يية التعليمي يية،

واإلبداا في ابتكار أساليب تعليمية جديدة ومفيدة للمعلمين والطالب.
ويرى الباحث من خالل ما تم سرده من آراء الباحثين أن المشرف التربوي كونه محور ارتكياز مهيم

في العملية التعليمية التعلمية تلقى على عاتقه العديد من المهام اإلدارية ،والتدريسية ،واإلنسانية ،ونأمل
ميين أصييحاب الق يرار دفييع مهييام المشييرف التربييوي إلييى مييا هييو جديييد ميين خييالل التأكيييد علييى التكنولوجيييا
الحديثة والتقنيات التربوية التي تصل بأداء المعلمين إلى األداء المستحق عالمياً.
 .1.5كفايات ومهارات المشرف التربوي

لكي يتمكن المشرف التربوي من أداء مهامه الكبيرة الملقاة على عاتقه ومواكبية التغييرات المتسيارعة

التي يشهدها اإلشراف التربوي الحديث كان البد وأن يتحلى هذا المشرف بمهارات وكفايات تتهله للقييام
بمسييئولياته التربوييية علييى الوجييه المطلييوب لييذلك فقييد صيينف بجددودت عبددد الهددادي )16 :2442 ،تلييك

المهارات خدمة ألغراض اإلشراف التربوي على النحو التالي:
 .1.5.1المها ارت العلمية والفكرية وتعني هذه المهارات قدرة المشرف على:
 التفكير البناء والتساتل الهادف.

 تحسين بيئة التعليم بشكل خاص.
 مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين ،فعليه أن يقبل المعلم الشاذ المتذمر والمعلم المبدا
النشيط.

15

 استعمال األسلوب العلمي في حل المشكالت.
 أن يحكم على المعلم بالنتائا التي يحققها.

 أن يسعى لبناء اإلشراف الذاتي لدى المعلمين.

 الوعي باألسس والمرتكزات التي بنيت عليها المناها الدراسية.

 المعرفة باألساليب اإلشرافية التي تمكنه من القيام بواجباته اإلشرافية.
 إتقان مهارات تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين.
 إتقان مهارات التدريب وأساليبه وتنمية المعلمين.

 مهارة إعداد األنشطة لتقابل أنواعاً معينة من البراما والمواد الدراسية.
ويرى الباحث بأن المهارات العلمية تعتبر على قدر واسع من األهمية خاصة فيميا يمتلكيه المشيرف

التربييوي ميين أسييلوب علمييي فييي حييل المشييكالت التييي تواجهييه بعيييداً عيين العش يوائية فييي ظييل التغي يرات

المتسارعة في عالمنا المعاصر.

 .1.5.2المهارات اإلنسانية :يجب أن يتصف المشرف التربوي بهذا المجال بما يلي:
 القدرة على العمل والتعامل مع اآلخرين وفهم الذات اإلنسانية وتقبلها.
 القدرة على اإلقناا والتعبير عن اآلراء وادارة النقاش والمساهمة فيه.
 حسن اإلصغاء والتفهم وبناء األجواء الودية.
 دقة المالحظة.

 إيجاد حوافز عند الكبار وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو العمل.
 كفايات االتصال والتفاعل مع المعلمين على اسس ديموقراطية إنسانية عادلة بعيدة عن
التسلط .قادرة على بناء عالقات جيدة معهم.

 يتحسس مشاعر المعلمين نحو النظام والسياسة التربوية.
 مهارة جمع البيانات والمعلومات عن العاملين في المدرسة لتحليلها وتفسيرها وتقدير العالج
لها.

 مهارة التعرف على ميول العاملين من أجل استغالل كل منهم على أفضل وجه.
 مهارة التعرف على االتجاهات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المجتمع.

ويتكييد الباحييث علييى أهمييية المه يارات اإلنسييانية خاصيية المتعلقيية بكفايييات االتصييال والتفاعييل بييين

المشرف والمعلمين على أسس ديموقراطية تضمن حقوق المعلم مين جهية وواجباتيه مين جهية أخيرى ميع
األخييذ بعييين االعتبييار الحفيياظ علييى سييير العملييية اإلشيرافية علييى الوجييه المطلييوب بحيييث ال تطغييى هييذه

العالقات على سير تلك العملية وتكون داعماً أساسياً لها.
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 .1.5.1المهارات الفنية :وتشتمل على ما يلي:
 القدرة على صياغة األهداف ووضع خطة الدرس وتقويم العمل وتحليل التفاعل.
 القدرة على توضيح األفكار والتعبير السليم كتابة وكالماً.
 االطالا المستمر والقراءة الواعية.

 استخدام الوسائل المتعددة في التوضيح واستخدام األرقام.

 تبادل الرأي مع المعلمين ،وادارة الحوار معهم واستيعاب أفكارهم وتصوراتهم.
 القدرة على اإلصغاء والدقة في احترام آراء اآلخرين.

 مهارة التنسيق بين البراما اإلشرافية والبراما المدرسية وتكييف هذه البراما بحيث تكون مرنة
في ضوء المستجدات.

 مهارة دراسة نتائا الطلبة وتفسيرها وتالفي السلبيات.
 .1.5.2المهارات المتعلقة بالتنظيم المدرسي :وتشتمل على ما يلي:
 مهارة ترجمة البرناما التعليمي إلى خطة واقعية قابلة للتنفيذ.
 مهارة اإلشراف على برناما الصيانة المدرسي.

 مهارة اكتشاف أي خلل في التنظيم المدرسي والتنبيه إلصالحه.

 مهارة تقدير فعالية أي جانب تعليمي في ضوء األغراض التربوية.
 مهارة تحديد االحتياجات التربوية ورسم الخطة المناسبة لتأمين هذه االحتياجات.
ويتكييد الباحييث علييى أن مهييارة ترجميية البرنيياما التعليمييي إلييى خطيية واقعييية قابليية للتنفيييذ فييي غاييية

األهمييية إذ البييد عنييد صييياغة المشييرف التربييوي ألهييداف هييذه الخطيية أن تخضييع تلييك األهييداف للتقييويم
المستمر بحيث يتم الوقوف عليى ميدى تحقييق كيل هيدف مراعيياً المرونية فيي تنفييذه ،ميع ضيرورة األخيذ
بعين االعتبار الفروق الفردية بين المعلمين عند تنفيذ هذه الخطة.
 .1.6أساليب اإلشراف التربوي
لقييد تطييورت أسيياليب اإلش يراف التربييوي تبع ياً لتطييور مفهييوم اإلشيراف التربييوي فظهييرت أسيياليب كثي يرة

ومتنوعة يمكن أن يتبعها المشرف في ممارسته لدوره اإلشرافي ،ولكل أسلوب مميزاته واستخداماته ،كميا
أن لكل أسلوب شروط وضوابط البد من توفرها حتى يكون األسلوب ناجحاً.
ويعد اإلشراف التربوي في ضوء المفهوم الحديث :برناما عمل متكامل يهدف إلى تحسيين عمليتيي
ُ
التعليييم والييتعلم ،ميين خلييل تقييديم يييد العييون لجميييع العيياملين فييي مجييال التربييية والتعليييم وذلييك باسييتخدام

أساليب متنوعة (طارق البدري.)55 :2442 ،
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ويرى بمحمد جدواد الخطيدب )211 :2445 ،أن هيذه األسياليب هيي :مجموعية مين أوجيه النشياط
التربييوي التييي يقييوم بهييا المشييرف التربييوي والمعلييم والتالميييذ ومييديري المييدارس ميين أجييل تحقيييق أهييداف

اإلشراف التربوي .

وذكرت (سحر باداود )12-11 :2441 ،أنه ليس هناك أسلوب واحد يستخدم في جميع المواقف

والظروف ،فلكل أسلوب إشرافي مدى واستخدامات ومقومات تحدد مدى فاعليته ونجاحه ،ومن أهم هذه
المقومات:

 مالءمة األسلوب اإلشرافي للموقف التربوي وتحقيقه للهدف الذي يستخدم من أجله.
 معالجة األسلوب اإلشرافي لمشكالت تهم المعلمين وتسد احتياجاتهم.

 مالءمة األسلوب اإلشرافي لنوعية المعلمين من حيث خبراتهم وقدراتهم واعدادهم.

 إشراك بعض العاملين في الحقل التربوي من معلمين ومديرين ومسئولين في اختيار األسلوب
اإلشرافي وتخطيطه وتنفيذه.

 مرونة األسلوب اإلشرافي بحيث يراعي ظروف المعلم والمشرف والمدرسة والبيئة واإلمكانات
المتاحة.

 اشتمال األسلوب اإلشرافي على خبرات تسهم في نمو المعلمين في شئون العمل الجماعي،
والعالقات االجتماعية والمهارات.

 تنوا األساليب اإلشرافية وفق حاجات المعلمين والميدان.
ويضيف (طارق البدري )56 :2442 ،إلى ما سبق المقومات التالية:


تعاون المشرفين والمعلمين في تخطيط األسلوب اإلشرافي وتنفيذه.

 المشاركة التطوعية للمعلمين في األسلوب اإلشرافي.

 عدم إغفال األسلوب اإلشرافي في قضايا المعلمين الشخصية ومشكالتهم الوجدانية والشعورية.
والمشييرف التربييوي ليييس ملزم ياً بممارسيية جميييع أسيياليب اإلش يراف ،حيييث يشييير (منصدددل الرفددداعي،

 )181 :2441لذلك بقوله التنوا في أساليب اإلشراف التربوي يعكس التطور الذي لحق بهذا المجيال

ولكنه ال يفرض ضرورة استخدام كافة هيذه األسياليب ،وانميا يختيار منهيا المشيرف التربيوي ميا يسيهم فيي
تحسييين العملييية التعليمييية ومييا يييدعم البرنيياما اإلش يرافي ويييتدي فييي النهاييية إلييى تحقيييق األهييداف التييي

تنشدها النظم التعليمية من جهاز اإلشراف التربوي .
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وقد تناوليت األدبييات التربويية العدييد مين التقسييمات ألسياليب اإلشيراف التربيوي ،وييرى الباحيث مين

وجهيية نظيره وميين خييالل خبرتييه المهنييية أن أهمهييا التقسيييم ميين حيييث المجموعييات المسييتهدفة الييذي ذكيره

حسن الطعاني ( )2445وهو كالتالي:

 .1.6.1األساليب اإلشرافية النظرية الفردية :وتأخذ طابع القراءات النظرية وتستهدف المعلم
بشكل فردي:

أ .القراءات الموجهة.

ب .النشرة التربوية.

 .1.6.2األساليب اإلشرافية النظرية الجماعية :وتأخذ طابع الحديث النظري وستهدف
مجموعة من المعلمين ،وتشمل:

أ .الندوة التربوية.

ب .المتتمر التربوي.
ج .الدورة التدريبية.

د .البحث اإلجرائي.
 .1.6.1األساليب اإلشرافية العملية الفردية :وتنحو نحو الجانب العملي أكثر من النظري
وتستهدف المعلم بشكل فردي وتشمل:

أ .االجتماا الفردي مع المعلم باللقاء اإلشرافي أو المداولة اإلشرافية .
ب .الزيارة الصفية للمعلم .
 .1.6.2األساليب اإلشرافية العملية الجماعية :تنفيذ عملياً وتوفر للمعلمين فرص التطبيق
الميداني وغالباُ ما تتم لمجموعة من المعلمين بشكل جماعي وتشمل:

أ .االجتماعات الجماعية مع المعلمين.

ب .المشغل التربوي بالورشة التربوية .
ج .التعليم المصغر.

د .الدرس التوضيحي بالتطبيقي .
ه.

تبادل الزيارات بين المعلمين (حسن الطعاني.)67 :2445 ،

وقييد الحييظ الباحييث بييأن هييذا التصيينيف انقسييم إلييى قسييمين ،فمنييه مييا يتعلييق بالجانييب النظييري ،وآخيير
يتعلييق بالجانييب التطبيقييي العملييي ،ويشييير الباحييث إلييى ضييرورة االهتمييام والتركيييز علييى الجيياني العملييي

أكثيير ميين الجانييب النظييري ،خاصيية وأن تكنولوجيييا المعلومييات تسييتند أساسياً إلييى الجانييب التطبيقييي أكثيير
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م يين الجان ييب النظ ييري ،وه ييذا م ييا أكدت ييه المع ييايير الت ييي أدرج ييت م يين قب ييل و ازرة التربي يية والتعل يييم الع ييالي
الفلسطينية.

 .1.7مجاالت اإلشراف التربوي

تتعدد مجاالت اإلشراف التربوي وتتمثل كما حددها محمود طافش ( )2442فيما يأتي:

أ .التخطيط :والذي يتسم بالتجديد واالبتكار ،فالمشرف المبدا يعد خطته اإلشرافية
بالتعاون مع المعلمين ،ويساعدهم في إعداد خططهم الدراسية والسنوية ،ويساعد إدارة
المدرسة في إعداد الخطة السنوية.

ب .الطالب :وهو غاية العملية التربوية والتعليمية ،لذلك تغير دور الطالب من دور المتلقي
للمعرفة إلى دور الباحث والمناقش والمحاور ،وأصبح االهتمام بالطالب من جميع

الجوانب الجسمية والوجدانية والخلقية والعقلية من أجل تحقيق النمو المتكامل للطالب.

ج .المعلمون :فالمعلم هو محرك العملية التعليمية ،فهو منظم وقائد وموجه للنقاش؛ لذا
ينبغي على المشرف أن يهتم بمالحظة وتطوير أداء المعلمين.

د .المناهج والكتب المدرسية :فدور المشرف هو القيام بصياغة محتويات المناها،
واغنائها وتطويرها من أجل مالءمة حاجات التالميذ ومتطلبات المجتمع ،كما يجب
على المشرف أن يطلع على الكتاب المدرسي ليكون على بينة من محتوياته ويتمكن

من توجيه وارشاد المعلمين إلى مضمون الكتاب وتقويمه وتحليله.

ه .طرائق التدريس :يتطلب االختيار السليم لطرائق التدريس مهارة خاصة ينبغي تدريب
المعلمين عليها من أجل مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ ،ويلعب المشرف التربوي
دو اًر كبي اًر في تشجيع المعلمين على استخدامه ،لما لها من تأثير كبير في نفوسهم
ومدى تقبلهم لها واستفادتهم منها.

و .األنشطة والوسائل التعليمية :يتطلب من المشرف التربوي تدريب المعلمين على كيفية
إعداد الوسائل التعليمية المناسبة للموقف التعليمي كما يتطلب تدريبهم على كيفية
اختيار النشاط التعليمي المصاحب لكل هدف يتطلب تحقيقه.

ز .التقويم :اذ يعتبر التقويم هو االساس للحكم على اداء أي موقف تعليمي لمعرفة مواطن
القوة والضعف (محمود طاف .)87 :2442 ،

حيث أن المشرف التربوي يحتاج إلى رسم خطة سنوية فاعلية متكاملية تتضيمن مجياالت العميل

اإلش يرافي وهييي :النمييو المهنييي للمعلمييين والمييديرين ،رعاييية شييئون الطلبيية ،القييياس والتقييويم ،العمييل مييع

المجتمييع المحلييي ،إثيراء المنيياها والبحييث والد ارسييات(أحمددد عدداي  .)162 :2447 ،ويضيييف الباحييث

31

إلى أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات من قبل المشرف التربوي في عملية التخطيط للعملية التعليميية

التعلمية.

 .1.8أنواع اإلشراف التربوي

يرى العديد من الباحثين والمختصين في ميدان اإلشراف التربوي أن لإلشراف التربوي أنواعاً

مختلفة ،ويحدد كل نوا عوامل ومتغيرات شتى لعل في مقدمتها المشرف التربوي نفسه وما يحدد لعمله

من أهداف ومهام ويرى أن عليه تأديتها لتحقيق تلك األهداف.
وقد أشار محمود طاف
منها:

( )2442أن الباحثين التربويين بينوا عدة تصنيفات لإلشراف التربوي

 تصنيف حسب المدخل إلى :اإلشراف التشاركي ،والعيادي ،واإلشراف باألهداف.

 تصنيف حسب األسلوب الذي يتبعه المشرف التربوي إلى :اإلشراف االستبدادي
الدبلوماسي ،الترسلي ،والديمقراطي.

 تصنيف اإلشراف التربوي حسب النتائج المترتبة عليه إلى :اإلشراف التصحيحي،
والوقائي ،البنائي ،واإلبداعي بمحمود طاف .)84 :2442 ،

كما صنفه فكري ريان ( )1188حسب الطريقة التي يتدي فيها المشرف التربوي مهامه:
 اإلشراف على مستوى التفتيش.
 اإلشراف على مستوى تقديم المساعدة والعون.
 اإلشراف على مستوى التعاون.

 اإلشراف على مستوى القيادة االجتماعية الديمقراطية (فكري ريان.)1 :1188 ،
أما يعقوب نشوان ( )224 :1112فقد صنفه إلى اتجاهات في اإلشراف التربوي ،وذلك على
أساس الفلسفة القائم عليها اإلشراف التربوي إلى:
 اإلشراف التربوي نظير التعليم.
 اإلشراف التربوي الشامل.

 اإلشراف التربوي التشاركي.
 اإلشراف التربوي العيادي أو العالجي أو اإلكلينيكي.
 اإلشراف باألهداف.
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أما محمد حمدان ( )1112فقد صنفه على أساس األساليب اإلجرائية التي يمكن بها تنفيذ
اإلشراف التربوي وتوجهه للتربية المدرسية إلى:
 اإلشراف بأسلوب الفريق.

 اإلشراف بأسلوب األهداف التربوية.

 اإلشراف بأسلوب الكفايات الوظيفية.
 اإلشراف بأسلوب النظم.

 اإلشراف باألسلوب العيادي.

 اإلشراف بأسلوب النظام والعيادة بمحمد حمدان.)82 :1112 ،
ميين خييالل العييرض السييابق لتصيينيفات اإلش يراف التربييوي المختلفيية ،يييرى الباحييث أن اإلش يراف

التربوي تتعدد أنواعه بقصد زييادة فعاليية العمليية اإلشيرافية ،نظي اًر لزييادة التفاعيل بيين المشيرف والقيائمين
على العملية التعليمية ،وهذه األنواا -كما يرى العديد من الباحثين في هذا المجال تتأثر بطبيعة النظام
التربييوي ميين حيييث األهييداف والمنيياها والمش يرفين ودورهييم واألسيياليب التييي يتبعونهييا وبييالتطورات العلمييية

والتكنولوجية ،باعتبار النظام التربوي جزء من أنظمة المجتمع المختلفة كميا تختليف تصينيفات اإلشيراف
التربوي تبعاً للنتائا والمخرجات المتوقعة منه والناتجة أساساً عن مدخالت العملية التربوية .وعليه ييرى
الباحث أن أنواا اإلشراف التربوي تتمثل في اإلشراف التصحيحي ،اإلشراف الوقائي ،اإلشراف البنائي،

واإلشراف اإلبداعي .وقد أشارت (رافدة الحريدري )27 -26 :2446 ،إليى أن أنيواا اإلشيراف صينفت
إلى عدة تصنيفات منها ما يتعلق بالعالقات اإلنسانية ،ومنها ما يتعلق بالغايات والوسائل.
 .1.8.1تصنيف اإلشراف التربوي حسب المدخل

أ .اإلشراف التشاركي :يعتمد هذا النمط على مشاركة كل من له عالقة بالعملية التعليمية من
مشرفين تربويين ومعلمين وتالميذ ،ويتميز بروح عالية من التفاهم والتعاون والتنسيق والثقة

المتبادلة بين المعلم والمشرف التربويبحسن الطعاني.)84 :2445 ،

ب .اإلشدراف العيددادي :يييرى كوجيان ) (Cogan, 1973: 9أن هيذا اليينمط موجيه نحييو سييلوك
المعلمي ييين وممارسي يياتهم التعليميي يية الصي ييفية مي يين خي ييالل تسي ييجيل الموقي ييف التعليمي التعلمي ييي
وتحليله بهدف تحسين تعلم التالميذ.

ج .اإلشراف باألهداف :يصف (جودت عطوي )282 :2442 ،هذا النمط بأنه :نظام يشارك
بيييه المش ي يرفون التربوييييون والمعلمي ييون والمي ييديرون بتحديي ييد أه ييداف تربويي يية مشي ييتركة وتحديي ييد

مسييئولية كييل طييرف فييي تحقيييق هييذه األهييداف بحيييث يييدرك كييل ميينهم النتييائا المتوقعيية ميين

عمله تماماً.
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 .1.8.2تصنيف اإلشراف التربوي حسب العالقات اإلنسانية

أ .اإلشراف التفتيشي أو التسدلطي أو االسدتبدادي :يشيير عيدنان اإلبيراهيم ( )2442أن هيذا
النوا يعتبر أقدم أنواا تصنيف اإلشراف التربوي ،وهو ينطوي على فكرة معناها أن الرئيس

األعلييى فييي السييلم الييوظيفي هييو ذلييك الشييخص الييذي يعييرف الجيواب لكييل سيتال ،وفيييه يييرى
المشييرف نفسييه أنييه هييو وحييده المسييئول عمييا يجييب أن يقييوم بييه المعلييم داخييل الصييف ،يضييع
المخططات والمقترحات ،ثم يطالب المعلميين بتنفييذها دون أن يسيمح لهيم بالمشياركة فيهيا،

أو مناقشتها وابداء الرأي فيها بعدنان اإلبراهيم.)51 :2442 ،

ب .اإلشدددراف الدبلوماسدددي :حي ييث أن المش ييرف هن ييا يم يينح الفرص يية لمرتوس يييه بط ييرح أفك ييارهم
وآراءهييم ليتعييرف علييى شخصييياتهم ورغبيياتهم وميييولهم ،ويشييجع علييى مبييدأ المبييادرة وذلييك
ليي ييتمكن مييين معرفي يية حقيقي يية أمي يير كي ييل مييينهم ،ويتس ييم أصيييحاب ه ييذا الييينمط مييين المش ي يرفين

بالحساس ييية المفرط يية واألن ييا واله ييدوء ورباط يية الج ييأش والق ييدرة عل ييى الس يييطرة عل ييى المواق ييف
بسهولة ،ونظام العمل يكون شكلياً ومعروضاً للفوضى واالرتجال ،وقد يثير الكره والضغينة

بين أفراد المجموعة (رافدة الحريري.)21 :2446 ،

ج .اإلشدددراف الترسدددلي :يحييرص المشييرف الييذي يسييير علييى هييذا الميينها علييى عييدم حصييول
مشيياكل بينييه وبييين المعلمييين وهييو بييذلك يتييرك لكييل واحييد ميينهم حبلييه علييى غاربييه ليفعييل مييا

يشاء ويوظف األساليب التدريسية التي يراها مناسبة ،مكتفياً بالمالحظة عن بعد ،وهو يرى
أن من شأن ذلك خلق بيئة صحية يمارس فيها المعلمون أعمالهم .ومن سلبيات هذا النمط

أن المعلم ييين يعتق ييدون أن ف ييي شخص ييية المش ييرف ض ييعفاً ،فيتج ييرتون علي ييه ،وق ييد ت يينعكس
ممارسته سلباً على التحصيل الدراسي للطالب (محمود طاف .)82 :2442 ،

د .اإلشدراف الددديمقراطي :يتكيد هيذا النييوا مين اإلشيراف عليى احتيرام شخصييية المعليم ،فييالمعلم
تتاح ليه حريية التفكيير وممارسية المبيادأة واعتمياده عليى نفسيه وتحمليه المسيئولية ،وتتضيمن
أيض ياَ إش يراك المعلمييين والمش يرفين فييي حييل مشييكالت التعليييم ،وكييذلك فييي تحديييد األهييداف
والخط ييط وط ييرق ووس ييائل تحس ييين التعل يييم وتنمي يية ق ييوى التوجي ييه ال ييذاتي ل ييه ،وبالت ييالي ف ييإن

المشرف يصبح مرشداً ومتعاوناً مع المعلم ومساعداً له ،ويعمل على تنميية اليروح المعنويية
بين جميع العاملين في المدرسة مما يزيد من نشياطهم وفياعليتهم .كميا تسيود الجماعية روح

المحبة والثقة المتبادلة بعدنان اإلبراهيم.)64 :2442 ،
 .1.8.1تصنيف اإلشراف التربوي حسب الغايات والوسائل

أ .اإلش دراف التصددحيحي :هييو نييوا ميين اإلش يراف يتعلييق بالغاييية ميين عملييية اإلش يراف التربييوي
ويسعى هذا النوا إليى تصيحيح أخطياء المعليم وعيدم اإلسياءة إلييه أو الشيك فيي قدرتيه عليى
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التييدريس ،فكثييير ميين المشيرفين يهتمييون ميين مواقييع عملهييم بتصيييد أخطيياء المعلييم ويعتبييرون

ذلك من وظائفهم األساسية (أحمد البستان وآخرون. 155 :2441 ،

ب .اإلش دراف الوقددائي :هنييا يكييون المشييرف التربييوي قييد اكتسييب خبرتييه أثنيياء اشييتغاله بالتييدريس
كمدرس ،وأثناء زيارته للمعلمين ووقوفه على أساليب التدريس التي يتبعونها ،ليذا فهيو قيادر
على أن يتنبأ بالصيعوبات التيي قيد تواجيه المعليم الجدييد واألسيباب التيي تيتدي إليى إح ارجيه

وقلقييه وهنييا المشييرف يسييلك ميين الطييرق واألسيياليب بمييا يتناسييب مييع الموقييف بحيييث يسيياعد
المعلم على تالفي الصعوبات ،وبهذا فإن هيذا النيوا يعصيم المعليم مين أن يفقيد ثقتيه بنفسيه

ويمنحه القدرة على مواجهة المواقف الجديدة براتب السعود. 58 :2441 ،

ج .اإلشدراف البنددائي :ويركييز فيييه المشييرف التربييوي والمعلييم علييى المسييتقبل ويعمييل علييى النمييو
والتقدم وتحسين عملية التعليم في المرحلتين األساسية والثانوية

(جودت عبد الهادي.)24 :2442 ،

د .اإلشددراف اإلبددداعي :يشييير محمييود طييافش ( )2442أن هييذا النييوا مميييز ،وهييو مييا يحييث
المش يرفين علييى تبنيييه لكونييه يفجيير الطاقييات ويحفييز الهمييم ويحسيين تقييدير أهمييية العالقييات

اإلنسانية بين المعلمين ويستغل طاقاتهم ومواهبهم وقدراتهم في تحقييق األهيداف مين خيالل
العمل بروح الفريق ،كما أنه يعمل على تكوين القيادات التربويية الواعيية والمخلصية ،ولكيي

يكون المشيرف مبيدعاً ،يجيب أن يكيون عليى مسيتوى عيال مين الصيفات الشخصيية التيي ال

غنى عنها (محمود طاف .)86 :2442 ،

ه .اإلشراف العلمي :نشأ هذا النوا نتيجة التقدم العلمي فيي مختليف النشياطات اإلنسيانية وفيي
مجال التربية بشكل خاص ،وقد بدأ المشرفون بإتباا األساليب العلمية في تقويم المعلميين،

إال أن المربين والمعلمين رفضوه ألن التربية عملية معقدة يصيعب حصيرها وقيياس نتائجهيا

لعييدم تييوفر مقيياييس وثيقيية يعتمييد عليهييا ،كمييا أنييه يعتبيير المعلييم مجييرد آليية تعمييل وفييق نظييام
معين فال يوجد مجال عند المعلم لالبتكار واإلبداا (راتب السعود.)56 :2441 ،

من خالل ما سبق يرى الباحث أنه ينبغي االختيار من بين أنواا اإلشراف التربوي التيي توافيق

واقعنييا التعليمييي المواكييب لمسييتحدثات العصيير وتطوراتهييا التكنولوجييية المتنوعيية ،بمييا يتناسييب مييع قييدرات

المشيرفين ،حيييث يسييهم ذلييك فييي نمييو المعلمييين مهني ياً ،وعلييى ذلييك ينبغييي علييى المشييرف أن يختييار ميين
أنواا اإلشراف بما يتناسب مع قدراته ويناسب الفئة التي يقوم باإلشراف عليها وبما يتناسب مع الموقف

التعليمييي ،وعييدم االكتفيياء بنييوا معييين ميين اإلش يراف وتييرك بيياقي األن يواا فلكييل موقييف تربييوي وكييل معلييم
يحتاج إلى ما يناسبه من أنواا اإلشراف.

33

وأضافت (سحر باداود )27-26 :2441 ،أنواا أخرى لإلشراف التربوي منها:

 .1اإلشراف التنوعي (المتنوع):

يرجيع تطيوير هيذا الينمط إليى آالن جالتثيورن ) (Allan Glatthornويقيوم عليى الفرضيية ببميا

أن المعلمين مختلفين فيال بيد مين تنيوا اإلشيراف  ،ويسيعى إليى االسيتفادة مين أسياليب اإلشيراف األخيرى
وتطويعها لتناسب أكبر قيدر مين المعلميين ،حييث ييزودهم بعيدد مين عملييات اإلشيراف وأنشيطته لييتمكن

كل معلم من اختيار ما يناسبه و يحقق نموه العلمي والمهني ،والذي يتكون من ثالث خيارات كالتالي:

أ .التنميددة المكثفددة :وتييتم فييي ثمييان خط يوات هييي :اللقيياء التمهيييدي ،لقيياء قبييل المالحظيية الصييفية،
المالحظيية الصييفية التشخيصييية ،تحليييل المالحظيية التشخيصييية ،لقيياء المراجعيية التحليلييي ،حلقيية
التييدريب ،المالحظيية المرك يزة ولقيياء المراجعيية التحليلييي المركييز .وهييذه الخط يوات معقييدة وتسييتهلك
الوقت ،لكنها تطبق مع فئة قليلة من المعلمين.

ب .النمو المهني التعاوني :وهو رعاية نمو المعلمين من خالل تعاون منتظم بين الزمالء ،وله عدة
صور منها:

 التدريب بإشراف الزمالء بتدريب األقران .
 اللقاءات التربوية.
 تطوير المنها.

 البحوث الميدانية.

ج .النمددو الددذاتي :هييو عملييية نمييو مهنييية تربوييية يقييوم فيهييا المعلييم منفييرداً لتنمييية نفسييه ،حيييث يقييوم
المعلييم بوضييع هييدف أو أكثيير لمييدة سيينة ويضييع خطيية لتحقيييق هييذا الهييدف أو األهييداف ،ثييم ينفييذ

يقيم ويعطي تقري اًر عن نموه ،ودور المشيرف هنيا هيو المسياندة ولييس التيدخل
الخطة وفي النهاية ّ
المباشر.
 .2اإلشراف المباشر
تميييل آليييات اإلش يراف التربييوي التييي توالييت علييى واقعنييا اإلش يرافي إلييى أن يكييون جييزء ميين مهييام
المشرف التربوي مرتبطاً بالمتابعية اإلداريية مميا يصيعب علييه القييام بعمليه الفنيي عليى الوجيه المرضيي،
كذلك بالنسبة لزيارات المشرف التربوي فإن من المتكيد أن الزييارات القصييرة المتباعيدة ال تسياعد المعليم
على النمو ،وقيام المشرف بزيارة أو زيارتين للمعلم في السنة غير فاعيل فيي تطيوير المعلميين ،ليذلك ال

بيد أن يكيون هيدف المشيرف هيو العميل عليى مييدى طوييل إلحيداث نميو مهنيي مسيتمر للمعليم ،وتطييوير

فييي البيئيية التربوييية للمدرسيية بشييكل عييام  .ميين هنييا وردت فكيرة آلييية اإلشيراف التربييوي المباشيير للمدرسيية
من خالل المشرف التربوي المنسق حيث يقوم اإلضافة إلى عمله في مجال التخصص باإلشراف العيام
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علييى جميييع جوانييب العمييل فييي مجموعيية محييددة ميين المييدارس واسييتهدافها بوصييفها  -مجتمعيية  -وحييدة

العمل التطويري للمشرف التربوي ،وكتابة تقارير دورية عن كل مدرسة.

ويييرى الباحييث ميين خييالل عملييه كمعلييم لتكنولوجيييا المعلومييات للمرحليية الثانوييية وميين معايشييته

لتطور العملية اإلشرافية أن كل األنواا ذات جدوى وفاعلية لكن المأمول منها ما هو مبني على أحدث

الكفايات المدعمة بالتكنولوجيا الحديثة المبنية على المعايير العالمية بما يخدم العملية التعليمية التعلمية

بشكل أفضل ومستدام.

 .1.1المشرف التربوي المبدع
هييو الييذي يعمييل علييى اكتشيياف قييدرات المعلمييين واسييتخراج جهييودهم ومسيياعدتهم علييى تحقيييق

األهداف المنشودة ،ويعمل على ترقية أعمالهم ويعد نفسه واحداً منهم ال متصد اًر لهم دائماً ،ويغذي فيي
المعلمييين نشيياطهم اإلبييداعي والقييدرة علييى قيييادة أنفسييهم بأنفسييهم ،ويأخييذ بأيييديهم لالعتميياد بعييد اهلل علييى

قدراتهم وامكاناتهم الذاتية ،ويساعدهم على النمو الشخصي المهني (سحر باداود.)52 : 2441 ،

وأكييد بييذلك (محمددد األفندددي )66 :1114 ،أن المشييرف المبييدا هييو الييذي يحصييل مييا يحصييل

عيين طريييق الجماعيية التييي ينتسييب إليهييا وتنسييب إليييه ،وهييو الييذي يعمييل بالنيياس ومييع النيياس ،يسييتخرج
جهييودهم الخالقيية ويسيياعدهم فييي توجيههييا إلييى تحقيييق أهدافييه المرسييومة .وفييي السييياق نفسييه يضيييف

(محمد حمدان )54 :1112 ،أن المشرف المبدا يعتقد أن المعلمين:

 يختلفييون عيين بعضييهم فييي الميييول والقييدرات والحاجييات وعليييه فييإن إنجييازهم يكييون مختلف ياً
ومن ثم يجب أن يتسم اإلشراف عليهم بالتنوا والفردية.

 يستطيعون ذاتياً إنتاج آراء وأفكار وانجازات فذة متنوعة في صيغها وجوهرها.
 يصابون بخيبة األمل عند تحديهم بأسلوب أو اقتراح تربوي أو إداري واحد.

لذلك فهو يهدف إلى تطوير اإلنسان المنتا والمسيئول ذاتيياً ،المفكير المجيدد ،المسيتقل فيي أرييه

وميوله وق ارراته ،المفيد لنفسه ولمجتمعه.

وتعدد (رداح الخطيب وآخرون )256 :1187 ،سمات المشرف المبيدا وتقيول أنهيا :الصيبر،
اللياقة ،مرونة التفكير ،الثقة بقدرته المهنية ،الرغبة في التعلم من اآلخرين واالستفادة مين خبيراتهم ،فهيم

الناس واإليمان بقدراتهم .

ويضيف عليها (محمد األفندي )66 :1114 ،الرتية الواضحة الشاملة لألهداف التربوية مع

االستعداد للسير في أي سبيل توصل إليها وسواء رسمها هو أم رسمها غيره .
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كييذلك ذكيير (محمددود طدداف  )115 -86 :2442 ،السييمات التالييية الكفيياءة العلمييية العالييية،
الثقافي يية المتنوعي يية الواسي ييعة ،الي ييذكاء وبعي ييد النظي يير ،الثقي يية بي ييالنفس وبالقي ييدرات ،التواضي ييع واللباقي يية وحسي يين

التصييرف ،الصييبر والقييدرة علييى التحمييل  ،وأضيياف بعييد ذلييك :القييدرة علييى تحسييس المشييكالت التربوييية،
الرغبة في التطوير والتجديد ،الحزم فيي اليرأي ،قيوة العزيمية ،المييل للمغيامرة ،تعيدد االهتماميات ،التفياتل

والمرح ،نبذ التعصب .

ويتفق الباحث من خالل ما سبق من صفات للمشرف التربوي المبدا أنه من الضروري بمكان

أن يتحلى جمييع المشيرفين بهيذه الصيفات اإلبداعيية المنبثقية مين رتيية شياملة مميا لهيا مين آثيار إيجابيية
على تنمية كفايات المعلمين التكنولوجية والتربوية.
وهناك مبادئ يسيعى المشيرف المبيدا لتطبيقهيا ميع المعلميين كميا أشيار إليهيا (محمدود طداف ،

 )111 :2442وهي على النحو التالي:

 تهيئة واعداد المعلم المبدا القادر على بناء التلميذ المبدا.

 استثارة أفكار المعلمين.

 استثمار القدرات واالستعدادات المتوفرة لدى المعلمين.
 تحفيز هممهم للمعرفة والبحث.

 إرساء منهجية التحليل والنقد في عقولهم.
 إطالق نوازا الفطرة إلى البذل والعطاء.

 إكسابهم القدرة على التعايش مع اآلخرين والقبول بالتنوا والشورى والحوار.

وأضاف (محمد المنيف )112 :2442 ،في دراسته المبادئ التالية:

 استخدام األساليب العلمية في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين.

 تشخيص مشكالت المعلمين ومناقشتها وتقديم الحلول لمعالجتها.

 االس ييتفادة م يين بي يراما وأس يياليب اإلشي يراف المتط ييورة لتط ييوير ممارس ييته اإلشي يرافية وبالت ييالي
تطوير أداء المعلمين ،وابتكار أساليب إشرافية تبعث الحيوية والنشاط لدى المعلمين.

 االستفادة من نتائا تقويم المعلمين في تطوير أدائهم.
 إيجاد قنوات اتصال سريعة بينه وبين المعلمين.

 إيجيياد قاعييدة بيانييات عيين المعلمييين لالسييتفادة منهييا فييي  :اتخيياذ ق ي اررات إدارييية وتربوييية،
تطوير الممارسات اإلشرافية وأداء المعلمين.

 االهتمام بالتجديد واالبتكار في الطرق واألساليب التي يمارسها المعلمون مع طالبهم.
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 .1.1.1وسائل اإلبداع التقنية في اإلشراف التربوي

هنيياك بعييض الوسييائل والتقنيييات التييي تعمييل علييى تنمييية اإلبييداا فييي اإلش يراف التربييوي وزيييادة

فعاليته ،من أهم هذه التقنيات ما ذكره (علي الشيخي )58-52 :2444 ،على النحو التالي:

أ .استخدام التعليم المصغر :يمكن أن يستخدم المشرف التربيوي أسيلوب التعلييم المصيغر كتقنيية
إشي يرافية إبداعي يية لت ييدريب المعلم ييين أثن يياء الخدم يية عل ييى المه ييارات التعليمي يية ووس ييائل التعل يييم

الحديثيية ،ميين خييالل إش يراك المشييرف التربييوي للمعلييم فييي التخطيييط السييابق للموقييف التعليمييي
الصفي لتطوير مهاراته التدريسية.

ب .اسددتخدام الفيددديو :الييذي يحقييق م ازيييا عديييدة منهييا :يقلييل ميين ذاتييية المشييرف -تحليييل عملييية
االتصييال اللفظييي واالتصييال غييير اللفظييي -يييوفر إطييا اًر مرجعي ياً للمراجعيية مييع التركيييز علييى

الس ييلوك الفعل ييي للمعل ييم ،وذل ييك بش ييرط توظي ييف ه ييذه التقني يية بكف يياءة وفاعلي يية لخدم يية العملي يية
اإلشرافية.

ج .استخدام الحاسوب :والذي يتدي إلى تنمية عناصر اإلبداا التربوي في العملية اإلشرافية مين
خالل تقليص األعمال الكتابية للمشرف ،السرعة في اإلنجاز واألداء ،الموضوعية.
وي ييرى الباح ييث أن اس ييتخدام المش ييرف لتقني ييات تكنولوجي ييا المعلوم ييات الحديث يية مث ييل الحاس ييوب
يداء بتعيياون المشييرف والمعلييم فييي وضييع اإلطييار
واالتصيياالت يسيياعده علييى بنيياء عناصيير اإلش يراف ابتي ً
التنظيم ييي العي ييام لعمليي يية المالحظ يية ،ومي ييرو اًر باسي ييتخدامه أثني يياء عملي يية المالحظي يية لتي ييدوين المالحظي ييات
وتحليلها ،ووصوالً إلى وضع النتائا النهائية وتطوير التوصيات والمقترحات لتحسين السلوك التعليمي.
 .1.14اإلشراف التربوي في فلسطين

انسجاماً مع األدب التربوي العالمي ،وانطالقاً من تطوير العمل اإلشرافي فإن الحاجية لمواكبية

المسييتجدات الحديثيية وتطييوير األدوات والوسييائل فييي مختلييف المجيياالت ،وحيييث تييأثرت كثييير ميين بلييدان

العالم الغربي وكذلك العالم العربي بتطور اإلشراف ،بيات حتمياً أن يتيأثر اإلشيراف التربيوي فيي فلسيطين
تمشياً مع التطور العلمي الحادث في عالمنا المعاصير وفقياً لهيذه المتغييرات ،وميا للمبيادئ التيي حيددتها
و ازرة التربي يية والتعل يييم الفلس ييطينية ( )2447م يين أهمي يية بالغ يية ف ييي تط ييوير اإلشي يراف الترب ييوي بأس يياليبه

ي بنا أن نذكر هذه المبادئ بشيء من التفصيل على النحو التالي:
المختلفة فقد كان حر ٌ
 اإلش يراف التربييوي عملييية تعاونييية فنييية تهييدف إلييى تحسييين التعليييم والييتعلم وتطييوير الموقييف
التربوي ،وتخلو من الفوقية والتسلط.

38

 المشرف التربوي خبير تربوي يقدم المشورة والعون للمعلم بعد أن يقوم المعلم بتحديد حاجاته
وحاجات الطلبة بنفسه ،وعلى المشرف االستجابة لهذه الحاجات ،وبالتيالي فيإن زييادة سيلطة

المشرف ال تعني زيادة فاعليته.

 المعلييم هييو صيياحب الق يرار األقييوى فييي ممارسيية مهنتييه واحت يرام المعلييم واتاحيية الفرصيية لييه
للمشاركة في عملية التقويم أمران أساسيان لضمان تعاونه ونجاح عمله.

 المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية ،والمعلم منظم لهذه العملية.
 مدير المدرسة مشرف مقيم يتابع عمل المعلم ويقدم له المشورة والعون.
 مهنة التدريس مهنة فنية لها أسس علمية متطورة.

 اإلش يراف ليييس عم يالً صييفياً فحسييب ،إنييه تطييوير للموقييف التربييوي كلي ياً وبالتييالي ليييس هنيياك
أسلوب إشرافي أفضل من غيره بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية. 1 :2447 ،

 .1.14.1اختيار المشرفين التربويين
تعمييل و ازرة التربييية والتعليييم العييالي فييي فلسييطين علييى تعبئيية شيواغر اإلش يراف التربييوي لمختلييف

التخصصات عن طريق تعميمات ترسلها و ازرة التربية والتعليم فيي ميديرات التربيية والتعلييم وتطليب مين
ال يراغبين فييي التقييدم لوظيفيية اإلش يراف التربييوي تعبئيية طلبييات خاصيية تحييدد فيهييا شييروط التقييدم لوظيفيية

مشرف تربوي كما ورد في دليل اإلشراف التربوي ( ،)2447من أهمها:

 أن يكون المتقدم حاصالً على الشهادة الجامعية األولى ،ويفضل حملة الشهادات العليا.

 خبيرة ال تقييل عيين خمييس سيينوات فييي العمييل التربييوي ويسييتثنى ميين ذلييك حمليية الماجسييتير حيييث
الحد األدنى للخبرة ثالث سنوات.

 خبي يرة ال تق ييل ع يين س يينتين لل ييذين يتق ييدمون لم ارك ييز التربي يية الفني يية أو الرياض ييية أو الحاس ييوب أو
اإلدارة واالقتصاد.

 يفضل من شارك في دورات تدريبية بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية. 14 :2447 ،
مما سيبق يالحيظ الباحيث ميدى االهتميام باختييار المشيرفين التربيويين فيي المييدان التربيوي وفيق

معييايير تتناسييب والييدور الييذي يتحملونييه ،فالمشييرف يعييد عنص ي اًر هام ياً فييي العملييية التعليمييية ،ينبغييي أن

تتوفر فيه القدرة على المبادأة واالبتكار ،ويمتلك القدرة على التأثير في اآلخرين ،ويرى الباحث أنه ليدى
اختيييار المشييرف التربييوي فييي حقييل التعليييم يفضييل ميين عمييل فييي مجييال اإلدارة مييدة ال تقييل عيين ثييالث

سيينوات ،وشييارك فييي مجييال التييدريب كمييدرب ،وبالنسييبة للخب يرة ميين الضييروري أن تتضييمن ام يتالك قييدر
مناس ييب م يين المه ييارات المتنوع يية أهمه ييا :إعط يياء دروس تطبيقي يية ،تب ييادل الزي ييارات م ييع زمالئ ييه ،إع ييداد
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البحييوث فييي مجييال اإلشيراف التربييوي والتعامييل مييع الحاسييب اآللييي بمييا يخييدم مجييال عملييه ،عمييل منسييقاً

لمشاريع ريادية وله مساهمات فاعلة في خدمة المجتمع ،له مشاركات في متتمرات وغير ذلك.

وبعد اإلعالن في المديريات عين بيدء التقيديم بطلبيات لوظيفية مشيرف تربيوي ،وتعبئية الطلبيات،

يتم ترشيح من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين ،لحضور دورة في التهيئة للمشيرف التربيوي ،يعقبهيا

امتحان كتابي في موضوا الدورة ،بعدها يخضع للمقابلة أمام لجنة خاصة ،ثم يخضيع المشيرف الجدييد

إلى فترة تجربة لمدة عام (وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.)11 :2447 ،

وي ييرى الباح ييث أن المق ييابالت الشخص ييية تت يييح التركي ييز عل ييى جوان ييب شخص ييية وكش ييف م ييدى

صييالحية المرشييح لشييغل وظيفيية اإلش يراف؛ لييذا ينبغييي عنييد اختيييار المشييرف التربييوي وخضييوعه للمقابليية

الفردييية أن يك ييون بعي ييداً ع يين المج ييامالت الت ييي ت ييتدي إل ييى اختي ييار أش ييخاص أق ييل كف يياءة ،ك ييذلك ينبغ ييي
االهتمام باختييار أعضياء اللجنية المشياركة فيي إجيراء المقابلية ،كميا أن االمتحيان التحرييري وحيده يقييس

معلومييات يمتلكهييا المرشييح فقييط وال يكشييف عيين خب يرات تربوييية عملييية لديييه وال يحكييم علييى شخصيييته
وخصائصه القيادية.
 .1.11معوقات اإلشراف التربوي

هناك معوقات تواجه المشرف التربوي أثناء ممارسته لإلشراف ،وتتثر على أدائه ،حيث أشار (فهد

الحبيب )86 :1116 ،إلى أن أهم مشاكل اإلشراف التربوي تتمثل في:

أ .النقص في الوسائل وفي إمكانات العمل المتاحة للمشرفين.

ب .كثرة المهام وكثرة أعداد المعلمين.

ج .المشاكل الفنية كصعوبة التقويم الموضوعي ،واختالف أساليب العمل بين المشرفين.

د .مشاكل العالقات بين المشرف والمعلم وبين المشيرف والميدير ،وبيين اإلشيراف واإلدارات
األخرى.

كما أشيار بعلدي الشديخي 15-85 :2444 ،إليى أن أبيرز الصيعوبات التيي تواجيه المشيرف
التربوي تتمثل في:
أ .كثرة األعباء اإلدارية الملقاة على عاتقه.

ب .عدم إعداد المشرف لإلشراف التربوي إعداداً تربوياً.

ج .ع ييدم اس ييتفادة بع ييض المشي يرفين الترب ييويين م يين مش يياركتهم ف ييي ال ييدورات التدريبي يية أثن يياء
الخدمة.

د .عدم إشراك بعض المشرفين في اتخاذ الق اررات المتعلقة بعملهم الميداني.
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ه .عيدم تييوفر مكتبيية تضييم الكتييب والييدوريات والوسييائل العلمييية الحديثيية فييي مجييال اإلشيراف
التربوي.

و .كثرة نصاب المشرف التربوي من المعلمين في بعض المناطق.

ز .عدم وجود صالحيات كافية للمشرف التربوي.

ح .بعض المشرفين يقومون بأداء أعمالهم بطريقة آلية ال تجديد فيها وال ابتكار.

ويييرى الباحييث ميين خييالل مييا تقييدم بييه البيياحثين التربييويين أن هنيياك العديييد ميين المعوقييات التييي
تح ييول دون اكتم ييال دور اإلشي يراف الترب ييوي الري ييادي القي ييائم عل ييى اس ييتخدام أفض ييل وس ييائل التكنولوجييييا

كييالقراءات الموجهيية ،والبحييوث اإلجرائييية ،ومنهييا معوقييات إدارييية تتعلييق باألعبيياء التييي تلقييى علييى عيياتق
المشيرفين التربييويين التييي تحييول دون تقدميه تجيياه المعلمييين لتنمييية كفايياتهم واالرتقيياء بمسييتواهم ودورهييم،
وكذلك الصالحيات التي قد ال تمنح لهم لممارسة دورهم القيادي إضافة إلى األعمال اللوجستية.
 .1.11.1معوقات اإلشراف التربوي في فلسطين
يواجييه اإلش يراف التربييوي فييي محافظييات غ يزة بعييض المعوقييات ،وفييي ذلييك يقييول سييلمان حييرب

( )1118أن المشييرف التربييوي فييي فلسييطين يواجييه مش ييكلة القيييام بييأدوار إضييافية غييير المسييندة إلي ييه،
ويكون ذلك على حساب واجباته األساسية ،مما ييتدي إليى اختفياء أو ضيعف دوره ،كميا أن اليدورات أو

اللقاءات التربوية قيد تيتم فيي وقيت القيلولية أو ال ارحية أو الوقيت اليذي ييأتي بعيد ييوم العميل مباشيرة ،وييتم
عقييدها فييي ظييروف غييير مناس ييبة مثييل :بعييد المكييان ،وعييدم وج ييود مواصييالت عمومييية تربطييه بأغل ييب

المشاركين في اللقاء ،وعدم توفر القاعات الضرورية في المدارس إلقامة ورشات العمل التعليمية إلنتاج

الوسائل التعليمية وغياب معيار موضوعي الختيار أنسب المرشحين لوظيفة المشرف التربوي أو وظيفة
مدير المدرسة ،حيث أن تدخل الذاتية والمحسوبية تقود إلى توظيف أشخاص أقل كفاءة ،كما أن عملية

اإلشي يراف الترب ييوي قليل يية الفعالي يية نظي ي اًر لض ييبابية االختصاص ييات وت ييداخل األدوار ،مم ييا يوج ييد ثغي يرة ف ييي

اإلش يراف التربييوي علييى المرحليية الوسييطى ميين التعليييم األساسييي لوقوعهييا فييي بييرز مسييئولية المشييرف
المختص ومسيئولية المشيرف اإلداري ،أيضياً قلية اليدورات التدريبيية لإلشيراف التربيوي لمواصيلة االطيالا
على االتجاهات التربوية الحديثة (سلمان حرب.)165 :1118 ،

وق ييد أظهي ييرت نتي ييائا د ارسييية نعيمييية الم ييدلل ( )2441أن أكث يير معوقي ييات العم ييل اإلش ي يرافي فيييي
محافظييات غ يزة ميين وجهيية نظيير المش يرفين التربييويين هييي :المعييوق االقتصيياديب ، %71يليييه المعييوق

اإلداريب ، %71يليه المعوق المهني ب ، %67ثم المعوق االجتماعي ب. %65
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أما محمد أبو ملوح وعطية العمري ( )2442فقد حددا معوقات اإلشراف التربوي في
محافظات غزة اآلتي:

أ .أهم المعوقات من وجهة نظر المشرفين التربويين:

 ثقل العبء اإلداري على المشرف وعدم اهتمام أصحاب القرار بتوصيات المشرف ،وتكليف
المشرف باإلشراف الفني واإلداري معاً.

 عدم رضا مديري المدارس عن ترك معلميهم لمدارسهم أثناء اليوم الدراسي لاللتحاق بلقاءات
تربوية ودورات تدريبية وأنشطة مختلفة.

 نقص كفاءة المعلمين تربوياً رغم تأهيلهم التربوي الجامعي وعدم االهتمام بنموهم الفني.
 عدم توفر الدعم المادي الذي يتناسب وجهود المشرف الكبيرة.

 عدم تقبل المعلمين إلرشادات الموجه وعدم رغبة البعض منهم في التغيير ،وكراهيتهم للزيارة
الصفية وعدم قناعة بعضهم بتوجيهات المشرف.

ب .أهم المعوقات من وجهة نظر المديرين ومساعديهم:
 الزيارات المفاجئة للمدرسة دون مراعاة لظروف العمل فيها.
 التناقض في تقويم المعلم بين المشرف ومدير المدرسة.

 الطلب بتغيير البرناما المدرسي حتى يقوم المشرف بالزيارة الصفية إذا كان المعلم ينوي زيارته
مستريحاً ،وأن ذلك يربك عمل المدرسة.

 الممارسة السطحية للعملية اإلشرافية ،دون التركيز على فهم المشرف لرسالته بكل جوانبها.

 العمل في المدارس التي تسير بنظام الفترتين وما يترتب على ذلك من معوقات ومشاحنات.
ج .معوقات اإلشراف التربوي من وجهة نظر المعلمين منها:
 ضعف الوعي بمسئولية العمل لدى بعض المشرفين التربويين وخاصة الذي لم يمروا في خبرة
اإلدارة المدرسية.

 عدم مشاركة المعلمين في التخطيط التربوي لعملية التعليم والتعلم.

 نظرة المعلمين خاصة في المرحلة الثانوية بأنهم أكثر كفاءة من بعض المشرفين.


ضعف العالقة االجتماعية بين المشرف والمعلم

بمحمد أبو ملوح وعطية العمري. 77 :2442 ،

من خالل العرض السابق لد ارسية نعيمية الميدلل ( )2441وميا عرضيه سيلمان حيرب ()1118

ومحميييد أبي ييو مليييوح وعطيي يية العمي ييري ( ،)2442ومي يين خيييالل عمي ييل الباح ييث كمي ييدير مدرسييية واحتكاكي ييه
بالمشرفين التربويين والمعلمين يتفق الباحث مع المدلل وحرب ومحمد أبيو مليوح وعطيية العميري فيي أن
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اإلشراف التربوي يواجه العديد من المعوقات والتيي تحيد مين فعاليية هيذا النظيام وتحقيقيه ألهدافيه ،ومين

أبرزها ما يلي:

 العبء الثقيل اإلداري والفني الملقى على عاتق المشرف.
 عدم توفر الدعم المادي الذي يتناسب وجود المشرف.

 كثرة المعلمين الذين يشرف عليهم المشرف التربوي وعدد المدارس.
 عدم توفر المواصالت.

 قلة القاعات الضرورية في المدارس إلقامة ورشات العمل التعليمية.
 عدم توفر مراكز تدريب مناسبة.

 قلة الوسائل واألجهزة المناسبة لورش العمل والدورات.
.2

الكفايات
إن متطلبييات مجتمييع القييرن الحييادي والعشيرين ،الييذي يقييوم علييى التكنولوجيييا والتقنيييات الحديثيية،

بحاج يية إل ييى معل ييم مس ييتوعب لمتطلب ييات العص يير ق ييادر عل ييى اس ييتيعاب الحق ييائق والمع ييارف والمتغيي يرات
الجديييدة ،ومنج يزات الثييورة العلمييية والتكنولوجييية التييي تعتمييد علييى المعييارف العلمييية الدقيقيية ،واسييتخدام

المعلومييات المنظميية ،كمييا أن التغييير االجتميياعي المتسييارا الييذي يشييمل جميييع المتسسييات االجتماعييية
والقيم والعالقات المختلفية ،يحتياج إليى معليم متسيلح بيالتفكير العلميي المينظم والمعرفية الشياملة واالنفتياح

اإلعالم ييي ف ييي ح ييدود الشي يريعة اإلس ييالمية الس ييمحة ،فالح ييدود مفتوح يية أم ييام وس ييائل االتص ييال الحديث يية
والمتنوعة التي تصل إلى جميع بقاا العالم (يوسف الكساسبة ومحمد الكساسبة.)88 :2441 ،

والكفايات التعليمية للمعلم شأنها شأن الكفايات في أي مهنة دقيقة ،ال يمكن الوصيول إليى هيذه
الكفايييات إال عبيير إعييداد متكامييل ومتناسييق ومتجييانس ومتوافييق ميين خييالل اسييتيعاب محتويييات المي يواد

العلمي يية والثقافي يية والمهني يية واالهتم ييام بالجوان ييب المختلف يية للم ييادة العلمي يية ومه ييارات الت ييدريس والدافعي يية
الشخصية والقدرات المختلفة في استخدام استراتيجيات وأساليب حديثة في عيرض الميادة العلميية والقيدرة

على التعامل مع الطالب قليلهم وكثيرهم (عبد اهلل الجواد.)12 :2444 ،
 .2.1مفهوم الكفاية ()Competence

على الرغم من وفرة الد ارسيات بالعربيية واألجنبيية فيي مجيال الكفاييات ب، Compentencies

إال أن تحديد مصطلح الكفاية لم يتفق عليه في أي من هذه الدراسات ،وانما كان تحديد هيذا المصيطلح
يختلف من باحث إلى آخر تبعياً لهيدف الد ارسية التيي يجريهيا الباحيث ،إذ يعميد كيل باحيث عليى تعريفهيا

إجرائياً مستفيداً من تعريفات الباحثين اآلخرين ،وما أجمعوا عليه من مدلول للكفاية.
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وال تف ي ييرق الكثي ي يير م ي يين الد ارس ي ييات ب ي ييين لفظ ي ييي الكفاي ي يية والكف ي يياءة رغ ي ييم أن الكفاي ي يية تمث ي ييل الح ي ييد

األدنى الذي ينبغي توفره في شيء كشرط لقبوله ،بينما الكفاءة تمثل الحيد األقصيى ليألداء فيي عميل ميا

(رشدي طعيمة وحسين غريب.)145 :1186 ،

فييال يمكيين تصييور الكفيياءة ،بييدون كفاييية فييي الوقييت الييذي يمكيين فيييه أن نحييدد كفاييية مييا وان لييم

تحقق كفاءة هذا الشيء.
 .2.1.1لغ ًة

أورد ابيين منظييور فييي بلسييان العييرب ،مييادة كفييي قييول حسييان بيين ثابييت :وروح القييدس ليييس لييه

كفيياء ،أي جبريييل عليييه السييالم ،ليييس لييه نظييير وال مثيييل .والكييفء :النظييير ،ويقييول اهلل تعييالي فييي سييورة
ِ
َّ
َحي ٌيد باإلخييالص ،آييية . 4-3 :ويقييال
باإلخييالص قييال تعيياليَ :لي ْيم َيلي ْيد َولَي ْيم ُيولَي ْيدَ ،ولَي ْيم َي ُكيين لييهُ ُكفُي ًيوا أ َ
كفأت القدر وغيرها ،إذا كببتها لتفرغ ما فيها .ويعيرف ابين منظيور الكفايية بأنهيا مشيتقة مين كفيى يكفيي
كفاية إذا قام باألمر (أبي الفضل ابن منظور ،د.ت.)225 :

وف ي ي ي ييي المع ي ي ي يياجم العربي ي ي ي يية :كفئ ي ي ي ييه الش ي ي ي يييء :يكف ي ي ي ييي كفاي ي ي ي يية ،فه ي ي ي ييو ك ي ي ي ي ٍ
ياف إذا حص ي ي ي ييل ب ي ي ي ييه

االسييتغناء عيين غي يره .واكتفيييت بالشيييء :اسييتغنيت بييه ،وكييل شيييء سيياوى شيييئاً حتييى صييار مثلييه فهييو

مكافئ له (محمد الرازي ،د.ت.)571 :

وفي المعاجم األجنبية :يستعمل فانيك ووجنيالز  Funk and Wagnallsلفيظ قيدرة Ability

مرادفاً للفظ الكفاية ،ويعرفها بأنها استدعاء كل قدرات الفرد وتوجيهها نحو الشيء إلنجازه .
 .2.1.2اصطالحاً

لييم يتفييق الب ياحثون علييى تعريييف محييدد للكفاييية ،حيييث تعييددت التعريفييات واختلفييت تبع ياً لهييدف

الدراسة التي يجريها الباحث ،ويعتمد كل باحث على تعريفها إجرائياً مستفيداً مين تعريفيات البياحثين بميا
يراه مناسباً لدراسته.

حيييث تُعييد الكفايييات مجموعيية ميين المعلوم ييات والمهييارات واالتجاهييات التييي تمكيين المعلييم م يين
التحضر للموقف التعليمي (.)D. Medly, 1980: 294
وتعرفها بتريسيا ( )K. Patricia, 1975: 293بأنها أهداف سلوكية محددة تحدييداً دقيقياً،

تصف جميع المعارف والمهيارات واالتجاهيات التيي يعتقيد أنهيا ضيرورية للمعليم إذا أردنيا أن يعليم تعليمياً

فعاالً.
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في ييي حيييين يعرفه ي يا (حامددددد الصددددبا  ،د.ت )125 :بأنهي ييا عبي ييارة عييين مجموعي يية مييين المعي ييارف
والمهييارات واالتجاهييات التييي يجييب أن يمتلكهييا المعلييم حتييى يسييتطيع تنفيييذ المهييام الموكوليية إليييه داخييل

غرفة الصف.

كما وعرفها (عبد العزيدز البدابطين )246 :1115 ،بأنهيا جمييع المعيارف والمهيارات والقيدرات

التي يحتاجها المعلم في تحقيق األهداف المنشودة.

وييرى جيود ب )Good, 1973: 3بيأن الكفايية هيي القيدرة عليى إنجياز النتيائا المرغيوب فيهيا

مع االقتصاد في الوقت والجهد والنفقات.

وعرفه ييا (فدددداروق الفددددرا )21 :1181 ،بأنه ييا مجم ييل س ييلوك المعل ييم ال ييذي يتض ييمن المع ييارف
والمهارات واالتجاهات بعد المرور في برناما ينعكس أثره في أدائه ويظهر ذلك من خالل أدوات قياس
خاصة تعد لهذا الغرض.
في حين عرفها (يعقوب نشوان وعبد الرحمن الشعوان )111 :1114 ،بأنها القدرة على
تنفيذ النشاطات التعليمية ،والتي تستند إلي مجموعة الحقائق والتعليمات والمبادئ ،وتتضح من خالل

السلوك التعليمي.

ويري لويس ( )A. Louis, 1995: 133أن الكفاية هي القدرة على إنجاز النتائا

المرغوبة مع اقتصاد في الجهد والوقت والنفقات.

ويعرفها (توفيق مرعي )16 :2441 ،بأنها المقدرة على عمل شيء بمستوى من اإلتقان
بكفاءة وفعالية.
أما ب Sullivan, 1995 & Richey, Fields & Foxon, 2001كما أوردها

(يحيى أبو حرب )66 :2005 ،بأنها مجموعة من المعارف والمهام التدريسية التي يمتلكها معلم،
تمكنه من أداء عمل مطابق للمواصفات المطلوبة أو يتجاوزها ،ويكون ذلك باستخدام األدوات أو
اآلالت أو األجهزة ،أو دونها شريطة أن تكون الكفاية :معرفة بشكل واضح ،لها معايير ومواصفات

إنجاز واضحة ،وقابلة للتطبيق.

ويالحظ من العرض السابق للتعريفات التي تصف الكفاية أن هتالء الكتاب والباحثين ليم يتفقيوا

على تعريف موحد للكفاية بل كان لكل باحث اجتهاد خاص به مستعيناً بمجموعة من التعاريف السابقة

وقييام بوضييع تعريييف للكفاييية حسييب طبيعيية الد ارسيية التييي يقييوم بهييا ،وفييي المقابييل أوضييح محمييود الناقيية
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( )1117أن هتالء الكتاب والباحثين لم يختلفوا في تعريف الكفايية جيوه اًر ،وذليك عنيدما ننظير فيي هيذه
المصطلحات ،فالبعض عرف الكفاية في شكلها الكامن ،والبعض عرفها في شكلها الظاهر.

فه ييي ف ييي ش ييكلها الك ييامن الق ييدرة الت ييي تتض ييمن مجموع يية م يين المه ييارات والمع ييارف والمف يياهيم

واالتجاهات التي يتطلبها عمل ما ،بحيث يتدي أداء مثالياً ،وهذه القدرة تصاغ في شكل أهداف تصيف
السلوك المطلوب ،بحيث تحدد هذه األهداف مطالب األداء التي ينبغي أن يتديها الفرد.

أما في شكلها الظاهر فهي األداء الذي يمكن مالحظته وتحليله وتفسيره وقياسه أي أنها مقيدار

ما يحققه الفرد في عمله.

ياء علييى ذلييك فالكفاييية فييي شييكلها الكييامن مفهييوم ب conceptيعنييي إمكانييية القيييام بالعمييل،
وبني ً
والكفاية في شكلها الظاهر عملية ب processتعني األداء الفعلي للعمل (محمود الناقة.)12 :1117 ،
مناح ثالث ،فمنهم من تناولهيا
ومما سبق يرى الباحث أن تعريفات الكفايات السابقة ،قد أخذت ٍ

على أنها:

 سييلوكيات أو صييفات للمعلييم مثييل (سددهيلة الفددتالوي ،2441 ،يعقددوب نش دوان وعبددد الددرحمن
الشعوان.)1114 ،

 مهييارات أو معلومييات يكتسييبها المعلييم لتعينييه علييى أداء مهميية معينيية مثييل ( D .Medley,
1980؛ حامددد الصددبا  ،د.ت؛ عبددد العزيددز البددابطين1115 ،؛
.)Richey, Fields & Foxon, 2001

& Sullivan, 1995

 نتاجات تعلم معينة لدى المتعلم مثل (Good, 1973؛ A.Louis, 1995؛ توفيق مرعدي،
.)2441

 .2.2أنواع الكفايات
تتن ييوا الكفاي ييات التعليمي يية حس ييب مكوناته ييا ،ويجم ييع البي ياحثون عل ييى أن الكفاي ييات تتك ييون م يين

ياء عليى ذليك حيدد
المعارف والمعلوميات والسيلوك األدائيي واالتجاهيات والقييم ،ومسيتوى األداء النياتا وبن ً
محمد الناقة ( )1187أربعة أنواا للكفايات وهي:
أ .الكفايدات المعرفيدة ( :)Cognitive Competenciesوتشيير إليى المعلوميات والعملييات
المعرفييية ،والقييدرات العقلييية والييوعي والمهييارات الفكرييية الضييرورية ألداء الفييرد لمهامييه فييي
شييتى المجيياالت واألنشييطة المتصييلة بهييذه المهييام ،وهييذا الجانييب يتعلييق بالحقييائق والعمليييات

55

والنظري ييات والفني ييات ،ويعتم ييد م ييدى كفاي يية المعلوم ييات ف ييي ه ييذا الجان ييب عل ييى اس ييتراتيجية
المتسسة التعليمية في الجانب المعرفي.
ب .الكافيددات األدائيددة ( :)Performance Competenciesوتشييير إلييى كفايييات األداء
التي يظهرها الفيرد وتتضيمن المهيارات الينفس حركيية فيي حقيول الميواد التكنولوجيية ،والميواد
المتصلة بالتكوين البدني والحركي ،وأداء هذه المهارات تبنى وتعتميد عليى ميا حصيله الفيرد
سيابقاً ميين كفيياءات معرفيية وتتطلييب عرضياً يسيتطيع الطالييب أن يقدمييه ويتدييه مسييتفيداً فيييه
من كل الوسائل واألساليب والفنيات.
ج .الكفايدددات اإلنتاجيدددة (Competencies

 :)Consequenceوتشييير إلييي اث يير أداء

الطال ييب للكفاي ييات الس ييابقة ف ييي المي ييدان ،وه ييذه ينبغ ييي أن تلق ييي االهتم ييام ف ييي بييراما إع ييداد
الكوادر الفنية ،ذلك أن هذه البراما تعد لتأهيل معلم ذي كفاية ،والتأهيل هنا والكفايية عيادة
مييا تشيييران إلييى نجيياح المتخصييص فييي أداء عملييه بليييس مييا يتديييه ،ولكيين مييا يترتييب علييى
أدائه  .وكثي اًر ما ننظر إلى هذا المسيتوى األخيير مين منظيور التقيدير والتقيويم أي المسيتوى
الذي ينبغي أن يقوم من خالله كل برناما الكفاية.
د .الكفايدات الوجدانيدة ( :)Affective Competenciesوتشيير إليى آراء الفيرد واسيتعداداته
وميوله واتجاهاته وقيمه ومعتقداته وسلوكه الوجداني والذي يتثر علي أدائيه لعميل ميا وهيذه
تغطي جوانب كثيرة وعوامل متعددة مثل حساسية الفيرد وتقبليه لنفسيه واتجاهيا نحيو المهنية،
وتسييهم الد ارسييات اإلنسييانية ومعامييل التفاعييل اإلنسيياني فييي تحقيييق هييذه الكفايييات بمحمدددد
الناقة. 21-24 :1187 ،
بينميا ظهييرت بعييض المفيياهيم الحديثيية حييول الكفايييات التييي يجييب أن تتيوافر فييي المعلييم فييي ظييل
متغي يرات العصيير ويسييعى إلييى تطبيقهييا فييي واقييع ممارسيياته التعليمييية والتييي أوضييحها مشييعل الشييمري

( )2447كما يلي:

أ .كفايات بين أهم أطراف العملية التعليميدة :وتتمثيل فيي بالقيدرة عليى اسيتخدام مهيارات اللياقية
والييذوق فييي التعامييل مييع مشيياعر األط يراف ذات العالقيية :الييزمالء ،المعلمييون ،واألهييالي-
القدرة على استخدام مفهوم الرسائل غير اللفظية -القدرة على التعامل مع األنماط المختلفة
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للمعلمين وفق مقتضيات الموقف -استخدام مهارات حل الخالفات دون اللجيوء إليى العنيف
أو التوتر .
ب .كفايددات داخليددة :وتتمثييل فييي بتطييوير مهييارات التأمييل فييي تحليييل المواقييف التييي يمارسييها-
صيياغة الرسيالة المهنييية للمعليم بأسييلوب واضيح يعبير عيين رتيتيه للعمييل التعليميي -امييتالك
رصيييد كيياف ميين المشيياعر مثييل :االلتيزام بالمواعيييد ،والن ازهيية ،والتواضييع ،والقييدوة الحسيينة-
القييدرة علييى اختيييار األعمييال الصييحيحة بييدالً ميين عمييل األشييياء بطريقيية غييير صييحيحة-
استخدام المبادرة بدالً من االستجابة ورد الفعل .
ج .كفايات أدائية :وتتمثل في باستخدام النظرة الكلية المتكاملة في تحلييل المواقيف التعليميية-
القييدرة علييى التركيييز علييى جانييب محييدد فييي الموقييف التعليمييي -القييدرة علييى تقييويم وجهييات
نظيير المعلمييين والتعامييل معهييا بيياحترام -القييدرة علييى تحليييل المواقييف التعليمييية دون إصييدار
أحكييام تقويمييية ناقييدة -القييدرة علييي إثييارة أسييئلة توضيييحية تمكيين المعلييم ميين التعبييير الكامييل
عن رأيه .
د .كفايات تنظيمية :وتتمثل في بوضيع خطية عميل أسيبوعية تحيدد أهيداف العميل وأنشيطته مين
األطراف ذات العالقة -القدرة على إدارة العمل التعليمي في اليوم وفق ترتيب مالئم للوقيت
واألولويييات -القييدرة علييى تطييوير أهييداف جديييدة فييي العمييل مييع المعلمييين والييزمالء ،وفييي
مجال تحسين التعلم (مشعل الشمري.)21 :2448 ،
ويضيف كل من (غدنانة البنعلي وسمير مراد )55 :2441 ،إليها:

أ .كفايات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي :ومنها ما يجب أن تتوفر بيالمعلم مثيل (القيدرة عليى
فحي ييص المصي ييادر ومناقشي ييتها والتثبي ييت مي يين صي ييحتها -القي ييدرة علي ييى التمييي ييز بي ييين األوهي ييام
والحقييائق -الييوعي وادراك التحي يزات الشخصييية ،وعييدم االسييتناد إليهييا فييي تحليييل المواقييف
التعليمي يية -إتق ييان مه ييارات البح ييث ع يين حل ييول جدي ييدة للمش ييكالت التعليمي يية الت ييي يواجهه ييا
المعلمون -وضع قائمة بالمشكالت والمجاالت التي تتطلب حلوالً إبداعية .
ويطمح الباحث من خالل سرده للصور المختلفة للكفايات أن تكون في صميم عملية اإلشيراف

ونقلها وتعزيزها لدى المعلمين ،لتنمية أدائهم المهني بصورة تضمن االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية.

58

واضافة لما سبق يشير (يعقوب نشوان وجميل نشوان )16 :2444 ،أن هناك بعض المسيئوليات
والمهام التي يجب على المعلم القيام بها بجانب ذلك وهي أن يكون:

أ .قائد تربوي قادر على استخدام الدافعية ،ويفهم دور االستعداد فيي اليتعلم ،ويخطيط للمواقيف
التعليمية ،ويتقن مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم المدرسي.

ب .قائيد اجتمياعي يهيتم بتيوفير منيا تعليميي مناسيب ويضيبط النشياطات ويكيفهيا لتناسيب نميو
التالميذ.

ج .منشط للنمو االنفعالي السوي من خالل خفض مستوى القلق والتوتر ورفع مستوى الجوانب
النفسية واالجتماعية للمتعلمين.

د .المعلم وسيط للتواصل الفعال مع الوالدين والبيئة المحلية.
وه ي ي ي ييذه األدوار والمه ي ي ي ييام المطلوب ي ي ي يية م ي ي ي يين المعل ي ي ي ييم تحت ي ي ي يياج إل ي ي ي ييى ت ي ي ي ييوفر العدي ي ي ي ييد مي ي ي ي ين الكفاي ي ي ي ييات

والمهي ي ي ييارات التي ي ي ييي تسي ي ي يياعده علي ي ي ييى أداء مهماتي ي ي ييه المطلوبي ي ي يية بفعاليي ي ي يية عاليي ي ي يية ومي ي ي يين هي ي ي ييذه الكفايي ي ي ييات

(بشرى العنزي:)24-18: 2447 ،

 إتقان استخدام تقنيات التعليم المتطورة.
 إتقان التطبيقات العملية الستخدام الكمبييوتر وشيبكات المعلوميات وقواعيد البيانيات فيي تيدريس ميادة
التخصص.

 إتقان التطبيقات العملية على استخدام الوسائط المتعددة في تدريس مادة التخصص.
 التمكن من توفير التدريبات المصورة واللفظية في حل المشكالت التعليمية.
 التمكن من تطوير وسائل تعليمية متنوعة ومستجدة عند وضع الخطط اليومية والفصلية.
 إتقان تحديد مصادر المعرفة المختلفة التي تتيحها شبكة االنترنت للبحث والتحري عين المعلوميات
المستهدفة.

 امتالك مرونة في التفكير تسمح له بتقبل كل جديد مهم ومفيد إلثراء العملية التعليمية.

 الييتمكن ميين تييدريب طالبييه علييى الييتعلم الييذاتي والييتعلم المسييتمر مييدى الحييياة لتلييك الجوانييب المعرفيية
حتى يغرس ذلك في نفوسهم منذ الصغر في هذا العصر المتجدد.

 التمكن من صياغة أسئلة تنمي مهارات التفكير اإلبداعي والناقد لدى الطالب.
 إتقان إعداد وسائل تنمية حب االستطالا في نفوس الطالب.
 التمكن مين إعيداد تطبيقيات عمليية لتنميية القيدرة عليى إنتياج أكبير عيدد مين األفكيار والتصيورات فيي
وحدة زمنية محددة بالطالقة .
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 التمكن من تنمية قدرة طالبه على طرح األفكار واثيارة األسيئلة بيدالً مين تنميية قيدرتهم عليى اإلجابية
عليها.

 التمكن من تعزيز تعلم الطالب الفردي والتعاوني من خالل تقنية المعلومات.

 التمكن من استخدام التكنولوجيا التعليمية وتقنية المعلومات المتجددة في طرق التدريس.

 التمكن من استخدام استراتيجيات التدريس مثل التعلم التعاوني ،والتعلم المصغر ،والتعلم الفردي.
 إتقان التعامل مع الكمبيوتر واإلنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة وصوالً لمصادر المعرفة.
 توجيه طالبه إلى األنشطة التي يميلون إليها ويحبونها.

 التمكن من كيفية إتقان طالبه للحوار وعرض األفكار بشكل منطقي ومقنع.
 غرس المرونة وتقبل آراء اآلخرين في سلوك طالبه.
 يعلم طالبه فنون االتصال المختلف مع اآلخرين.

 يعلم طالبه كيفية إقامة عالقات إيجابية مع اآلخرين.
وعملييية تقييويم كفايييات المعلييم تسيياعد المتسسييات التعليمييية فييي تحقيييق مجموعيية ميين األهييداف ،ميين

بينها قياس مدى تقدمه أو تأخره في عمله وفق معايير موضيوعية والحكيم عليى المواءمية بيين متطلبيات
مهنة التدريس ومتهالت المعلميين وخصائصيهم النفسيية والمعرفيية واالجتماعيية ،باإلضيافة للكشيف عين

جوانييب القييوة والضييعف فييي أداء المعلييم ممييا يمكيين المتسسيية التعليمييية ميين اتخيياذ اإلجيراءات التييي تكفييل
تطوير مستوى أدائه وتعزيزه (علي الحكمي وآخرون.)171 :2441 ،

وتعييرف عملييية تقييويم كفايييات المعلييم بأنهييا عملييية منظومييية يييتم فيهييا إصييدار حكييم علييى منظوميية
تييدريس مييا أو أحييد مكوناتهييا أو عناصييرها ،بغييية إصييدار ق ي اررات تدريسييية تتعلييق بإدخييال تحسييينات أو
تعديالت على تلك المنظومة ككيل أو عليى بعيض مكوناتهيا أو عناصيرها وبميا يحقيق األهيداف المرجيوة

ميين تلييك المنظوميية وتشييمتل هييذه العملييية علييى تقييويم الكثييير ميين العناصيير فييي البيئيية التعليمييية ومنهييا
الكفايييات التدريسييية للمعلمييين ،وتقييويم خطييط التييدريس ،وتقييويم مصييادر الييتعلم ،وتقييويم البيئيية الصييفية

وغيرها (نوال ياسين.)122 :2441 ،

ومما سبق يتضيح للباحيث أن األدوار والمهيام المطلوبية مين المعليم تحتياج إليى العدييد مين الكفاييات

والمهارات التي تساعده على أداء مهاميه المطلوبية بفعاليية عاليية وعليى األخيص المهيارات التكنولوجيية؛
لذا كان لزاماً على الباحث التطرق إلى تكنولوجيا المعلومات وخصائصها ومكوناتها.
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 .2.1تكنولوجيا المعلومات

 .2.1.1مفهوم تكنولوجيا المعلومات

تع ي ييرف بأنه ي ييا التكنولوجي ي ييا الت ي ييي توح ي ييد ب ي ييين نظ ي ييم الحوس ي ييبة م ي ييع الي ي يربط عب ي يير وس ي ييائل االتص ي ييال
السريعة ،بغرض نقل البيانات والمعلومات المختلفة بنصيوص ،أرقيام ،جيداول ،صيور ،صيوت... ،اليخ

(عامر قنديلجي.)115 :2414 ،

ويعرف (سعد ياسين )22 :2441 ،تكنولوجيا المعلومات بأنها األدوات والتقنييات التيي تسيتخدمها
نظييم المعلوم ييات لتنفي ييذ األنشييطة الحاس ييوبية عل ييى اخييتالف أنواعه ييا وتطبيقاته ييا وتشييمل ك ييل م يين عت يياد

الحاسوب والمكونات المادية للحاسوب ،براما الحاسوب ،تكنولوجيا التخزين ،وتكنولوجيا االتصاالت.

وتعرف (وزارة التربية والتعلديم الفلسدطينية )1 :2441 ،تكنولوجييا المعلوميات بأنهيا المجيال اليذي

يهييتم بإنتيياج المعلومييات ،ومعالجتهييا ،وتخزينهييا ،وادارتهييا ،س يواء كانييت نص ياً أو صييوتاً أو صييورة أو أي

طريقيية تييدما بينهييا ،بمييا فييي ذلييك علييوم الحاسييوب واالتصيياالت ،وبمييا ييرتبط بهييا ميين تشيريعات وقيوانين
متعلقة بالنشر وحماية المعلومات ،وأي أعمال تدعم هذا المجال.

وم يين التعريف ييات الس ييابقة ي ييرى لباح ييث أن تكنولوجي ييا المعلوم ييات تتض ييمن عملي يية حوس ييبة واس ييتخدام
تقنيات ووسائل وكذلك إنتاج معلومات ،وجميعها مرتبطة بأداء كل من المشرف والمعلم.
 .2.1.2خصائص تكنولوجيا المعلومات

ي ييذكر (خالدددد الحدددازمي )12-11 :2442 ،أن تكنولوجي ييا المعلوم ييات له ييا ع ييدة خص ييائص يمك يين
إجمالها في يلي:

أ .التقدددم واالنفجددار المعرفددي :حيييث أصييبح انتشييار اسييتخدام تقنييية المعلومييات ليييس فييي األميياكن
المتخصصة فقط ،بل في أغلب المنازل أيضاً ،حيث باتيت هيذه التقنيية تطميح إليى مرافقية كيل
إنسان أينما كان.

ب .االنتشددددار عددددن بعددددد :نتيج يية التق ييدم التقن ييي ف ييي حف ييظ المعلوم ييات ومعالجته ييا م ييع تق ييدم ع ييالم
االتصيياالت أدى ذلييك إلييى توسيييع آفيياق االنتشييار المعلوميياتي ميين أقصييى الك يرة األرضييية إلييى

أدناها عن طريق شبكات الحاسب اآللي واالتصال الهاتفي.

ج .سددهولة الحصددول علددى المعلومددات :حيييث أن التقييدم التقنييي أدى إلييى سييهولة الحصييول علييى
المعلومات المخزنة في الحاسوب واسترجاعها ،وهيذا يحيتم عليى المجتمعيات االسيتفادة القصيوى
من هذه الخصوصية للتقنية المعاصرة.
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د .تقنيددة المعلومددات أسدداس لغيرهددا :فالمعلومييات أسيياس لغيرهييا ميين المجيياالت المختلفيية كاإلدارييية
والصحية واالقتصادية ،والتقنية خادمة للمعلومات حافظة لها ومسيهلة السيتخدامها أدى الزديياد

الحاجي يية إلي ييى اسي ييتخدام وتوظيي ييف التقنيي يية في ييي مجي ييال المعلومي ييات حيي ييث أصي ييبحت سي ييرعة نقي ييل
المعلومات متوقفة على استخدام التقنية ،وهذا أكسبها خصوصية.
 .2.1.1المكونات األساسية لتكنولوجيا المعلومات
تمثيل تكنولوجييا المعلوميات انطالقية واسيعة مين القيدرات والمكونيات والعناصير المتنوعية المسييتخدمة

فييي خ ييزن ومعالجيية البيان ييات واس ييترجاا وتوزيييع المعلوم ييات ،باإلضييافة إل ييى دوره ييا فييي ت ييأمين المعرف يية

المطلوبي يية ،والتي ييي هي ييي ص ي يينيعة امت ي يزاج الي يينظم الحاسي ييوبية وش ي ييبكات االتصي ييال والمعرفي يية التكنولوجي ي يية

(عامر قنديلجي وعالء الدين الجنابي.)5 :2445 ،

وييرى (طدارق عبدداس )26 :2442 ،أن تقنيية المعلوميات تتكيون ميين نيوعين :األوليى تقنيية حديثيية

وهي تقنية االتصال الضرورية إلرسال المعلومات عبر المسافات الشاسعة ثيم اسيترجاعها ،والثانيية هيي
تقنية الحاسوب وغيرها من المستحدثات االلكترونية المسماة بتقنية تخزين المعلومات واسترجاعها.
ويذكر (سعد ياسين )22 :2441 ،أن تكنولوجيا المعلومات تشمل كل من:
 عتاد الحاسوب والمكونات المادية له.

 برامج الحاسوب :وتتضمن كل براما الحاسوب من نظم تشغيل وبراما تطبيقية.

 تكنولوجيا التخزين :وتتضمن الوسائط الماديية والبرنياما التيي تتيولى عمليية تخيزين البيانيات
داخل الحاسوب وخارجه.

 تكنولوجيا االتصاالت :وتعني جميع براما ووسائط وتقنيات االتصاالت لربط نظم الحاسوب
وبناء الشبكات بأنواعها المختلفة ب WAN, LANواالتصال باإلنترنت.
ويضيف (محمد الطائي )121 :2445 ،إلى المكونات األساسية لتكنولوجيا المعلومات:

 الموارد البشرية :حييث أن العصير البشيري يفيوق فيي أهميتيه المسيتلزمات الماديية والبرمجيية
األخرى كونه المستول عن إدارة وتشغيل وتطوير المكونات األخرى لتقنية المعلومات.

كما وتضيف (زينة محمد )12 :2446 ،إلى هذه المكونات ما يلي:

 االتصاالت عن بعد :وهي األساليب المستخدمة فيي ارسيال البيانيات والمعلوميات واسيتالمها،
أي نقله ييا مي يين مسيييافات بعي ييدة بمسي يياعدة وسي ييائل االتصي ييال وال يينظم الحاس ييوبية مي يين معيييدات
وبرمجيات واجراءات وقواعد أنظمة لهذا النوا من التبادل المعلوماتي.
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 المعرفدة الفنيدة :وهيي تشيكل المهيارات والمعيارف الفنيية التيي لهيا أهميية كبييرة فيي تكنولوجيييا
المعلومات والتي ال تقل أهمية عن الحاسوب ذاته وشبكات االتصاالت المراد استخدامها.
ويمكن إجمال مكونات تكنولوجيا المعلومات كما يلي:

 .1األجهزة :وهي تشمل جميع األدوات واألجهزة التي تستخدم في معالجية المعلوميات وتخزينهيا وبثهيا،
وأهم هذه األجهزة وأشهرها وأكثرها استخداماً الحاسوب ،واليذي يعيرف بأنيه جهياز أو آلية تتكيون مين
عدد من الوحدات المستقلة يطلق عليها المكونات الصلبة ب HARDWAREحيث يقوم كل منها

بمهم يية مختلف يية والج ييزء اآلخ يير يطل ييق علي ييه المكون ييات اللين يية ب SOFTWAREحي ييث تتك ييون م يين
برمجيات مختلفة منها ما هو لتشغيل الجهاز ومنها ما هو للتطبيق على الجهاز

(عبد الناصر جرادات وآخرون.)15 :2441 ،

 .2البرمجيدددات :ويعرفه ييا عب ييد الحمي ييد البل ييداوي وأس ييامة س ييالم ب 2114بأنه ييا :مجموع يية م يين األوام يير
مصاغة بلغة يفهمها الحاسوب والتي تقوم بالتنسيق بين وحيدات الحاسيوب وبتنفييذ المهيام المطلوبية
وتنقسم إلى:

أ .برمجيات النظم وتشمل على:

 أنظمدددة التشدددغيل :وه ييي عب ييارة ع يين مجموع يية م يين البي يراما المع ييدة خصيصي ياً لل ييتحكم بنظ ييام
الحاسييوب وديموميية عملييه وتيسيير علييى المسييتخدم االسييتفادة ميين األجه يزة التييي يتكييون منهييا

الحاسوب ومن الملحقات التابعة له.

 لغات البرمجة :وهي وسيلة التخاطب بين المبرما والحاسوب من خيالل التعليميات واألوامير
(عبد الحميد البلداوي وأسامة سالم.)16 -11 :2442 ،

ب .البي ي ي يراما الج ي ي يياهزة بالتطبيقي ي ي يية  :وه ي ي ييي عب ي ي ييارة ع ي ي يين مجموع ي ي يية م ي ي يين البي ي ي يراما الت ي ي ييي يتعام ي ي ييل
معها المستخدم مثل برناما محرر النصوص وبرناما الجداول اإللكترونية وبرناما البوربوينيت
وغيرهييا ميين بيراما تطبيقييية تسييتخدم كوسيييط لنقييل أواميير المسييتخدم إلييى برمجيييات نظييم التشييغيل

(عايد الهر

وآخرون.)11 :2441 ،

 .1قواعد البيانات :وتعرف بأنها مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضها البعض
بعالقة رياضية ،تخزن في جهاز الحاسوب على نحو مينظم لتسيهيل التعاميل معهيا والبحيث ضيمنها

واإلضافة والتعديل عليها (ياسر الصاوي.)121 :2447 ،

 .2شبكات االتصاالت :حيث يعرفها (محمد الطائي )17 :2441 ،بأنها ربط حاسبتين معياً إميا ماديياً
من خالل األسالك أو أدوات الربط الالسلكية إذ يتيح هذا اليربط للحاسيبتين إمكانيية اقتسيام الملفيات
بالمشاركة في الملفات الطابعات وحتى التواصل من خالل االنترنت.
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وميين خييالل خب يرة الباحييث فييي مجييال تكنولوجيييا المعلومييات يييرى أن الشييبكات تييتدي دو اًر مهم ياً فييي

عملية تبادل المعلومات ومشاركة الميوارد المختلفية بيين المسيتفيدين ،كميا تيتدي إليى سيرعة وسيهولة نقيل
المعلومات بأقل وقت وجهد وتكلفة.

 .5المددددددوارد البشددددددرية والمعرفددددددة التقنيددددددة :وهي ي ييي تضي ي ييم العنصي ي يير البشي ي ييري الي ي ييذي يي ي ييتحكم بجميي ي ييع
المكوني ييات السي ييابقة ويعمي ييل علي ييى االسيييتفادة منهي ييا ،وهيييذا يتطلي ييب ت ي يوافر المعرفي يية الفنيييية والمهي ييارات

لييدى هييذا العنصيير البشييري حتييى يييتم اسييتخدام تكنولوجيييا المعلومييات بدرجيية تحقييق الفائييدة المرجييوة

منها(محمد الطائي.)121 :2445 ،

 .2.1.2أهمية تكنولوجيا المعلومات

إن االنفجار المعرفي وتدفق المعلومات في عصرنا وتطور وسائل االتصاالت ،قد ساعدت جميعها
ف ييي إيج يياد وسي يائل لحف ييظ المعلوم ييات واس ييترجاعها عن ييد الض ييرورة ،والمه ييارة واإلتق ييان ف ييي أداء األعم ييال
والعملي ييات اإلداري يية المعق ييدة ،والس ييرعة ف ييي الحص ييول عل ييى المعلوم ييات ،وبي يراما تكنولوجي ييا المعلوم ييات
واالتصيياالت هييي أفضييل وسيييلة تحقييق هييذا الغييرض ،إذ تييوفر بيراما تكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت

القدرة على إنجاز أعمال إدارية وفنية كثيرة وبالتالي تقلل تكلفة العملية التعليمية.

(طارق عامر.)121 :2447 ،

كما تعود أهمية تكنولوجيا المعلومات إلى ما يلي (رعد الصرن:)257 :2442 ،

أ .ت ازي ييد نف ييوذ المعرف يية والمعلوم ييات ف ييي المجتمع ييات الص ييناعية الحديث يية ،وت ازي ييد نف ييوذ وس ييلطات
العاملين المديرين في هذه المنظمات.

ب .تنمية وتطوير شبكات االتصياالت والمعالجية الدقيقية المبنيية عليى أجهيزة الحاسيبات اإللكترونيية
وشبكات االتصاالت المتقدمة.

ج .التغي يرات التييي ط يرأت علييى الطلييب علييى المعلومييات وعلييى الط ارئييق واألسيياليب الفنييية الالزميية
بتشييغيلها ،والتييي أدت إلييى تغييير مفهيوم ودور المعلومييات وزادت ميين أهميتهييا فييي ميييدان التنمييية

اإلدارية.

كمييا يمكيين أن نجمييل فوائييد تكنولوجيييا المعلومييات بالفوائييد األساسييية للحواسيييب والتييي تعتبيير التقنييية
األشهر واألكثر استخداماً في هذه التكنولوجيا كما يلي:

أ .السرعة العالية في تنفيذ العمليات خالل ثانية واحدة بما يوفر المال والوقت والجهد.
ب .الدقة الفائقة في إظهار النتائا وبدون أخطاء.

ج .حفظ واسترجاا البيانات عند الحاجة في أي وقت وبسرعة وسهولة.
د .االستم اررية من خالل العمل المتواصل وبدون انقطاا أو ملل.

(عبد الناصر جرادات وآخرون.)26 :2441 ،
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ومما سبق ومن خيالل خبيرة الباحيث وعمليه فيي مجيال تكنولوجييا المعلوميات يتضيح أن هنياك فوائيد

متعددة لتكنولوجييا المعلوميات أصيبح مين الضيروري ليإلدارات التربويية بمختليف مسيتوياتها توظييف هيذه
التكنولوجيا واإللمام بوسائلها وعلى األخص داخل الغرف الصفية وذلك بهيدف إنجياز األهيداف التربويية

بشييكل فاعييل لتييوفر الوقييت والجهييد ،حيييث تقييدم هييذه التكنولوجيييا إسييهاماً فيياعالً فييي نمييو الطلبيية بشييكل

يتناسب مع مستواهم العقلي والجسمي.

وبييذلك يتكييد الباحييث أن تكنولوجيييا المعلومييات ال تعنييي التقليييل ميين أهمييية المعلومييات أو االسييتغناء

عنها كما يتصور البعض بل تعني في الحقيقة إضيافة جانبياً جدييداً فيي دور المعليم ،والبيد لهيذا الجانيب

أن يختلف باختالف مهمة التربية مين تحصييل المعرفية إليى تنميية المهيارات األساسيية واكسياب الطاليب
القيدرة علييى أن يييتعلم ذاتيياً وقيييام المعليم بييدوره فييي توظيييف تقنييية المعلوميات فييي التعليييم تتيييح لييه التغلييب
على مشكلة جمود المحتوى الدراسي وعرض مادته العلمية بصورة أكثر فعالية ،كما أن توظيف تقنييات

المعلومات من جانب المعلم يوفر خدمات تعليمية أفضل ويتيح ليه وقتياً أطيول لتوجييه طالبيه واكتشياف
ميواهبهم والتعيرف إليى نقياط ضيعفهم كميا سييعمل علييى تنميية المهيارات الذهنيية ليدى الطيالب ويزييد ميين

قيدرتهم علييى التفكييير المنهجييي ويحيثهم علييى التفكييير المجييرد ويجعلهييم أكثير إد اركياً للكيفييية التييي يفكييرون
بها ويتعلمون من خاللها.

 .2.1.5تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
كييان الييبعض فييي السيينوات األولييى يعتقييدون أن اسييتخدام الكمبيييوتر سييوف يحييل محييل المدرسييين فييي

النهاية وكيان هيذا هيو سيبب تحفيظ المدرسيين فيي البدايية مين اسيتخدام الكمبييوتر ،وعليى اليرغم مين ذليك
وسييرعان مييا اتضييح أنييه ال يمكيين ألجهيزة الكمبيييوتر بمفردهييا أن تنمييي وترتقييي بتعليييم الطلبيية ،فييال تعنييي

المسيياعدة التييي يمكيين أن تقييدمها أجه يزة الكمبيييوتر أو بمعنييى أصييح البرمجيييات الموجييودة بهييا وكييذلك

المعلومات الالنهائية التي تقدمها للطلبة الذين يستخدمونها أن مجموعات كبيرة مين الطيالب ترغيب فيي
الجلي ييوس لسي يياعات طويلي يية أمي ييام شاشي يية الكمبيي ييوتر ،في يينحن مي ييا زلني ييا في ييي حاجي يية للمدرسي ييين الممتي ييازين
والمتحمسين الذين يثيرون حماسنا ويغيرون من طريقة تفكيرنا تجاه ميادة ميا ومين المسيتحيل بيالطبع أن

يتمكن كمبيوتر من القيام بهذه المهمة (خالد العامري.)11 :2442 ،
 .2.1.6دمج تكنولوجيا المعلومات في العملية التربوية

نعني بدما تكنولوجيا المعلومات في العملية التربوية كما ذكره (حامد الحناوي:)24 :2414 ،
 .1استعمال الحاسوب والتكنولوجييا كيأداة للتصيرف اإلداري فيي المتسسية التربويية واسيتعماله كيأداة
لالتصال:

 بين اإلدارة والمعلم.
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 بين اإلدارة والطلبة.

 بين اإلدارة والمجتمع المحلي.
 بين المجتمع المحلي والمعلم.
 .2استعمال التقنيات الحديثة للمعلومات واالتصال كوسيلة للتعلم وكأداة لالتصال:
 بين المعلم والطلبة.

 بين الطلبة وأقرانهم.
 بين المعلم والمعرفة.

 بين الطالب والمعرفة.
 .2.1.7أهداف دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية التربوية:

أ .توفير وسائل إيضاح إضافية بالوسائط المتعددة :النص والصورة والصوت ...إلخ
ب .تحمل الطالب بعض المسئولية في تحصيله المعرفة ،فيي تقييميه لذاتيه ،اكتسيابه ثقتيه فيي ذاتيه،
وتطويل ملكة النقد لديه.

ج .توفير ظروف العمل الجماعي داخل غرفة الصف ،بين غرف الصفوف المختلفة.

د .تلوين أشكال التكوين بما يوفر فرص التكوين المستمر للمعلم ويفعل قيمية التكيوين ميدى الحيياة
بالتكوين عن بعد .

 .2.1.8دور المعلم في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصال

لم يعد دور المعلم يتمثل في توفير المعلومات للطلبة بقدر ما هو في مساعدتهم:
 تنظيم المعلومات.

 معالجة المعلومات.
 التعامل النقدي مع المعلومات.
 استثمار المعلومات.


إنتاج المعلومات .مكتب التربية العربي لدول الخليا (.)http://www.abegs.org

 .2.1.1تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر وتوظيفها بالتعليم

يتكييد (الغريددب إسددماعيل )11 :2441 ،بأنييه علييى الييرغم ميين الفوائييد العديييدة السييتخدام الكمبيييوتر
كتكنولوجي ييا لالتص ييال التعليم ييي ،إال أن هن يياك العدي ييد م يين التح ييديات الت ييي تواج ييه تكنولوجي ييا االتص ييال
بيالكمبيوتر ،ويجيب عليى المعلميين العميل عليى دميا تكنولوجييا الكمبييوتر بالفصيول والقاعيات الد ارسيية،
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لالرتقاء بالتعليم واكساب الخيريجين قيدرة تنافسيية عالميية مين حييث المعلوميات والمهيارات ،فاالتصياالت
باستخدام الكمبيوتر توفر للطالب ما يلي:

 مصادر معلومات واسعة ومتنوعة باإلضافة إلى مصادر التعليم الرسمية.
 تعزز التصاق الطالب فيما بينهم كمجموعة اتصال عالمية.

 تقلي ييل القل ييق م يين التكنولوجي ييا الحديث يية واالتص يياالت ب ييالكمبيوتر ل ييدى الط ييالب بالجامع ييات
والمدرسة.

 فردية تجميع المعلومات والدراسة على أساس فردي وبالسرعة الذاتية للطالب.
 اكتشيياف عناصيير الموضييوعات ميين خييالل استكشيياف المزيييد ميين المواقييع والمصييادر التييي
تتناولها.

ويضيف الباحث ومن خالل طبيعة عمله أن إدخال تكنولوجييا المعلوميات واالتصياالت فيي العمليية

التعليمية التعلمية كان بمثابة إضافة نوعية ارتقت بكل من المشرف والمعلم والطالب في زيادة مهياراتهم
وتمكينهم ،وذلك بما يتناسب مع تطورات العصر في استخدام التكنولوجيا داخل النظام التربوي.
 .2.1.14أهداف استخدام تكنولوجيا االتصال بالتعليم:
يهدف استخدام الكمبيوتر كأداة لالتصال في التعليم إلى ما يلي:

 مساعدة الطالب في بناء خطة لالتصال بواسطة الكمبيوتر.

 تنمية مهارات الطالب في استخدام تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر.
 تمكين الطالب من استخدام تكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر في تعلمهم اليومي.
 تقييم مهارات الطالب في استخدامهم لتكنولوجيا االتصال بالكمبيوتر.

(الغريب إسماعيل.)21 :1002 ،

 .2.1.11المعلمون الذين يستخدمون التكنولوجيا في التعليم

لقييد قييام بيكيير ( )1112نق يالً عيين أميميية عمييور وحسييين أبييو رييياش ( )210-211 :1002ضييرورة

توافر متطلبات رئيسية للبيئة المدرسية تفضي إليى اسيتخدام الحاسيوب بمهيارة مين قبيل جمييع الدارسيين،

وهي:

أ .يجييب إحاطيية المدرسييين بغيييرهم ميين المدرسييين الييذين يسييتخدمون الحاسييوب فييي التييدريس ،سيواء
كييانوا مبتييدئين أو خب يراء ،بهييذا يسييتطيع المدرسييون االسييتفادة ميين خييالل مشيياركة زمالئهييم فييي

األفكار والمصادر ومشاركة المدرسين الذين يستخدمون الحاسوب في استراتيجيات التدريس.

ب .يسيتفيد المدرسييون ميين العمييل فييي مييدارس تسيتخدم فيهييا الحواسيييب ألغيراض أصيييلة ذات مغييزى
وفائييدة ككتابيية مسييتندات مختلفيية حسييب طلييب الجمهييور ،لييذا فييإن المدرسييين الييذين يسييتخدمون
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الحاسييوب بمهييارة فييي الت يدريس يييأتون ميين مثييل هييذه البيئيية ،وليييس ميين تلييك التييي يسييتخدم فيهييا
معالا النصوص فقط من أجل إنجاز مهارات محددة ،أو تلك التي يستخدم فيهيا الحاسيوب مين

أجل التسلية.

ج .إن الييدعم المييالي للتكنولوجيييا علييى مسييتوى المدرسيية والمنطقيية التعليمييية يييدفع إلييى المزيييد ميين
المهارة في استخدام الحاسيوب ،فيي الميدارس التيي فيهيا مسيتخدمي حاسيوب مهيرة ،يوجيد منسيق
م يين قب ييل المدرس يية أو المنطق يية يس يياعد المدرس ييين عل ييى الب ييدء بعملي يية اس ييتخدام الحاس ييوب ف ييي
التييدريس ،هييذا باإلضييافة إلييى أن هيتالء المدرسييين لييديهم فييرص تطييوير مهنييي مناسييبة لتعليييمهم

تطبيقات الحاسوب وادخال الحاسوب في المحتوى الذي يعملون على تدريسه.

د .تعمي ييل البيئي يية الغني ي يية بالمصي ييادر علي ييى دع ي ييم مسي ييتخدمي الحاسي ييوب الخبي ي يراء عي ييادة مي ييا يك ي ييون

للمدرسي ي ييين صي ي ييفوف بمسي ي يياحات صي ي ييغيرة وعي ي ييدد قليي ي ييل مي ي يين الطلبي ي يية لكي ي ييل جهي ي يياز حاسي ي ييوب،
مي ي ي يين غيي ي ي يير الواضي ي ي ييح معرفي ي ي يية مي ي ي ييا إذا اسي ي ي ييتطاا ه ي ي ي يتالء المدرسي ي ي ييون أن يكون ي ي ي يوا مه ي ي ي يرة في ي ي ييي

اس ي ي ي ي ييتخدام الحاس ي ي ي ي ييوب بس ي ي ي ي ييبب مس ي ي ي ي يياحات الص ي ي ي ي ييفوف الص ي ي ي ي ييغيرة ،أو أن ه ي ي ي ي ييذه الص ي ي ي ي ييفوف
خصصت لهم ألنهم كانوا ماهرين في استخدام أجهزة الحاسوب في عملية التدريس.

يعتقد أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من شأنه أن يساعد على زيادة فرص الوصول

للييتعلم ،كمييا يمكيين أن تسيياعد علييى رفييع نوعييية الييتعلم باسييتخدام أسيياليب تعليييم متقدميية ،تحسييين نتييائا

التعليييم ،إصييالح أو تحسييين إدارة اليينظم التربوييية وانييه علييى الييرغم ميين االسييتثمارات الواسييعة التييي تمييت
خييالل عقييود مضييت فييي مجييال تكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت لتعزيييز التعليييم فييي الييدول المتقدميية
وارتفيياا نسييبة اسييتخدام هييذه التكنولوجيييا فييي البلييدان النامييية ،فييإن البيانييات التييي تييدعم الفوائييد المدركيية

الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال تزال محدودة ،ودالئل آثارها الفعلية ال يمكن تحديدها أو

ما ازلييت مثي يرة للجييدل وهييذه النتييائا سييلطت الضييوء علييى فج يوات معرفييية مختلفيية وأبييرزت الحاجيية إلييى

معييايير متوافييق عليهييا دوليياً والييى منهجيييات ومتشيرات تتيييح قياسياً أفضييل للفوائييد الحقيقييية التييي تعطيهييا
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم (معهد اليونسكو لإلحصاء.)1 :2441 ،

وفييي ظييل هييذا التغيييير والتطييوير المت ازيييد كييان البييد ألي حركيية للتغيييير أن تكييون منظميية تنطلييق

من تشخيص موضوعي دقيق للواقيع ،وذليك للوقيوف عليى جوانيب القيوة والضيعف بهيدف تعزييز وتيدعيم

جوانب القوة واخضاا جوانب الضعف للمعالجية أو إيجياد بيدائل تمكننيا مين الخيروج بأشيكال وتحسيينات
جديدة تواكب الطموحات وتحقق اآلمال (محمد عسقول.)77 :2441 ،

يرى الباحث أنه من األهمية بمكان التطرق إلى المعايير الدولية لتكنولوجيا التعليم نظ اًر لعدم وجيود

األساليب المتنوعة لقياس آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل المعلم وحيث أن هناك العديد من
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المتسسات التربوية والتكنولوجيا الدولية التي وضعت هذه األسس وفق منهجيات علميية مواكبية للتطيور

العلمي والحضاري وتدفق المعلومات وتعدد مصادرها.

يتضح للباحث مما سبق ذكره من معوقات أنه يمكين تصينيفها إليى معوقيات اقتصيادية أو إداريية أو

فنية أو بشرية ،ولكنها يجب أال تقف حائالً أمام التقدم التكنولوجي الهائل الذي طال كافة جوانب حياتنا

مما يس تدعي تظافر جهود كافة المعنيين من صناا القرار ورجاالت التربية واألكاديميين والمسئولين في
متسسات المجتمع المدني إلعداد وتنفييذ خطيط اسيتراتيجية لتجياوز تليك المعوقيات معتميدة عليى تجيارب

الدولة المتقدمة في وضع المعايير الالزمة لمواكبة تطورات العصر الرقمي.
 .2.2المعايير الدولية لتكنولوجيا المعلومات لكفايات المعلم
يشيع اليوم في التربية ما يسيمى بالتربيية القائمية عليى المعيايير ،والتيي تعتبير فيي السياسية التعليميية

أحد القضايا األكثير أهميية ،إضيافة أن مصيطلح المعيايير شيائع فيي كثيير مين المجياالت غيير التربويية،
فمثالً هناك الجودة في الصناعة والهندسة والتقنيية ،وتسياعد المعيايير عليى إرسياء ضيوابط صيارمة فيميا
يتعلي ييق بتشي ييييد المبي يياني والجسي ييور والطي ييرق ومخرجي ييات التعلي يييم ،حيي ييث تصي ييفها الحكومي ييات والمنظمي ييات
المتخصصة بحامية الناس وتحسين أساليب معيشتهم ،أي أن الهدف الرئيس من وراء المعيايير تحسيين

مستوى حياة الناس وزيادة تعليمهم وانجازاتهم.

ومميا ال شييك فييه أن المعييايير كميا تشييير بيسددرية زايدد )27 :1118 ،هييي األسياس القييوي الييذي
يجب أن يبنى عليه التوظييف الفاعيل لتكنولوجييا المعلوميات واالتصيال فيي تكنولوجييا التعلييم والتيدريب،

حيث أن المعايير تعد مرجعاً أساسياً في عمليتي التعليم والتعلم من خالل إعداد المعلم الكيفء ،واعيداد
مناها تواكيب التطيور العلميي والتكنوليوجي ،واتضيح للباحيث أن هنياك العدييد مين المصيادر أو األدوات

التييي يمكيين الحصييول منهييا علييى بيانييات عمييا يصييدر ميين معييايير موحييدة ،ويمكيين تصيينيف أبييرز هييذه
األدوات على النحو التالي:

 فهارس وأدلة هيئات التقييس القومية والعالمية. الببليوجرافيات الموضوعية. نصوص المعايير ذاتها. -الدوريات المتخصصة.
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 .2.2.1مفهوم المعايير اصطالحاً

ييرى (جاميس بوفام )11 :2445 ،بأنهيا المعلوميات أو المهيارات التيي يرييد التربوييون مين الطلبية
معرفتها.

ويعرفها (أحمد عودة )77 :1118 ،بأنها المستوى المقبول لألداء أو ناتا التعلم.

كما ويعرفها (نبيل زقوت )7 :2447 ،بأنها متشرات وعوامل وبيانيات يمكين مالحظتهيا أو قياسيها
أو الحكييم فييي ضييوئها تتمثييل فييي خبيرة ومتهييل وشخصييية وسييمات يجييب توفرهييا فييي المعلييم الميراد توليييه
وظيفة مدير مدرسة.
في حيين تعرفهيا (وزارة التربيدة والتعلديم المصدرية )161 :2441 ،بأنهيا عبيارات تصيف ميا يجيب
أن يص ييل إلي ييه الم ييتعلم م يين مع ييارف ومه ييارات وق يييم نتيج يية د ارس يياته محت ييوى ك ييل مج ييال .كم ييا وتع ييرف
المتشرات بأنها :عبارات تصف االنجاز باألداء المتوقع من المتعلم لتحقييق عالميات الطرييق ،وتنيدرج

فييي عمقهييا ومسييتوى صييعوبتها وفق ياً للمرحليية التعليمييية ،وتتصييف صييياغتها بأنهييا أكثيير تحديييداً وأكثيير

إجرائية.

كمييا وتعرفهييا (وزارة التربيددة والتعلدديم العددالي الفلسددطينية )2 :2414 ،بأنهييا عبييارة يسييتند إليهييا فييي
الحكم على الجودة في ضيوء ميا تضيمنته هيذه العبيارة مين وصيف للسيلوك ،والممارسيات التيي تعبير عين

قيييم أو اتجاهييات أو أنميياط التفكييير ،أو قييدرة علييى حييل المشييكالت واتخيياذ الق ي اررات ،باعتبارهييا خطوط ياً
إرشادية تمثل المستوى النوعي لألداء.
خصائص المعايير

هناك مجموعة من الخصائص للمعايير ،منها ما ذكره (محمود األسطل:)25 :2441 ،
 عامة :تستعمل في أكثر من موضوا ومادة.

 غير محسوسة :تظهر مادياً من خالل المبينات.

 ثابتة :ال تتأثر بتغير المسابقات أو األعمال أو األزمنة.

 مستقلة :أي مستقلة عن غيرها من المعايير فال تتقاطع معها كي ال يتدي ذلك إلى الحكم
على العمل مرتين أو في أكثر في تقويم واحد.

 واضحة :بسيطة ومعروفة من قبل الجميع.

 صادقة :تقيس فعالً ما هو مفروض قياسه.
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 .2.2.2أهمية المعايير الدولية

تكمن أهمية المعايير في أنهيا تتسيس لمهنية التعلييم ،بهيدف تطيوير وتحسيين العمليية التربويية بوجيه
عييام ،واالرتقيياء بوضييع المعلييم المهنييي وتقدمييه الييوظيفي بوجييه خيياص ،كمييا أنهييا تييوفر لييه مظليية لألميين

الوظيفي ،وتشجعه على العمل الجماعي والمشاركة ويظهر ذلك في:

أ .التطور المهني :تعتبر المعايير المرجعيية التيي توضيح الخصيائص المهنيية التيي ينبغيي للمعليم
الحفاظ عليها ،والسعي الدائم لتلبيتها ما يتدي إليى تطيوره المهنيي المسيتمر ،وتكيون اليدافع وراء

سييعيه لالرتقيياء بنفسييه ،وتطييوير قد ارتييه وابداعاتييه ،وبالتييالي حييدوث التقييدم المتوقييع للمعل يم فييي
ممارساته المهنية ،وقدراته المعرفية ،واتجاهاته ومعتقداته نحو التعليم ،حييث يينعكس ذليك عليى

نوعية التعليم ومستواه في الوطن.

ب .التقويم :تعتبر المعايير مرجعية تربوية لبناء أدوات قياس وتقويم تتوافر فيهيا درجية مناسيبة مين
الصييدق ،والثبييات ،والموضييوعية ،فتتحقييق العداليية والمسيياواة ،مييا يجعلهييا تمثييل تحييد للمعلييم لبييذل
قصارى جهده للتميز والتطور المستمر في أدائه.

ج .التعددددددددددداون والشدددددددددددراكة :ت ي ي ي ي ييوفر المع ي ي ي ي ييايير فرصي ي ي ي ي ياً للتع ي ي ي ي يياون والشي ي ي ي ي يراكة ب ي ي ي ي ييين عناص ي ي ي ي يير
المتسسة

التربوية من جهة ،وبين المجتمع المحلي من جهة أخرى ،حيث أنها ستكون دافعياً

للمعلييم إلييى تعزيييز هييذه العالقيية ،واش يراك األهييل والعناصيير البش يرية ذات العالقيية بعملييية التعليييم
باعتبارهييا مسييتولية مشييتركة ،مييا يعييزز ثقيية المجتمييع بالمتسسيية التربوييية والقييائمين عليهييا(وزارة

التربية والتعليم العالي.)8 :2414 ،

ويبين حسن البيالوي وآخرون ( )22-21 :2446أن هناك أهمية خاصة للمعايير تتمثل في:

– وضع مستويات معيارية متوقعة ومرغوبة ومتفق عليها لألداء التربوي.

– تقديم لغة مشتركة وهدف مشترك لمتابعة وتسجيل تحصيل الطالب المعلمين.
– إظهار قدرة الطالب المعلمين على تحقيق العديد من النواتا المحددة مسبقاً.

– وج ييود الكثي يير م يين المعلوم ييات الشخص ييية لمراجع يية وتق ييديم البرن يياما التدريس ييي ألعض يياء هيئ يية
التدريس.

– تمك ييين هيئي يية التيييدريس مييين تحدييييد المسيييتويات الحالي يية لتحصييييل الطي ييالب ،والتخطييييط لليييتعلم
المستقبلي بكل ثقة.

– استخدام هيئة التدريس للنواتا المحددة كدليل لكيفيية اسيتخدام محتيوى المينها والميواد المسياعدة
األخرى.

– إعادة التأكيد على أهمية اطالق المعلمين لألحكام عند تقييم الطالب ودورهم كمتخصصين.
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– إظهار قدرة المعلمين على عقد مقارنة لمستويات الطالب.

– تدعيم إيجابية المعلمين نحو أساليب التعلم المطورة وخرائط التقدم الرأسية.
– تقديم إطار ثابت ومستقر إلعداد التقارير.

– التأكيد على النواحي االيجابية إلنجازات الطالب.

– تشجيع المعلمين على استخدام المحتوى والعمليات بنطاق أوسع.
– توفير سبل محاسبية المجتمع للمدرسة.

– تنمية لغة أولياء األمور واطار عملهم المشترك ،وتذوقهم للعمل التربوي داخل المدرسة.
– اكتساب المعلمين لفكر متجدد عن كيفية تفكير وتعلم الطالب.

– حصي ي ي ييول الطي ي ي ييالب علي ي ي ييى تغذيي ي ي يية راجعي ي ي يية وفي ي ي ييرص للتخطي ي ي يييط واالعت ي ي ي يراف بي ي ي ييذلك كمتشي ي ي يير
لتقدمهم (حسن البيالوي وآخرون.)22 -21 :2446 ،
 .2.2.1أنواع المعايير

يمكن تقسيم المعايير إلى أربع أنواا كما أشارت إليها (يسرية زايد:)77 -76 :1118 ،

أ .معددايير دوليددة :وهييي التييي تصييدر أو تتبنييى ميين جانييب هيئيية تقييييس دولييية ،تلييك الهيئيية التييي
تكييون عضييويتها مفتوحيية للهيئييات المماثليية فييي جميييع الييدول ،وقييد تكييون هييذه الهيئيية حكومييية أو

غييير حكومييية ،ومهمتهييا األساسييية وفقياً لتشيريعاتها هييي إعييداد أو نشيير المعييايير أو التنسيييق بييين

المعايير الصادرة عن األعضاء فيها.

ب .المعايير اإلقليمية :وهي المعايير الصادرة أو المتبناة مين جانيب هيئية تقيييس إقليميية ،وهيذه
الهيئة قد تكون حكومية أو غيير حكوميية أيضياً وتكيون عضيويتها مقصيورة عليى دول معينية فيي
إقليم معين من العالم تجمعها وحدة لغوية أو جغرافية ،والوظيفية األساسية لهيئة تقييس اإلقليمية

هي إعداد أو نشر أو تنسيق المعايير الموحدة الصادرة عن أعضائها.

ج .المعددايير الوطنيددة :وهييي المعييايير الصييادرة أو المتبنيياة ميين جانييب هيئيية تقييييس قومييية التييي
تكون وظيفتها األساسية بمقتضى قانون انشاتها هي إعداد أو نشر المعايير الموحدة القوميية أو
الموافقة على المعايير الصيادرة عين هيئيات التقيييس األخيرى ،وهيئية التقيييس القوميية هيي الهيئية
المتهلة رسمياً لتكون عضواً قومياً في هيئات تقييس الدولية واإلقليمية.

د .معددايير الشددركات :وهييي المعييايير الصييادرة عيين شييركة مييا أو مجموعيية ميين الشييركات أحيانياً،
ويتم إعدادها باتفاق عيام مين قبيل مختليف إدارات الشيركة لتوحييد مشيترياتها ومبيعاتهيا وعملياتهيا

وصناعاتها.
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ونتيجيية التقييدم العلمييي الهائييل فييي تكنولوجيييا المعلومييات ظهييرت الحاجيية لمراقبيية وتقييييم تكنولوجيييا

المعلومات واالتصاالت في التعليم منذ بداية مرحلة التنفيذ ووصوالً إلى نتيائا التعلييم ،ويت ارفيق ذليك ميع

الحاجيية إلييى مقارنيية انتشييار اسييتخدام تكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت فييي التعليييم وآثارهييا علييى نتييائا
التعليم عبر الدول ،وستعمل المراقبة العالمية لدما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وميدى اسيتخدامها
وآثارها في التعليم إلى تمكين الدول من تقييم التقدم الذي تحرزه باتجاه تحقيق األهداف االنمائية الدولية

مثل أهداف األلفيية االنمائيية ،وأهيداف القمية العالميية لمجتميع المعلوميات ،واليتعلم للجمييع ،وفيي مجميل
ما سبق حول مفهوم المعايير وخصائصها وأهميتها وأنواعها حول المعايير الدولية المرتبطة بتكنولوجييا

المعلومات واالتصال سيعرض الباحث بعض التجارب الدولية للمعايير:
 .2.2.2معايير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم بالنسبة لليونسكو
قييام معهييد اليونسييكو لإلحصيياء بتحديييد المفيياهيم األساسييية ورسييم قضييايا السياسييات العالمييية المتعلقيية

باس ييتخدام تكنولوجي ييا المعلوم ييات واالتص يياالت ف ييي التعل يييم كقاع ييدة لتحدي ييد الالئح يية الموس ييعة لمتشي يرات

تكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت فييي التعليييم ،وتمثلييت أهييداف مشييروا معييايير اليونسييكو بشييأن كفيياءة
المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال على وجه التحديد ،في ما يلي:

()http://www.unesco.org/new/ar/unesco

 إنشاء مجموعية مشيتركة مين المبيادئ التوجيهيية التيي يمكين أن يسيتخدمها مقيدمو بيراما تطيوير
القدرات المهنية بغية تحديد وتطوير وتقييم مواد التعليم والتعلم وبراما إعداد المعلمين من أجيل

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم والتعلم.

 توفير مجموعة أساسية من المتهالت التي تتيح للمعلمين دما تكنولوجيا المعلومات واالتصيال
ضييمن وسييائل التعليييم والييتعلم بهييدف تحقيييق تقييدم علييى صييعيد تعلييم الطلبيية ،وتحسييين عييدد ميين

الواجبات المهنية األخرى.

 تعزيييز القييدرات المهنييية للمعلمييين عبيير تحسييين مهيياراتهم فييي مجييال التعليييم ،والتعيياون والقيييادة
والتطوير المدرسي االبتكاري من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصال.

 إضفاء التجانس على مختلف الدراسات والمصطلحات المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصال في إعداد المعلمين.

 تحسين ممارسة المعلمين في مجمل نطاقيات عملهيم ،وذليك بيالجمع بيين المهيارات التيي تتيحهيا
تكنولوجيا المعلومات واالتصال من جهة واالبتكيار مين مجيال التعلييم والتثقييف واعيداد المنياها
والتنظيم المدرسي من جهة أخرى.
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 حييث المعلمييين علييى اسييتخدام المهييارات والم يوارد التييي توفرهييا تكنولوجيييا المعلومييات واالتصييال
بهييدف تحسييين طريقيية التعليييم والتعيياون مييع زمالئهييم ولربمييا يييتدي ذلييك إلييى القيييادة االبتكارييية

ضمن متسساتهم التعليمية.

 تحسيين جيودة النظييام التعليميي وهييو ميا يشييكل بيدوره دفعيية للتنميية االقتصييادية واالجتماعيية لبلييد
ما.

 .2.2.5المعايير الوطنية الماليزية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 -1اهتمام المعلم بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمسئولية وبأسلوب أخالقي
 -2يختار المعلمون ويطبقون مصادر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المالئمة

 -3يمتلي ييك المعلمي ييون القي ييدرة علي ييى البحي ييث والتحليي ييل واسي ييتعمال المعلومي ييات باسي ييتخدام تكنولوجيي ييا
المعلومات واالتصاالت لتلبية الحاجات الخاصة بالعملية التعليمية التعلمية.

 -4يستخدم المعلمون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير قدراتهم المعرفية.

 -5يوظيييف المعلمي ييون في ييي العمليي يية التعليميي يية التعلميي يية تكنولوجيي ييا المعلومي ييات واالتصي يياالت لحي ييل
المشاكل وصناعة الق اررات الهادفة.

 -6امي ييتالك المعلمي ييين لمه ي ييارات تحسي ييين مع ي ييدل اإلنتي يياج والي ييتعلم بوس ي يياطة تكنولوجيي ييا المعلوم ي ييات
واالتصاالت .

 -7تطوير قدرات المعلمين بوساطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلبداء األفكيار والمعلوميات
الخالقة والمبدعة.

)(http://www.iste.org/standards/global-reach.aspx
 .2.2.6معايير المملكة األردنية الهاشمية والتي تتعلق بكفايات المعلمين كما أوردتها وزارة
التربية والتعليم األردنية (:)12-1 :2445

 -1المعرفة والفهم.
 -2التعليم والتعلم.

 -3التقييم والتقويم.

 -4الصفات والخصائص الشخصية.
 -5تكنولوجيا المعلومات.
 -6أخالقيات المهنة.

 -7العالقات مع أولياء األمور والمجتمع.

73

ونظ اًر الرتباط المجال الخامس من الكفايات بموضوا الدراسة كان ل ازمياً عليى الباحيث التحيدث عين

هذا المجال من الكفايات التي أعدتها و ازرة التربية والتعليم األردنية.

المجال الخدامس للكفايدات :تكنولوجييا المعلوميات واالتصياالت ال بيد أن يكيون المعلميون متعلميين

مدى الحياة باحثين عما يحفز طلبتهم لتوليد أفكار تجديدية لتحسين حياتهم ومجتمعاتهم؛ لذا يجيب أن
يكون المعلمون أكفاء على النحو اآلتي:
.1

يستخدم أدوات تكنولوجية ومصادر معلومات لتعظيم تعلم الطلبة:

– يجد مصادر تكنولوجية ويستخدمها في المواقف الحياتية.

– يستخدم ب ICTبشكل خالق في التواصل وحل المشكالت.
– يستخدم ب ICTللتعاون مع الزمالء بالمهنة والخبراء كذلك.
.2

التحليل النقدي لمصادر المعلومات:

– يستخدم التكنولوجيا لجمع وتقييم المعلومات من مصادر متباينة.
– يختار المعلومات من مواقع الكترونية ووسائط مختلفة.
– يستخدم ب ICTلتوليد المعرفة.

.3

تكامل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:

– يفهم العالقات بين ب ICTوحقول المعرفة األخرى.

– يسييتخدم ب ICTبطريقيية فاعليية بمجييال تخصصييه لتشييجيع طلبتييه علييى اسييتخدام المهييارات
.4
.5

العقلية العليا.

إدارة المعلومات:

– يدير المعلومات بكفاءة واقتدار بأن يوثق بيانات حول تقدم الطلبة .

االستخدام األخالقي لمصادر المعلومات:
–
–

يظهر فهماً للقضايا القانونية واألخالقية المجتمعية المتعلقة بالتكنولوجيا.
وينمذج االستخدام األخالقي لي ب. ICT

 .2.2.7معايير والية أوهايو األمريكية للتربية التكنولوجية:
تتكييون معييايير والييية أوهييايو للتربييية التكنولوجييية ميين سييبعة معييايير رئيسيية كمييا تشييير

(عائدة النادي (52-51 :2007 ،و يتكون كل معيار رئيسي من مجموعة متشرات وهي:

المعيار األول :طبيعة التكنولوجيا
و يتضمن هذا المعيار:
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 تحليل المعلومات المتعلقة بخصائص التكنولوجيا و تطبيقها عمليا.
 التطبيق العملي لمفاهيم التكنولوجيا األساسية.

 تحليل العالقة بين التكنولوجيا و ميادين الدراسة األخرى.

المعيار الثاني :التكنولوجيا والمجتمع
و يتضمن هذا المعيار:

 تحليل عالقة المواطن بالتكنولوجيا.
 توضيح تأثير التكنولوجيا على البيئة.

 وصف تطور التصميم و االختراا عبر التاريخ.
 توضيح قضايا الملكية الفكرية و كيفية االستخدام األخالقي و القانوني للتكنولوجيا.
 تحديد تأثير المنتجات واألنظمة التكنولوجية.

المعيار الثالث :تطبيقات اإلنتاج
و يتضمن هذا المعيار:

 معرفة المكونات المادية و البرمجية.

 توظيف المصادر التكنولوجية المناسبة لحل المشكالت ودعم التعليم.
 توظييف أدوات اإلنتياج فيي األعميال اإلبداعيية وعميل المجيالت والنشيرات وانشياء نمياذج
تكنولوجية معدلة.

المعيار الرابع :التكنولوجيا و تطبيقات االتصاالت
و يتضمن هذا المعيار:
 معلومات االتصال ودما مبادئ التصميم في تكوين الرسائل.
 تطوير وعرض المعلومات بالشكل المناسب للمحتوى والناس.

 توظيف أدوات تكنولوجيا االتصال المناسبة وتصميم مشاريع تفاعلية لالتصال.

المعيار الخامس :التكنولوجيا و الثقافة المعلوماتية
و يتضمن هذا المعيار:

 تقييم مدى دقة وموضوعية وشمولية وفائدة مصادر المعلومات.
 توظيف التكنولوجيا لتنظيم البحث واتباا الخطوات النموذجية للبحث التيي تشيمل تطيوير
األسئلة المهمة وتمييز المصادر واالختييار واسيتخدام وتحلييل المعلوميات واعيداد المنيتا
وتقييم العمليات والمنتا.

 تطوير استراتيجيات البحث واستعادة المعلومات في أشكال متعددة وتقييم نوعية مصيادر
االنترنت.

 توظيف المصادر االلكترونية المناسبة لتحديد المعلومات المطلوبة.
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المعيار السادس :التصميم
و يتضمن هذا المعيار:

 تقييم المكونات الجمالية و الوظيفية للتصميم و تمييز التأثيرات اإلبداعية.
 إدراك أهمية التصميم الهندسي و اختبار أهمية عمليات التصميم.
 فهم و تطبيق البحث و اإلبداا و االختراا لحل المشكالت.

المعيار السابع  :العالم المصمم
و يتضمن هذا المعيار:

 تطوير القدرة على اختيار و استخدام التقنيات الفيزيائية.

 تطوير القدرة على اختيار و استخدام التقنيات المعلوماتية.
 تطوير فهمه لكيفية تغير التكنولوجيا الحيوية عبر الوقت.
 .2.2.8المعايير الدولية لتكنولوجيا المعلومات
وما يميز هذه المعايير أن تختص بالتكنولوجيا ،ومصادر الحصول عليهيا كالحصيول عليى أي

معييايير أخييرى فييي مجيياالت مختلفيية ،حيييث أن هنيياك منظمييات وجمعيييات مهنييية وعالمييية تهييتم بمجييال

تكنولوجيا التعليم كالجمعية الدولية لتكنولوجييا التعلييم ب ، ISTEحييث أمضيت هيذه الجمعيية الدوليية وقتياً
طويليية فييي موضييوا دمييا تكنولوجيييا المعلومييات فييي التعليييم ،وقامييت بالتعيياون مييع عييدد ميين المنظمييات
التربوية والمنظمات المتخصصة في الفروا الدراسية المختلفة بالواليات المتحدة بتطوير المعايير الدولية

لتكنولوجيا التعليم(http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx) .
وتمتاز المعايير بأنهيا تعبير عين القيوة والدقية والجيدارة واالتقيان ،وهيي تطبيق عليى األفيراد ولييس

علييى المنتجييات ،فالمعييايير ببسيياطة تعبيير عمييا يلييزم تحقيقييه فييي العمييل ،ومييع ذلييك فهييي تكييون مكتوبيية

بعبييارات دقيقيية ومحييددة ،وال تتضييمن المعييايير وصييف الطريقيية التييي تييتدي بهييا األشييياء ،وانمييا تتضييمن
المخرجات والنتائا التي ينبغي الوصول إليها في النهاية ،فهي تتضمن دائماً ما يلي:
– عنصر الجدارة الذي يصف العمل أو المهمة أو النشاط.

– وصف المقياس الذي سوف يتم الحكم بمقتضاه على العمل أو المهمة.
– إطار الظروف التي يجب أن يتدي خاللها تلك األعمال أو المهام.
– المعرفة والفهم التي يتسس أو تعتمد عليها عملية أداء المهمة.

– أنواا األدلة والبراهين التي يحتاجها التربوي لكي يحكم بجدارة على مدى نجاح ميا فيي
أداء عمله أو مهام علمية معينة.
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– الجييدارة والصييفات الشخصييية التييي تتهييل شخص ياً مييا علييى مسيياعدة شييخص آخيير فييي
ظروف معينة.

– غالب ياً مييا يييتم اشييتقاق المعييايير بمشيياركة العديييد ميين األط يراف والهيئييات التييي ت يرتبط أو
تهتم بالعمل أو النتيجة المرجوة

(جيمس هولي فيلد و كارن مولوني.)27-26 :2444 ،

ويي ييرى الباحي ييث ضي ييرورة تبني ييي المعي ييايير الدوليي يية عني ييد اعي ييداد المعلي ييم الفلسي ييطيني ،بمي ييا ي ارعي ييي

الخصوصي يييات الثقافيي يية للمجتمي ييع الفلسي ييطيني ،ويعمي ييل علي ييى تنميي يية الكفايي ييات العلميي يية اإليجابيي يية لي ييدى
المعلمين ،إضافة إلى العمل على تطوير قدرات المعلمين بصيورة مسيتمرة فيي العصير الرقميي ،وهيذا ميا
يتفق مع المعايير المهنية للمعلم بشكل عام والمعلم الفلسطيني بشكل خاص.

ويعتبيير إعييداد المعلييم فييي ضييوء تكنولوجيييا المعلومييات أحييد المحركييات األساسييية اآلن علييى مسييتوى

العالم لتطوير التعليم وزيادة كفاءة وفاعلية العملية التعليمية وتحسين المخرجات التعليمية ،وحتيى يمكين
التوصييل إلييى المعييايير الالزميية للمعلييم ،ال بييد ميين اسييتعراض ماهييية هييذا المجييال ومكوناتييه وهييي األمييور

والممارسات والمهام التي سوف يحققها ويمارسها المعلم في ضوء تكنولوجيا المعلومات وهي كميا أشيار

إليها (:)Cecil j. Picard:2003

– توظيييف واسييتخدام األدوات والتكنولوجيييات التعليمييية وتكنولوجيييات االتصييال المختلفيية واكتسيياب
المه ييارات الالزم يية للتعام ييل معه ييا ،وفه ييم األس ييس النظري يية والفلس ييفية لمج ييال تكنولوجي ييا التعل يييم
واالتص ييال التعليمي ييي ،وتوظي ييف كافي يية أش ييكال وانمي يياط االدوات والمس ييتحدثات التكنولوجيييية فيييي
التفاعل والتعامل والمساعدة والتعاون ميع الطيالب والدارسيين فيي كافية الم ارحيل التعليميية ونشير
المعلومييات ،والمسيياعدة فييي حييدوث التفاعييل بييين الطييالب وبعضييهم ،واالسييتفادة ميين توجيهييات
الخب يرات والمتخصصييين فييي مجييال تكنولوجيييا التعليييم واالتصيياالت ،وكافيية قطاعييات المجتمييع،
وتق ييديم المعلوم ييات للط ييالب والي يراغبين باس ييتخدام تش ييكيلة متنوع يية وفعال يية م يين وس ييائل وأدوات
تكنولوجيا التعليم.
– مواجهييية وحي ييل كافييية المشيييكالت الفنيييية والتقنيي يية المرتبطييية بي ييأدوات ووس ييائل تكنولوجييييا التعلي يييم
والمعلومات وتنظيم بيئة االتصال التعليمي وتوفير التكنولوجيا الالزمة لذلك ،والقدرة على صنع
واتخاذ القرار ،ومساعدة الطالب فيي اختييار واسيتخدام الميوارد التقنيية المالئمية لحيل المشيكالت
التعليمييية المختلفيية ،واتخيياذ قي اررات مسييتنيرة ومناسييبة ،والقييدرة علييى التقييييم واالختيييار لإلمكانييات
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واألدوات التكنولوجي يية ف ييي المواق ييف الت ييي تنط ييوي عل ييى مش ييكالت سي يواء فيم ييا يي يرتبط ب يياألدوات
والوسائل التكنولوجية ذاتهيا ،أو مين حييث ميدى قيدرة الطيالب عليى اسيتخدام هيذه التكنولوجييات
واقتنيياعهم بهييا واكتسيياب المهييارات الالزميية للتعامييل معهييا ،أو ميين حيييث مييدى مناسييبة الوسييائل
التكنولوجيية لمقيررات د ارسيية معينيية ،وكيذلك يجيب تيوفر القييدرة ليدى أخصيائي تكنولوجييا التعليييم
علييى التوصييل إلييى النتييائا المناسييبة لحييل المشييكالت فييي البيئيية التعليمييية ميين خييالل اسييتخدام
مهارات اتخاذ الق اررات.
– اكتسيياب المهييارات الالزميية للتعامييل مييع الميوارد التكنولوجييية المختلفيية والقييدرة علييى القيييام بعملييية
التصميم واالنتاج للمواد التعليميية بطيرق تكنولوجيية  ،لتمكيين الطيالب مين اسيتخدام هيذه الميواد
التعليمية في مواصلة وتعزيز تعلمهم وزيادة المهارات والخبرات التعليمية لديهم ،وزيادة وتحسين
الن ي يياتا التعليم ي ييي ،وتش ي ييجيع اإلب ي ييداا واالبتك ي ييار ،م ي ييع ض ي ييرورة اعتب ي ييار ان م ارع ي يياة خص ي ييائص
واسييتعدادات الطييالب أثنيياء تصييميم وانتيياج الميواد التعليمييية حتييى تتحقييق أقصييى اسييتفادة ممكنيية
من هذه المواد التعليمية المنتجة تكنولوجيا بكفاءة.
– كذلك يجب أن يتوفر في المعلم المهارات الالزمة إلجراء البحوث التي تستهدف تصميم وتقيديم
وانتاج المواد التعليميية المنتجية تكنولوجيياً وزييادة فاعليتهيا ،وتيسيير عملييات تعليم الطيالب ذاتيياً
وذلييك ميين خييالل العمليييات المسييتمرة لجمييع وتقييييم المعلومييات المرتبطيية بييالطالب ميين مصييادر
مختلفة ،ومعالجة البيانات واعداد تقرير بالنتائا ،وفي ضيوء هيذه البحيوث والتقيارير ييتم اختييار
وتحديييد المي يوارد الجديييدة للمعلوم ييات وتص ييميم الجديييد م يين االبتك ييارات التكنولوجييية عل ييى أس ييس
مالءمة للقيام بمهام تعليمية محددة ومناسبة للطالب.
– يج ييب أن يت ييوفر ل ييدى المعل ييم الفه ييم واإللم ييام بكاف يية القض ييايا واألم ييور االجتماعي يية واألخالقي يية
والقضايا الخاصة بالمواطنة وحقوقها ،نظ اًر لتعامله مع الطالب الذين هم أعضاء في المجتمع،
وه ييم ق ييادة ومعلم ييي المس ييتقبل وال ييذين س ييوف يمتلك ييون مف يياتيح التط ييوير ف ييي الفتي يرات الالحق يية،
وضييرورة اإللمييام الكامييل بالقضييايا األخالقييية والثقافييية واالجتماعييية والمسييائل المتعلقيية بتوظيييف
واستخدام التكنولوجيا في التعليم.
– ينبغي أن يكون المعلم على دراية ووعي تام بكافة العمليات األساسية والمفاهيم الرئيسة لماهيية
وطبيعة العملية التكنولوجية ومجال تكنولوجيا التعليم وكافة المجاالت األخرى ذات العالقة بيه،
عند اعتبار تطوير العملية التعليمية وزيادة فاعلية الممارسات التعليمية ومساعدة الطالب عليى
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االسي ييتفادة مي يين كافي يية المصي ييادر والي يينظم والب ي يراما التكنولوجيي يية ،واحت ي يراف الطي ييالب السي ييتخدام
مسي ييتحدثات تكنولوجيي ييا التعلي يييم والمعلومي ييات أثني يياء د ارسي ييتهم في ييي كافي يية الم ارحي ييل والتخصصي ييات
الدراسية وكافة النظم والبيئات (.)Cecil j.Picarf;2003
ويرى الباحث أن إعداد المعلم في ضيوء تكنولوجييا المعلوميات عليى المسيتوى العيالمي والمحليي فيي
تب يياين عل ييى ال ييرغم م يين وج ييود بع ييض األدوار والمه ييام المتف ييق عل ييى المس ييتوى الع ييالمي ،ويمك يين إجم ييال

منظومة المعايير الخاصة إلعداد المعلم كما أوردها كل من هاشم الشرنوبي ( )2445وب New York
 State Teacher Certification Examinations,2006وأميميية عمييور وحسييين أبييو رييياش

( )2447وهي:

– يكون لديه إطار مفاهيمي كامل لكل أبعاد وعناصر العملية التعليمة.
– الفهم الكامل والعمل بشكل متعاون مع كافية العياملين ،والهيئيات المرتبطية بالمتسسية التعليميية،
وتحديد أهداف التوظيف واالستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات.
– القيييام بكافيية عمليييات التخطيييط لتوظيييف تكنولوجي ييا التعليييم والمعلومييات ،ميين خييالل إجييراءات
تسييتند علييى المعييايير والمقيياييس الكمييية والنوعييية وعمليييات التقييييم المسييتمر فييي ضييوء معييايير
التقييم ،وجمع البيانات باستمرار واستخدامها لتقدير مدى التقدم والتطور واإلنجاز.
– اإلفييادة والتعامييل مييع الفئييات األخييرى الفنييية المتخصصيية التييي يمكيين أن تسيياعد المعلييم فييي أداء
مهامه.
– إعييداد وتوظيييف السياسييات الخاصيية بالتعامييل مييع كافيية األفيراد والمعلمييين فييي ضييوء احتياجيياتهم
التعليمية وقدراتهم المعرفية ،وتقيديم الخيدمات الالزمية لهيم فيي ضيوء هيذه المعلوميات ،وتوظييف
المعييايير العالمييية الخاصيية بالتعامييل مييع كييل فئيية ميينهم ،ومراجعيية هييذه المعييايير والسياسييات كييل
فترة باستم ارر.
– تقييييم المنظوميية الكامليية لتكنولوجيييا التعليييم بمييا تشييتمل عليييه ميين أجه يزة وأدوات وم يواد وأفكييار
وخطط وتصميمات ،واعداد التقارير الدورية الالزمة عنها ،وذلك مين أجيل التطيوير المسيتقبلي،
ويكون ذلك على نحو متواصل ومستمر ،مع مراعاة أن ييتم التطيوير لهيذه المنظومية فيي ضيوء
المعايير العالمية لمجال تكنولوجيا التعليم.
– إعداد براما خاصة بتطوير كل مكون من مكونات المنظومة التكنولوجية على نحو فردي ،من
حيث التخطيط والتصميم واالنتاج.
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– الكف يياءة والق ييدرة عل ييى تخط يييط وتنفي ييذ وتقي يييم عملي ييات إدم يياج تكنولوجي ييا المعلوم ييات ف ييي ال يينظم
التعليمية بما يتوافق مع المعايير العالمية للتعليم.
– مسيياعدة المعلمييين واإلدارات التعليمييية فييي توظيييف وادميياج تكنولوجيييا المعلومييات مثييل شييبكات
الكمبيوتر والتلفزيون والوسائل الرقمية ،ومتتمرات والفييديو ,فيي تيدعيم الممارسيات التعليميية فيي
الفصول الدراسية.
– تقديم اإلرشادات الالزمة للمعلمين عند تصميم استراتيجيات وطرق التيدريس باسيتخدام إمكانيات
تكنولوجيا المعلومات ،ومساعدتهم في العملية التعليمية التعلمية.
– تصييميم واعييداد الوحييدات التعليمييية وتقييديمها ميين خييالل وسييائط التخيزين الرقمييية ،أو ميين خييالل
شييبكات المعلومييات المحلييية أو شييبكة االنترنييت ،ومييا يتصييل بييذلك ميين جمييع وتنظيييم وتحليييل
وتوليف المعلوميات واسيتخدام التكنولوجييا ليدعم هيذه العملييات ،واجيراء البحيوث وتقيويم مصيادر
المعلومات على شبكة االنترنت ،والتي تيدعم وتعيزز المنياها الد ارسيية المختلفية فيي المتسسيات
التعليمية.
– القي ييدرة والي ييتمكن علي ييى أداء كافي يية المهي ييارات والعمليي ييات الخاصي يية بتوظيي ييف واس ي يتخدام األجه ي يزة
والمس ييتحدثات التكنولوجي يية كبي يراما إع ييداد الص ييوت والص ييور والرس ييوم ثالثي يية األبع يياد والفي ييديو
الرقمي ييي ،وب ي يراما معالجي يية النصي ييوص وب ي يراما تصي ييميم صي ييفحات االنترني ييت ،وب ي يراما تصي ييميم
تكنولوجيا الوسائط المتعددة والهيبرميديا ،وقواعد البيانات ،وغيرها من البراما.
–

طبيعة المجال والعمل التربوي والتكنولوجي واالهتمام بالهدف الرئيسيي وهيو مسياعدة المعلميين
الستخدام مصادر األدوات الرقمية.

– القدرة على توظيف المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
– توصي يييف وتطبيي ييق اسي ييتراتيجيات حي ييل المشي ييكالت المرتبطي يية باالسي ييتخدامات األساسي ييية لل ي ينظم
المعلوماتية ونظم الوسائط المتعددة واألجهزة الطرفية المتصلة بها.
– ع ييرض التطبيق ييات الخاص يية بتحس ييين الق ييدرات المهني يية واإلنتاجي يية لكاف يية المعلم ييين ،واس ييتخدام
التكنولوجيي ييا في ييي عمليي ييات االتصي ييال والتعي يياون واج ي يراء البحي ييوث ،وحي ييل المش ييكالت ،والتخطي يييط
والمشيياركة فييي األنشييطة التييي تشييجع علييى الييتعلم وتعمييل علييى االرتقيياء باألخالقيييات والق يوانين
المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
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– المعرف يية والثقاف يية ب يياألمور المرتبطييية بالعدال يية واألخ ييالق والقي ييانون وحق ييوق الط ييالب ،والقضي ييايا
المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم.
– التعييرف إلييى المسييتحدثات التكنولوجي ية فييي تسييهيل تعلييم الطييالب ميين خييالل مييتتمرات الفيييديو
وتقنيات التعلم عن بعد ،وغيرها من تطبيقات التعلم.
– تصييميم وتنفيييذ عمليييات التقي يييم التييي تهييدف لبحييث فاعلي يية االسييتراتيجيات والطييرق واألس يياليب
المتبعيية لتوظيييف تكنولوجي ييا التعليييم والمعلومييات ف ييي البيئييات التعليمييية ،واتخ يياذ ق ي اررات جدي ييدة
بالتعديل والتطوير في ضوء التقييم السابق.
– القيام بتصميم وتطوير وانتاج المواد واألنشطة التعليمية بما يقابيل االحتياجيات والفيروق الفرديية
بييين الطييالب ،ويعمييل علييى تييوفير فييرص تعليمييية متكافئيية لكييل الطييالب بمييا يتوافييق مييع مبييادئ
المساواة واألخالقية والقانونية ،والقدرة على الممارسة والقيام بكفاءة بكافة المستوليات األخالقية
والقانوني يية عن ييد اعتب ييار اس ييتخدام تكنولوجي ييا المعلوم ييات والبرمجي ييات ف ييي البيئ ييات والمتسس ييات
التعليمية.
– اإلدارة بكفيياءة والممارسيية الفعلييية لكافيية المعلييم واألمييور الفنييية المتعلقيية بجميييع م ارح يل التخطيييط
والتصميم والتطوير واإلنتاج للموارد والمصادر التعليمية.
– القدرة على التطيوير واالبتكيار واإلبيداا المسيتمر فيي كافية أبعياد منظومية العميل المهنيي لمجيال
تكنولوجيا التعليم والمعلومات.
– إمكاني يية ال ييتالئم والمس ييايرة لالبتك ييارات والمس ييتحدثات ف ييي األفك ييار والوس ييائل والط ييرق واألدوات
واألنظمي يية التكنولوجيي يية نتيجي يية التطي ييور المسي ييتمر في ييي المعرفي يية اإلنسي ييانية ،والت ازيي ييد الهائي ييل في ييي
االبتكارات واالختراعات التكنولوجية.
وبعدددد االطدددالع علدددى بعدددض المعدددايير العالميدددة يعدددرض الباحدددث المعدددايير المهنيدددة للمعلدددم

الفلسطيني التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية (:)2414
المجال األول :المعرفة والفهم
 .1يمتلك معرفة بفلسفة المنهاج الفلسطيني وأهدافه وخطوطه العريضة.

 .2يمتلك معرفة وفهماً بالمحتوى الدراسي للمرحلة التي يدرسها ،وطرائق إثرائه.
 .3يمتلك معرفة وفهماً بطرائق تعلم الطلبة ،وفق قدراتهم وخصائصهم النمائية.
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 .4يمتلك معرفة وفهماً بكيفية تدريس التخصص ،وفق قدرات الطلبة واحتياجاتهم.
 .5يمتلك معرفة وفهماً بمتطلبات تعليم التخصص العمودية واألفقية.
 .6يمتلك معرفة وفهماً بكيفية ربط التخصص بمواضيع وحقول مختلفة وبشكل تكاملي ،ضمن سياقات
متعددة.
 .7يمتلك معرفة وفهماً بأسس القياس والتقويم التربوي.
 .8يمتلي ييك معرف ي يية بأساس ي يييات اللغ ي يية العربي ي يية ،والمعرف ي يية الرياض ي ييية والعلمي ي يية ،وتكنولوجي ي ييا المعلوم ي ييات
واالتصاالت ب. ICT
 .9يمتلك معرفة بظروف الطلبة على تنوعها ،وطرائق التعامل معها.
المجال الثاني :المهارات المهنية
ُ .11يعد الخطط التعليمية واضحة المعالم واألهداف ويطورها ،مراعياً الفروق الفردية بين الطلبة.
 .11يوفر بيئة تعلمية تعليمية آمنة وداعمة لعملية التعلم والتعليم.

 .12يوفر مناخاً تعليمياً يمتاز بالمرونة واالبتكار والتحفيز المستمر على التفكير الناقد واإلبداا.
 .13يوظف المصادر التعلمية ،والوسائل التعليمية في العملية التعلمية التعليمية.
 .14ي يربط موضييوا تخصصييه بموضييوعات مختلفيية ،وبسييياق اجتميياعي وثقييافي م يرتبط بحييياة الطالييب
وواقعه.
 .15ييسر عملية التعلم والتعليم لتمكين الطلبة من بناء المعرفة وتقييمها وتأملها بط ارئيق تسياعدهم فيي
أن يكونوا متعلمين مستقلين.
 .16يوظف التقويم التربوي بأنواعه بشكل مستمر باعتباره جزءاً أساسياً من عملية التعلم والتعليم.
ُ .17يقوم ممارساته التعليمية وفق تغذية راجعة واردة من العناصر البشرية ذات العالقة.
ُ .18يوظف االتصال والتواصل في العملية التعلمية التعليمية.

ُ .19يوظف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب ICTفي العملية التعلمية التعليمية.
المجال الثالث :االتجاهات المهنية والقيم
 .21يلتزم بتيسير عملية التعلم لجميع الطلبة.
 .21يلتزم بمساعدة الطلبة على إبراز قدراتهم ومواهبهم المختلفة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
 .22يتأمل بصورة ذاتية وجماعية في ممارساته التعليمية ،ويقيمها لتلبية احتياجاته المهنية.
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 .23يلتزم بالتعاون والتواصل مع ذوي العالقة لتطوير نوعية التعليم
(وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.)12 :2414 ،
ويرى الباحث أن و ازرة التربية التعليم العالي في فلسطين أولت اهتماماً كبيي اًر فيي توظييف تكنولوجييا

المعلومي ييات واالتصي يياالت في ييي العمليي يية التعلميي يية التعليميي يية م يين خ ييالل المعيي ييار ب 8فيييي المجي ييال األول

بالمعرفيية والفهييم والتييي ركييز فيهييا علييى المعرفيية بأساسيييات اللغيية العربييية ،والمعرفيية العلمييية والرياضييية
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .أما معيارب 19في المجال الثاني بالمهارات المهنيية  ،واليذي ركيز

على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب ICTفي العملية التعلمية التعليمية.

وهذا مما جعل الباحيث يركيز عليى المعيايير الدوليية والخاصية بتكنولوجييا المعلوميات والصيادرة عين

الجمعي يية الدولي يية لتكنولوجي ييا التعل يييم كجمعي يية دولي يية متخصص يية ف ييي ه ييذا المج ييال حي ييث قام ييت بتحدي ييد

المعايير الدولية لتكنولوجيا التعليم

). http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
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 .2.2.1المعايير الدولية لتكنولوجيا التعليم ومؤشرات األداء للمعلمين الصادرة عن الجمعيدة
الدولية لتكنولوجيا التعليم

إن المعل ييم الفع ييال يمك يين أن يطب ييق المع ييايير الدولي يية لتكنولوجي ييا التعل يييم عل ييى طالب ييه بحي ييث يق ييوم
بتص ييميم وتطبي ييق مقي يياس الخبي يرات التعلمي يية م يين أج ييل إشي يراك الطي يالب وتحس ييين عملي يية ال ييتعلم واثي يراء

الممارسات المهنية واعطاء نماذج إيجابية للطالب والزمالء والمجتمع ككل ،لذا فإن كل المعلمين يجب
أن يطبقوا المعايير التالية ومتشرات األداء ويقوم المعلم بي:
 .1الميسر والملهم لتعلم الطالب بوابداعه.
يق ييوم المعلم ييون باس ييتغالل المعرف يية ف ييي تخصص ييهم وتعل يييمهم وتدريس ييهم والتكنولوجي ييا م يين أج ييل تيس ييير

الخبرات التي تدفع لتعليم الطالب وابداعهم والتجديد في كل من البيئة االفت ارضيية أو وجهياً لوجيه ،يقيوم

المعلم بالتالي:

أ .تحفيز ودعم وتطبيق التفكير واالبتكار المتجدد واإلبداعي

ب .دميا الطيالب فيي استكشياف قضيايا الواقييع وحيل مشيكالت واقعيية باسيتخدام المصييادر واألدوات
الرقمية
ج .االرتقياء بييأداء الطييالب باسيتخدام األدوات التشيياركية لكشييف وتوضييح الفهييم والتفكييير والتخطيييط
والعمليات اإلبداعية من الناحية النظرية.
د .تطبيق البناء المعرفي التفاعلي لالنخيراط فيي عمليية اليتعلم ميع الطيالب واليزمالء وآخيرين وجهياً
للوجه أو في البيئات االفتراضية.
 .4تصميم وتطوير الممارسات والتقييمات التعليمية في العصر الرقمي
يق ييوم المعلم ييون بعملي يية تص ييميم وتط ييوير وتقي يييم لخبي يرات التعل يييم الحقيقي يية وقياس ييها باس ييتخدام المي يوارد

والمصييادر المعاص يرة لزيييادة محتييوى التعليييم ميين حيييث المحتييوى وميين أجييل تطييوير المعرفيية والمهييارات
واالتجاهات المحددة من المعايير الدولية لتكنولوجيا المعلومات وعليه فإن المعلم:

أ .يق ييوم بعملي يية تص ييميم وتكيي ييف للخبي يرات التعليمي يية ذات العالق يية والت ييي تش ييمل المي يوارد واألدوات
الرقمية لالرتقاء بتعلم الطالب وابداعهم.

ب .يقييوم المعلييم بتطييوير بيئييات الييتعلم بإثرائهييا تكنولوجيياً والتييي تمكيين الطييالب ميين إكمييال طمييوحهم
الشخصييي ليكونيوا مشيياركين فيياعلين فييي وضييع أهييدافهم التعليمييية الخاصيية وادارة تعلمهييم كييذلك
وقياس مدى التقدم
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ج .إطف ي يياء شخص ي ييية الطال ي ييب عل ي ييى األنش ي ييطة التعليمي ي يية لتس ي ييتهدف أنم ي يياط أو اس ي ييتراتيجية العم ي ييل
واإلمكانات التعليمية المختلفة الستخدام المصادر واألدوات الرقمية.
د .تزويي ييد الطي ييالب بتقييمي ييات مرحليي يية وتكوينيي يية متنوعي يية حسي ييب المحتي ييوى والمعي ييايير التكنولوجيي يية
واستخدام البيانات الناتجة لتغذية التعلم والتدريس بها.
 .1تطبيق العمل والتعلم في العصر الرقمي
يعرض المعلم المعرفة والمهارات ويمثل العمليات بمهنية متجددة في مجتمع رقمي وعالمي وعليه:

أ .يظهروا الطالقة في أنظمة التكنولوجيا ودورها في نقل المعرفة إلى أنماط تكنولوجية جديدة.

ب .المشيياركة مييع الطييالب واألق يران واآلبيياء وأعضيياء المجتمييع باسييتخدام الم يوارد واألدوات الرقمييية
لدعم نجاح الطالب وتطوير قدراتهم
ج .محاكيياة المعلومييات واألفكيار ذات العالقيية بفعالييية مييع الطلبيية واآلبيياء واألقيران باسييتخدام وسييائط
معينة من العصر الرقمي.
د .تطبي ييق وتيس ييير االس ييتخدام الفع ييال ل ييألدوات الرقمي يية الش ييائعة والحالي يية لتحدي ييد وتحلي ييل وتق ييويم
واستخدام موارد المعلومات في دعم البحث والتعلم.
 .2االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها
فهييم المعلييم للقضييايا والمسييئوليات االجتماعييية محلي ياً وعالمي ياً ضييمن ثقافيية رقمييية وعييرض السييلوك
القانوني واألخالقي في ممارستهم المهنية ولذا يجب على المعلم:

أ .تبني وتطبيق وتعلييم االسيتخدام األخالقيي والقيانوني اآلمين للتكنولوجييا والمعلوميات الرقميية بميا
تتضمن احت ارم حقوق النسخ والملكية الفكرية والتوثيق المناسب للمصادر.
ب .مخاطبة الحاجات المختلفة لجميع المتعلمين مستخدمين استراتيجيات المتعلم هو محور العملية
التعليمية وتزويد الوصول المناسب للمصادر واألدوات الرقمية.
ج .يطيور ويطبييق آداب السيلوك الرقمييية والتفاعيل االجتميياعي المسيئول ضييمن اسيتخدام التكنولوجيييا
والمعلومات.
د .تطييوير وتطبيييق الفهييم الثقييافي والييوعي العييالمي عين طريييق االشييتراك مييع الييزمالء والطييالب ميين
ذوي الثقافات المختلفة باستخدام أدوات تعاون وتواصل العصر الرقمي.
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 .1االنخراط في النمو المهني والقيادي
يقييوم المعلييم بشييكل مسييتمر بتحسييين ممارسييته المهنييية وتطبيييق الييتعلم علييى مييدى الحييياة ويبييرز

القيي ييادة في ييي مدرسي ييته ومجتمعي ييه المهني ييي بتطي ييوير وتوضي يييح االسي ييتخدام الفعي ييال للمصي ييادر واألدوات
الرقمية:

أ .يشارك في المجتمعات التعليمية العالمية والمحلية الستكشياف التطبيقيات التكنولوجيية اإلبداعيية
لتحسين تعليم الطالب.
ب .إبراز القيادة لتوضيح رتية االنفجار التكنولوجي في عملية صنع القرار وبناء المجتميع وتطيوير
القيادة والمهارات التكنولوجية لآلخرين.
ج .تقييم التغذية الراجعة حول األبحاث والممارسات الحالية على قاعدة االستخدام األفضيل للميوارد
واألدوات الرقمية الشائعة والقائمة في دعم تعلم الطالب.
د .المساهمة في الفعالية والصحوة والتجديد التلقائي لمهنة التدريس والمدرسة والمجتمع.

ملحق ب. 3

يتضييح للباحييث ميين خييالل مييا سييبق أن هنيياك أدوار ومهييام يحتيياج إليهييا المعلييم بشييكل عييام والمعلييم

الفلسطيني بشكل خاص لهذا البد إلى النظر إلى الكفايات التيي تسياعد عليى تطيوير أداء ومهيام المعليم

الفلسطيني بشكل أفضل حيث أن موضوا كفايات المعلم قد تم تناولها على المستوى الدولي مين خيالل
المعايير وهذا ما بدا واضحاً في عدة دول ،وامتازت المعايير المهنيية للمعليم الفلسيطيني ب ي ب 23معييار
ركييزت علييى معيييارين حييول كفايييات تكنولوجيييا المعلومييات وهييذا ممييا جعييل الباح يث يركييز علييى كفايييات
تكنولوجيييا المعلومييات عنييد المعلمييين والوقييوف علييى دور المشييرف التربييوي فييي مسيياعدة المعلمييين علييى

توظيفهييا ويعتبيير توظيفهييا أميير ضييروري وهييام فييي طريييق اإلبييداا والتميييز والرقييي فييي العملييية التعليمييية

التعلمية لدى كل من المعلم والمشرف التربوي على حد سواء.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات

ويشتمل على:

 -منهج الدراسة

 مجتمع الدراسة عينة الدراسة -إجراءات الدراسة

 -األساليب اإلحصائية

الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
يتناول الباحث في هذا الفصل منهجية الدراسة ومجتمعها وعينتها ،باإلضافة إلى األدوات التي

استخدمها في الدراسة ،واألساليب اإلحصائية التي استخدمت للتحقق من الصدق والثبات لألدوات

واإلجابة عن أسئلة الدراسة وفروضها بهدف الوصول إلى نتائا الدراسة وتحليلها.
أوالً :منهج الدراسة:

انطالقاً من اهتمام هذه الدراسة بالتعرف على دور المشرف التربوي في تنمية كفايات

تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية وفق المعايير الدولية بفلسطين ،فاتبع الباحث في هذه

الدراسة المنها الوصفي لتحقيق أهداف دراسته:

ويعرف على أنه أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة،

وتصويرها كمياً عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها
واخضاعها للدراسة الدقيقة (عبد الرحمن عدس.)142 :1999 ،
ثانياً :مجتمع الدراسة:

يتألف مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة شمال غزة البالغ عددهم

ب 537معلماً ومعلمة ،موزعين على ب 22مدرسة كما يوضحها جدول ب. 3
جدول ()1

يبين مجتمع الدراسة ألعداد معلمي المرحلة الثانوية في محافظة شمال غزة
الجنس

عدد المدارس

عدد المعلمين

ذكور

31

283

أناث

32

111

المجموع

22

537

ثالثاً :عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من ب 351معلماً ومعلمة من معلمي محافظة شمال ،والتي تمثل ما نسبته

ب %56.7من مجتمع الدراسة األصلي كما يوضحها جدول ب. 2
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جدول ()4
يبين عينة الدراسة وخصائصها لمعلمي المرحلة الثانوية بمحافظة شمال غزة

المتغير المستقل

المستوى

العدد

النسبة

ذكور

194
156

55.3
33.5

بكالوريوس

131
17

89.4
10.6

355
395

44
56

الحادي عشر

203

58

الثاني عشر

147

42

 5سنوات فأقل

353
81
53
52

46.9
23.7
14.6
14.8

يوجد
ال يوجد

258
82

76.6
23.4

المجموا

350

%100

الجنس
المتهل العلمي
التخصص
الصف الذي يدرسه
المعلم

سنوات الخدمة

إناث
دراسات عليا
العلمي
األدبي

 11-6سنة
 15-11سنة
أكثر من 15

الدورات التدريبية

حي ييث اس ييتخدم الباح ييث العين يية الطبقي يية مراعيي ياً متغيي يرات الد ارس يية المس ييتقلة ف ييي ه ييذه الد ارس يية

ومس ييتوياتها الج يينس ،الص ييف ال ييذي يدرس ييه المعل ييم ،المته ييل العلم ييي ،التخص ييص ،س يينوات الخ ييدمات،
الدورات التدريبية .
رابعاً :إعداد أداة الدراسة:

والمتمثلة في استبانة كفايات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية وفق المعايير

الدولية ب 2118من إعداد الباحث.
خطوات إعداد القائمة:

 .3قام الباحث بترجمة معايير تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية والتي أصدرتها الجمعية
الدولية لتكنولوجيا التعليم ومقرها الرئيس واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية ب ، 2118والتي
تمثلت في خمس معايير أساسية ،وتضمنت العديد من المتشرات ،كما هي مبينة بملحق ب. 3

 .2صياغة فقرات القائمة وفق المعايير الدولية لتكنولوجيا المعلومات ومتشرات األداء للمعلمين
الصادرة عن الجمعية وفق ما ورد في اإلطار النظري ص ب ، 85وكذلك استطالا آراء المشرفين
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التربويين لمعلمي المرحلة الثانوية ومجموعة من األساتذة الجامعيين ذوي الخبرة ،والمتخصصين
في تكنولوجيا المعلومات ،ملحق ب 5حيث تمت مراعاة المبادئ التالية:

 صياغة الكفايات في شكل إجرائي سلوكي ،وعلى شكل نتاجات تعليمية لكي يسهل مالحظتها
وقياسها.

 سهولة صياغة الكفاية ووضوحها.

 شمولية الكفاية بحيث تتضمن الجوانب المعرفية والوجدانية والنفس حركية.
 تحديد الكفايات التي تخص المعلمين بالمرحلة الثانوية في فلسطين.
وصف األداة (الصورة األولية):

اشتملت القائمة على جزأين ،األول منها يتناول بعض المعلومات الشخصية ،أما الجزء الثاني

فيتكون من ب 55عبارة تقيس خمسة محاور ،وتم تحديد المستوى بخمس درجات كبيرة جداً ،كبيرة،

متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جداً  ،ملحق ب 2وجدول ب 1يوضح المجاالت بالمعايير لقائمة تكنولوجيا

المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية:

جدول ()1
يبين المعاييروعدد المؤشرات لقائمة كفايات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية

الرقم

المجاالت (المعايير)

عدد المؤشرات

3

تيسير تعليم الطلبة والهام إبداعاتهم

31

2

تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي

35

1

تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي

32

3

االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها

31

5

االنخراط في النمو المهني والقيادي

5

المجموع

19

أوالً :صدق أداة الدراسة:

والذي يقصد به أن يقيس االختبار ما صمم لقياسه (صفوت فرج،)412 :1991 ،

فهو يعني درجة تحقيق األهداف التربوية التي صمم من أجلها ،وقد اتبع الباحث عدداً من الطرق

لحساب صدق االختبار تمثلت في:
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 .1صدق المحكمين:
قام الباحث بعرض القائمة على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الفلسطينية والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات ،ملحق ب 5؛ وذلك بهدف التعرف على مدى
صالحية هذه األداة في قياس األهداف المرتبطة بهذه الدراسة وعدد بنود االستبانة ،ومدى صحة فقرات

المقياس لغوياً وعلمياً ،ومدى مناسبة فقرات االستبانة.
 .2صدق االتساق الداخلي:

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيقها على العينة المكونة من ب 11معلماً

ومعلمة بالطرق التالية:

أ -تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية
لالستبانة كما يوضحها جدول ب3

جدول ()2

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة لدور المشرف التربوي
في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية

الرقم
3
2
1
3
5
5
7
8
9
31
33
32
31
33
35
35
37
38
39

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1.53
1.59
0.44
1.19
1.31
1.75
1.75
1.75
1.71
1.59
1.55
0.41
1.53
1.71
1.77
1.78
1.75
1.55
1.55

1.15
1.13
غير دال
1.15
1.15
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
غير دال
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

الرقم
21
23
22
21
23
25
25
27
28
29
11
13
12
11
13
15
15
17
18

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1.57
1.31
1.57
1.81
1.81
1.82
1.55
1.77
1.77
1.59
1.83
1.78
1.85
1.85
1.81
1.71
1.71
1.55
1.79

1.13
1.15
1.15
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

الرقم
19
31
33
32
31
33
35
35
37
38
39
51
53
52
51
53
55
55

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1.82
1.77
1.71
1.83
1.71
1.75
1.55
1.81
1.88
1.81
1.75
1.82
1.71
1.81
1.82
1.52
1.78
1.81

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.15
1.13
1.15
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

يتضح من جدول ب 3أن معظم فقرات االستبانة مرتبطة ارتباطاً ذو داللة إحصائية مع الدرجة

الكليي يية لالسي ييتبانة حيي ييث ت ي يراوح معامي ييل االرتبي يياط بي ييين ب 1.85وهي ييو دال عني ييد مسي ييتوى داللي يية ب1.13

وب 1.19وهييو دال عنييد مسييتوى دالليية ب 1.15باسييتثناء الفق يرتين ب ، 1ب 32ميين المجييال األول غييير

المرتبطة ،وهذا يدلل على صدق األداة.
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ب -تم حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة بعد حذف عبارتي ب 32 ،1بإيجاد معامل

االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لمجالها كما يوضحها جدول ب: 5
جدول ()1

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لمجالها لدور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات من
وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية

الرقم

3
5
8
33

معامل

االرتباط

1.51
1.57
1.73
1.57

مستوى

الداللة

الرقم

معامل

االرتباط

مستوى

الداللة

الرقم

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

المحور األول :تيسير تعليم الطلبة بوالهام إبداعاتهم
1.13
1.15
1.13
1.15

2
5
9
31

1.73
1.72
1.75
1.55

1.13
1.13
1.13
1.15

3
7
31

1.52
1.72
1.75

1.15
1.13
1.13

المحور الثاني :تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي
33
37
21
21
25

1.83
1.79
1.51
1.83
1.59

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

35
38
23
23
27

1.81
1.75
1.38
1.81
1.81

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

35
39
22
25
28

1.73
1.72
1.51
1.85
1.77

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13

المحور الثالث :تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي
29
12
15
18

1.73
1.85
1.75
1.85

1.13
1.13
1.13
1.13

11
11
15
19

1.85
1.82
1.78
1.83

1.13
1.13
1.13
1.13

13
13
17
31

1.83
1.87
1.57
1.85

1.13
1.13
1.13
1.13

المحور الرابع :االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها
33
33
37
51

1.57
1.81
1.91
1.55

53

1.81
1.73

1.13
1.13
1.13
1.55

32
35
38

9.81
1.73
1.81

1.13
1.13
1.13

31
35
39

1.75
1.88
1.79

1.13
1.13
1.13

المحور الخامس :االنخراط في النمو المهني والقيادي
53

1.13

52

1.83

1.13

51

1.81

1.13

1.13

55

1.85

1.13

55

1.88

1.13

يتضح من جدول ب 5أن جميع فقرات االستبانة مرتبطة ارتباطاً ذو داللة إحصائية مع الدرجة

الكلية للمجال حيث تراوح معامل االرتباط بيين ب 1.91وهيو دال عنيد مسيتوى داللية ب 1.13وب1.32
وهو دال عند مستوى داللة ب ، 1.15وهذا يدلل على صدق األداة.

ج -تم حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة بإيجاد مصفوفة االرتباط بين كل مجال من

مجاالت االستبانة والدرجة الكلية كما يوضحها جدول ب: 5
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جدول ()9
مصفوفة االرتباط بين مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لدور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظر معلمي
المرحلة الثانوية
م

المجاالت

مجموع

م1

م4

م1

م2

م1

1

تيسير تعليم الطلبة بوالهام إبداعاتهم

1.93

-

-

-

-

-

4

تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي

1.95

1.81

-

-

-

-

1

تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي

1.95

1.83

1.91

-

-

-

2

االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها

1.93

1.82

1.85

9.88

-

-

1

االنخراط في النمو المهني والقيادي

1.92

1.77

1.85

1.85

1.91

-

يتضييح ميين جييدول ب 5أن جميييع معييامالت المصييفوفة االرتباطييية داليية إحصييائية مييع الدرجيية

الكليي يية لالسي ييتبانة حيي ييث ت ي يراوح معامي ييل االرتبي يياط بي ييين ب 1.95وهي ييو دال عني ييد مسي ييتوى داللي يية ب1.13

وب 1.77وهييو دال عنييد مسييتوى دالليية ب ، 1.13وهييذا يييدلل علييى ارتبيياط جميييع مجيياالت االسييتبانة مييع
بعضها البعض بمستوى داللة ب . 1.13وبذلك أصبحت عدد فقرات االستبانة ب. 53

ثاني داً :الثبددات :ويقصييد بييه الحصييول علييى نفييس النتييائا عنييد تكيرار القييياس باسييتخدام نفييس األداة وفييي

نف ييس الظ ييروف (إحسددددان األغدددا .)140 :1991 ،وق ييد ق ييام الباح ييث بحس يياب معام ييل ثب ييات االس ييتبانة
بالطريق التالية:

أ -طريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباخ:
تييم حسيياب معامييل ألفييا كرونبييا  ،وقيميية التجزئيية النصييفية لحسيياب ثبييات مقييياس دور المشييرف

التربييوي فييي تنمييية كفايييات تكنولوجيييا المعلومييات ميين وجهيية نظيير المعلمييين ،بعييد تطبيقهييا علييى عينيية

استطالعية بلغ عددها ب 11من معلمي المرحلة الثانوية ،كما يوضحها جدول ب. 7
جدول (:)1

قيم معامل الثبات (التجزئة النصفية وألفا كرونباخ) الستبانة دور المشرف التربوي في
تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظر المعلمين
عدد

معامل التجزئة النصفية

معامل ألفا

الفقرات

وجتمان

كرونباخ

1.83

1.87
1.93

م

المجاالت

3

تيسير تعليم الطلبة والهام إبداعاتهم

31

2

تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي

35

1.92

1

تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي

32

1.92

1.95

3

االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها

31

1.93

1.93

5

االنخراط في النمو المهني والقيادي

5

1.91

1.91

19

0.99

0.90

الدرجة الكلية

*تم حساب جتمان لفقرات المجال الفردية ،في حين تم حساب التجزئة النصفية لفقرات المجال الزوجية.

حيث يتضح من جدول ب 7أن هذه القيم تدل على أن المقياس باالستبانة يتميز بثبات مرتفع

للدرجة الكلية وجميع مجاالت االستبانة.
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وبييذلك تصييبح االسييتبانة بصييورتها النهائييية مكونيية ميين ب 53فق يرة تقيييس خمسيية معييايير رئيسيية ،ملحييق

ب ، 1ويبين جيدول ب 8المعيايير وعيدد المتشيرات لقائمية كفاييات تكنولوجييا المعلوميات لمعلميي المرحلية
الثانوية في صورتها النهائية.
جدول ()0

يبين المعايير وعدد المؤشرات لقائمة كفايات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي
المرحلة الثانوية في صورتها النهائية

الرقم

المعايير

عدد المؤشرات

3

تيسير تعليم الطلبة والهام إبداعاتهم

33

2

تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي

35

1

تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي

32

3

االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها

31

5

االنخراط في النمو المهني والقيادي

5

المجموع

12

خطوات الدراسة

 .3االطالا على األدب التربوي واالتجاهات المعاصرة والحديثة والدراسات السابقة ذات العالقة
بكفايات معلمي تكنولوجيا المعلومات.

 .2ترجمة قائمة المعايير الدولية لكفايات تكنولوجيا المعلومات والتحقق لمدي صالحية االستخدام
للفئة المستهدفة.

 .1إعداد االستبانة الخاصة بالمشرفين لوضع تصور لالرتقاء بكفايات معلمي تكنولوجيا المعلومات
وفق المعايير الدولية.

 .3كتاب تسهيل مهمة من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ،ملحق ب. 7
 .5الموافقة على تطبيق أداة الدراسة ،ملحق ب. 8

 .5تطبيق أدوات الدراسة والتأكد من صالحية استخدامها.
 .7جمع البيانات وتحليلها.

 .8إعداد االستبانة الخاصة بالمشرفين والخاصة بمعرفة سبل االرتقاء بهذه الكفايات.
 .9إجراء المعالجات اإلحصائية.
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األساليب اإلحصائية

 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة:

.3

التك اررات والمتوسطات و االنحراف المعياري والوزن النسبي.

.2

اختبار ت  ،واختبار تحليل التباين األحادي.

.1

معامل ارتباط بيرسون.

.3

التجزئة النصفية وألفا كرونبا للتحقق من ثبات االختبار.

 وإلجراء الصدق والثبات تم استخدام:

.5

معادلة سبيرمان -براون :لتعديل درجة االرتباط والحصول على الدرجة الكلية.

متغيرات الدراسة:

تتمثل متغيرات الدراسة المستقلة في دور المشرف التربوي والجنس والصف الذي يدرسيه المعليم

والمته ييل العلم ييي والتخص ييص وس يينوات الخ ييدمات وال ييدورات التدريبي يية ،والمتغي يير يتمث ييل بتنمي يية كفاي ييات

تكنولوجيا المعلومات
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الفصـل اخلامـس
عرض النـتائـج وتفسيـرها
ويشتمل على:

عرض النتائج وتفسيرهانتائج الدراسة-توصيات الدراسة

-مقترحات الدراسة

الفصل الخامس

عرض النتائج وتفسيرها
يتناول هذا الفصل عرضاً مفصالً للنتائا التي توصل إليها الباحث حييث تيم اسيتخدام البرنياما

اإلحص ييائي  SPSSف ييي معالج يية بيان ييات الد ارس يية أي نت ييائا تطبي ييق أدوات الد ارس يية للتع ييرف إل ييى دور

المش ييرف الترب ييوي ف ييي تنمي يية كفاي ييات تكنولوجي ييا المعلوم ييات لمعلم ييي المرحل يية الثانوي يية بفلس ييطين وف ييق
المعاييير الدوليية من وجهة نظرهم.
النتائج التي تتعلق بأسئلة وفروض الدراسة ومناقشتها:
 .1إجابة السؤال األول :والذي ينص على ما يلي:

"ما دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية وفق
المعاييدر الدوليدة قيد الدراسة من وجهة نظر المعلمين؟".

ولإلجابة عن هذا الستال قام الباحث بدراسة أي الفقرات التي تحصل على أعلى درجة من وجهة

نظر عينة الدراسة لكل مجال على حدة.

المجال األول :تيسير تعليم الطلبة والهام إبداعاتهم
تم إيجاد قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي كما يوضحها جدول ب. 9
جدول ()1
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجال تيسير
تعليم الطلبة بوالهام إبداعاتهم
المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

يحثك المشرف على تطوير قدراتك اإلبداعية الستخدام المصادر

3.46

0.96

69.20

الثاني

المشرف إلى توظيف المصادر واألدوات الرقمية في العملية
يرشدكات الرقمية
واألدو

3.32

0.99

66.40

الثالث

التعلميةالمتجدد لتحقيق أهدافك التعليمية التعلمية
التعليميةلالبتكار
يرشدك

3.58

0.92

71.60

األول

يحفزك المشرف على تطبيق األدوات الرقمية في اكتشاف قضايا الواقع

3.13

0.97

62.60

السابع

يحثكطلبتك
لدى
المشرف على استخدام التكنولوجيا في حل المشاكل الواقعية

3.01

1.05

60.20

الحادي

يتابع المشرف تخطيطك أثناء استخدام التعاون التكنولوجي بهدف

3.07

1.04

61.40

العاشر

يحثك المشرف على توظيف التعاون التكنولوجي من أجل االرتقاء

3.15

1.04

63.00

السادس

بمستويات
طلبتكأهمية تطبيق األساليب اإلبداعية في تحقيق التعاون
المشرف
يبين

3.13

1.04

62.60

الثامن

التكنولوجي
بتكوين البناء المعرفي لديك بوساطة تكنولوجية إلثراء العملية
يهتم

3.18

1.06

63.60

الخامس

العبارات

تحسين العملية التعليمية التعلمية

التعليمية التعلمية
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الترتيب

عشر

يحثك المشرف على توظيف البناء المعرفي بوساطة المصادر واألدوات
الرقمية لزيادة التفاعل مع الطلبة
يتابع مدى استخدامك ألدوات محددة بالبراما ،المحاكاة ،اإلنترنت من
أجل تطبيق البناء المعرفي في تحسين العملية التعليمية التعلمية
الدرجة الكلية للمجال

3.23

.98

64.60

الرابع

6477

7441

37404

التاسع

3.22

0.79

64.4

**

ويتضح من جدول ب 9أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على هذا المجال بلغت

ب ، 1.22وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ب ، %53.3وبدراسة أي الفقرات أكثر تأثي اًر من وجهة نظر
عينة الدراسة تم ترتيبها تنازلياً حسب األهمية النسبي.

كما يتضح أن مجال تيسير تعليم الطلبة والهام إبداعاتهم تتراوح بين ب%51.21 –73.51

من وجهة نظر المعلمين.

وكانت أعلى فقرات في هذا المجال كما يلي:
 تأتي فقرة يرشدك لالبتكار المتجدد لتحقيق أهدافك التعليمية التعلمية في المرتبة األولى بوزن
نسبي ب. %71.61

 تليها فقرة يحثك المشرف على تطوير قدراتك اإلبداعية الستخدام المصادر واألدوات الرقمية بوزن
نسبي ب. %69.21

 ثم فقرة يرشدك المشرف إلى توظيف المصادر واألدوات الرقمية في العملية التعليمية التعلمية
بوزن نسبي ب. %66.41
ويرى الباحث حصول الفقرة يرشدك لالبتكار المتجدد لتحقيق أهدافك التعليمية التعلمية في

المرتبة األولى نتيجة اهتمام المشرفين التربويين بأسلوب الزيارة الصفية إذ يعتبر من أكثر األساليب

اإلشرافية استخداماً الذي يتم من خالله الجلسة اإلرشادية للمعلم بما يحقق حصول تلك الفقرة على

أعلى الدرجات .

فيما كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 وتأتي فقرة يحثك المشرف على استخدام التكنولوجيا في حل المشاكل الواقعية في المركز األخير
بوزن نسبي ب. %61.21

 يسبقها فقرة يتابع المشرف تخطيطك أثناء استخدام التعاون التكنولوجي بهدف تحسين العملية
التعليمية التعلمية بوزن نسبي ب. %61.41
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 ويسبقها فقرة يتابع مدى استخدامك ألدوات محددة بالبراما ،المحاكاة ،االنترنت من أجل تطبيق
البناء المعرفي في تحسين العملية التعليمية التعلمية بوزن نسبي ب. %62.41
ويرى الباحث في حصول الفقرة

يحثك المشرف على استخدام التكنولوجيا في حل المشاكل

الواقعية على أدنى الدرجات أن السبب في ذلك يرجع إلى تدني الكفايات التكنولوجية لدى الكثير من
المشرفين التربويين بما ال يمكنهم من تزويد المعلمين بها والحث على استخدامها.

المجال الثاني :تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي
تم إيجاد قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي كما يوضحها
جدول ب. 01
جدول ()14
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجال تطوير
الممارسات التعليمية في العصر الرقمي
المتوسط

العبارات

االنحراف

الوزن

الترتيب

الحسابي

المعياري

النسبي

يعزز خبراتك التعليمية باستخدام األدوات الرقمية لالرتقاء بمستواك

3.22

1.01

64.40

الرابع

المهني بمهارات وخبرات تنمي قدراتك في استخدام األدوات الرقمية
يزودك

3.07

1.05

61.40

الثامن

يزودك بطرق لتصميم خبرات تعليمية باستخدام األدوات الرقمية

3.00

1.02

60.00

الرابع عشر

يساعدك في تطوير خبراتك التعليمية الستخدام األدوات الرقمية

3.05

.98

61.00

التاسع

ينمي لديك اتجاهات جديدة نحو استخدام األدوات الرقمية

3.09

1.06

61.80

الخامس

يحثك المشرف على استخدام األدوات والمصادر الرقمية لتشخيص

3.04

1.10

60.80

الثاني عشر

يحثك المشرف على استخدام التكنولوجيا لتحقيق األهداف التعليمية

3.29

1.01

65.80

الثاني

يعمل المشرف على تطوير قدراتك لتنظيم وادارة البيئات الصفية

3.42

1.04

68.40

األول

يشجعك المشرف على قياس فاعلية بيئات التعلم التكنولوجية

3.09

1.01

61.80

السادس

يحثك المشرف على استخدام األدوات والمصادر الرقمية في

3.05

1.00

61.00

العاشر

يحثك المشرف على استخدام األدوات والمصادر الرقمية في تشخيص

3.03

1.01

60.60

الثالث عشر

لالرتقاء بقدرات الطلبة االبداعية
لالرتقاء بإبداعات الطلبة

مستويات الطلبة
لتطوير بيئات التعلم بغرض تحقيق األهداف التعليمية

تشخيص مدى فعالية األساليب التعليمية
االستراتيجيات األنسب لتحتفظ ببقاء أثر التعلم في العملية التعليمية
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يزودك المشرف بمعايير التكنولوجيا التي تستخدم في التقويم

2.93

1.03

58.60

الخامس عشر

3.24

1.15

64.80

الثالث

يحثك على استخدام األدوات الرقمية في تقويم الخبرات التعليمية لالرتقاء

3.05

1.01

61.00

الحادي عشر

يرشدك المشرف على توظيف نتائا التقويم القائمة على المعايير

644.

7446

37484

السابع

3.11

0.83

62.21

**

يحثك المشرف على إجراء التقويم التكويني والختامي وفق معايير
التكنولوجيا

بتعلم الطالب وابداعاتهم

التكنولوجية لتحسين العملية التعليمية التعلمية.
الدرجة الكلية للمجال

يتضح من جدول ب 01أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على هذا المجال بلغت

ب 1100وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ب ، %12120وبدراسة أي الفقرات أكثر تأثي اًر من وجهة نظر
عينة الدراسة تم ترتيبها تنازلياً حسب األهمية النسبي.

كما يتضح أن مجال تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي تتراوح بين ب–14181
 %04111من وجهة نظر المعلمين.
وكانت أعلى فقرات في هذا المجال كما يلي:

 تأتي فقرة يعمل المشرف على تطوير قدراتك لتنظيم وادارة البيئات الصفية في المرتبة األولى
بوزن نسبي ب. %68.41

 تليها فقرة يحثك المشرف على استخدام التكنولوجيا لتحقيق األهداف التعليمية لتطوير بيئات التعلم
بغرض تحقيق األهداف التعليمية بوزن نسبي ب. %65.81

 ثم فقرة يحثك المشرف على إجراء التقويم التكويني والختامي وفق معايير التكنولوجيا بوزن نسبي
ب. %64.81

ويرى الباحث حصول الفقرة يعمل المشرف على تطوير قدراتك لتنظيم وادارة البيئات الصفية

على المرتبة األولى نتيجة االهتمام المت ازيد من قبل دائرة التدريب والتأهيل التربوي بو ازرة التربية والتعليم
من خالل عقد الورش والدورات التدريبية للكثير من المعلمين حول تطوير نموهم المهني وامتالكهم

الكفايات الالزمة لتنظيم وادارة بيئاتهم الصفية بما يضمن تطوير قدراتهم .
فيما كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 وتأتي فقرة يزودك المشرف بمعايير التكنولوجيا التي تستخدم في التقويم في المركز األخير بوزن
نسبي ب. %58.61

313

 يسبقها فقرة يزودك بطرق لتصميم خبرات تعليمية باستخدام األدوات الرقمية لالرتقاء بقدرات الطلبة
اإلبداعية بوزن نسبي ب. %61.11

 ويسبقها فقرة يحثك المشرف على استخدام األدوات والمصادر الرقمية في تشخيص االستراتيجيات
األنسب لتحتفظ ببقاء أثر التعلم في العملية التعليمية بوزن نسبي ب. %61.61

ويرى الباحث في حصول الفقرة يزودك المشرف بمعايير التكنولوجيا التي تستخدم في التقويم

على أدنى الدرجات أن السبب في ذلك يرجع تركيز الكثير من المشرفين التربويين على األساليب
اإلشرافية التقليدية كأسلوب الزيارة الصفية وبعدهم عن ممارسة األساليب اإلشرافية الحديثة وعلى رأسها

أسلوب القراءات الموجهة الذي يقوم أساساً على ضرورة االطالا المستمر للمشرف التربوي على كل
ما هو جديد في عالمنا المعاصر من معايير تكنولوجية حديثة بما يمكن المعلمين من استخدامهم

ألدوات التقويم المناسبة.

المجال الثالث :تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي
ت ي ييم إيج ي يياد قيم ي يية المتوس ي ييط الحس ي ييابي واالنحي ي يراف المعي ي يياري وال ي ييوزن النس ي ييبي كم ي ييا يوض ي ييحها
جدول ب. 00
جدول ()11
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجال تطبيق
التعلم والعمل في العصر الرقمي
المتوسط

العبارات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

يساعدك المشرف على مواكبة العصر الرقمي بجوانبه المعرفية

3.15

1.07

63.00

األول

يساعدك المشرف على مواكبة العصر الرقمي بجوانبه المهارية

3.06

1.02

61.20

الرابع

يتواصل معك المشرف باستخدام أدوات رقمية

2.96

1.04

59.20

الثامن

يشجعك على استخدام أنظمة التكنولوجيا الجديدة بغرض تحسين البيئة

3.14

1.09

62.80

الثاني

يعزز المشرف مهاراتك في تطبيق أنظمة التكنولوجيا الجديدة

3.09

1.07

61.80

الثالث

3.05

1.04

61.00

الخامس

يحثك المشرف على استخدام األدوات الرقمية في تحقيق التفاعل مع طالبك

3.03

1.03

60.60

السادس

يدعم المشرف الستخدام األدوات الرقمية للتواصل مع أعضاء المجتمع

2.89

1.13

57.80

الثاني عشر

المحلي على استخدام المصادر الرقمية لتسهيل االتصال مع آباء
يحثك

2.90

1.07

58.00

الحادي عشر

التعليمية التعلمية

يساعدك المشرف على استخدام أنظمة التكنولوجيا الحديثة بهدف ابتكار
أنماط وأساليب تعليمية جديدة

وأولياء أمور الطلبة
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يشجعك المشرف على استخدام وسائط رقمية في تنمية قدراتك في محاكاة

2.95

1.06

59.00

التاسع

2.93

.99

58.60

العاشر

يعزز قدراتك البحثية من خالل االستخدام األمثل لألدوات والمصادر الرقمية

74.1

7440

8.404

السابع

الدرجة الكلية للمجال

3.01

0.88

34477

**

المعلومات واألفكار عند طلبتك بفعالية
يساعدك على تطبيق االستخدام األمثل لألدوات الرقمية في تشخيص
العملية التعليمية التعلمية

يتضح من جدول ب 11أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على هذا المجيال بلغيت
ب 3.11وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ب ، %61.22وبدراسة أي الفقرات أكثر تأثي اًر من وجهية نظير
عينة الدراسة تم ترتيبها تنازلياً حسب األهمية النسبي.

كما يتضح أن مجال بيساعدك المشرف عليى مواكبية العصير الرقميي بجوانبيه المعرفيية تتيراوح

بين ب %57.81 –63.11من وجهة نظر المعلمين.
وكانت أعلى فقرات في هذا المجال كما يلي:

 تأتي فقرة يساعدك المشرف على مواكبة العصر الرقمي بجوانبه المعرفية في المرتبة األولى بيوزن
نسبي ب. %63.11

 تليه ييا فقي يرة يش ييجعك عل ييى اس ييتخدام أنظم يية التكنولوجي ييا الجدي ييدة بغ ييرض تحس ييين البيئ يية التعليمي يية
التعلمية بوزن نسبي ب. %62.81

 ثم فقرة يعزز المشرف مهاراتك في تطبيق أنظمة التكنولوجيا الجديدة بوزن نسبي ب. %61.81
ويرى الباحث حصول الفقيرة يسياعدك المشيرف عليى مواكبية العصير الرقميي بجوانبيه المعرفيية

على المرتبة األولى نتيجة تركيز الكثير من المشرفين التربويين على الجانيب النظيري اليذي يعتميد عليى
تييوفير المفيياهيم المعرفييية الخاصيية بتطييورات العصيير الرقمييي بعيييداً عيين الجانييب العملييي التطبيقييي الييذي

يعتمد على توفير اإلمكانيات التكنولوجية التي تفتقر إليها الكثير من متسساتنا التعليمية .
فيما كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 وتأتي فقرة يدعم المشرف الستخدام األدوات الرقمية للتواصل مع أعضاء المجتمع المحلي في
المركز األخير بوزن نسبي ب. %57.81

 يسبقها فقرة يحثك على استخدام المصادر الرقمية لتسهيل االتصال مع آباء وأولياء أمور الطلبة
بوزن نسبي ب. %58.11
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 ويسبقها فقرة يساعدك على تطبيق االستخدام األمثل لألدوات الرقمية في تشخيص العملية
التعليمية التعلمية بوزن نسبي ب. %58.61

وي ييرى الباح ييث ف ييي حص ييول الفقي يرة ي ييدعم المش ييرف الس ييتخدام األدوات الرقمي يية للتواص ييل م ييع

أعضاء المجتمع المحلي على أدنى الدرجات أن السبب في ذلك يرجع إلى أن هذا الدور فيي االتصيال
والتواصييل مييع أعضيياء المجتمييع المحلييي هييو دور إداري ينيياط بمييدير المدرسيية نتيجيية امتالكييه للمهييارات

اإلدارية التي أساسها االتصال والتواصل بخيالف دور المشيرف التربيوي الفنيي اليذي يهيتم بتزوييد المعليم
بالكفايات التدريسية الالزمة.
المجال الرابع :االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها
تم إيجاد قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي كما يوضحها

جدول ب. 02

جدول ()12
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجال
االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها
المتوسط

العبارات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

يركز المشرف على االستخدام القانوني اآلمن للتكنولوجيا الرقمية

2.97

1.12

59.40

السابع

يحثك المشرف على إرشاد الطلبة لالستخدام اآلمن لمصادر

3.00

1.02

60.00

الرابع

يحثك المشرف على احترام حقوق النسخ والملكية الفكرية والتوثيق

3.01

1.13

60.20

الثالث

3.13

1.11

62.60

األول

يزودك المشرف بإجراءات تحمي خصوصية أمن وبيانات ومعلومات

3.03

1.12

60.60

الثاني

يزودك المشرف بأساليب تسهل استخدام الطلبة لألدوات الرقمية التي

2.99

1.07

59.80

الخامس

يزودك المشرف بمجموعة متنوعة من استراتيجيات التعليم التكنولوجي

2.91

1.11

58.20

العاشر

التكنولوجيا بما يتماشى مع المسئوليات القانونية
المناسب عند استخدامك المصادر الرقمية
يشجع المشرف السلوكيات القانونية واألخالقية بين الطلبة والزمالء
بشأن استخدام األدوات الرقمية

الطلبة أثناء العملية التدريسية

تزيد من مستوى تفاعلهم مع المجتمع المحلي

والتي تتضمن تقييماً صحيحاً لتلبية حاجات المتعلمين المختلفة
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يساعدك المشرف على تطبيق آداب السلوك الرقمية والتفاعل
االجتماعي ضمن استخدام تكنولوجيا المعلومات
يحثك المشرف على التعاون مع الزمالء من خالل األدوات الرقمية
لتحقيق الفهم الثقافي والوعي بالقضايا العالمية
يتيد المشرف تقويم الممارسات المبنية على األبحاث في استخدام
األدوات الرقمية
الدرجة الكلية للمجال

2.94

1.13

58.80

الثامن

2.98

1.10

59.60

السادس

74.7

7443

88404

التاسع

2.99

0.92

59.78

**

يتضح من الجدول ب 12أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على هذا المجال بلغت

ب 2.99وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ب ، %59.78وبدراسة أي الفقرات أكثر تأثي اًر من وجهة نظر
عينة الدراسة تم ترتيبها تنازلياً حسب األهمية النسبي.

كما يتضح أن مجال االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها تتراوح بين ب–62.61
 %58.81من وجهة نظر المعلمين.
وكانت أعلى فقرات في هذا المجال كما يلي:

 تأتي فقرة يشجع المشرف السلوكيات القانونية واألخالقية بين الطلبة والزمالء بشأن استخدام
األدوات الرقمية في المرتبة األولى بوزن نسبي ب. %62.61

 تليها فقرة يزودك المشرف بإجراءات تحمي خصوصية أمن وبيانات ومعلومات الطلبة أثناء
العملية التدريسية بوزن نسبي ب. %61.61

 ثم فقرة يحثك المشرف على احترام حقوق النسخ والملكية الفكرية والتوثيق المناسب عند استخدامك
المصادر الرقمية بوزن نسبي ب. %61.21

ويييرى الباحييث حصييول الفقيرة يشييجع المشييرف السييلوكيات القانونييية واألخالقييية بييين الطلبيية والييزمالء
بشأن استخدام األدوات الرقمية على المرتبية األوليى نتيجية اختييار المشيرفين التربيويين اليذي يقيوم عليى

العديييد ميين األسييس المهنييية وفييي مقييدمتها األسيياس التربييوي المتضييمن المييتالك ه يتالء المش يرفين القييدر
الكييافي ميين المعرفيية بالعديييد ميين السييلوكيات األخالقييية والقانونييية للكثييير ميين القضييايا التعليمييية بمييا فيهييا

االستخدام اآلمن لألدوات الرقمية.

فيما كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 وتأتي فقرة يزودك المشرف بمجموعة متنوعة من استراتيجيات التعليم التكنولوجي والتي تتضمن
تقييماً صحيحاً لتلبية حاجات المتعلمين المختلفة في المركز األخير بوزن نسبي ب. %58.21
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 يسبقها فقرة يتيد المشرف تقويم الممارسات المبنية على األبحاث في استخدام األدوات الرقمية
بوزن نسبي ب. %58.41

 ويسبقها فقرة يتيد المشرف تقويم الممارسات المبنية على األبحاث في استخدام األدوات الرقمية
بوزن نسبي ب. %58.81

وي ييرى الباح ييث ف ييي حص ييول الفقي يرة ي ييزودك المش ييرف بمجموع يية متنوع يية م يين اس ييتراتيجيات التعل يييم

التكنولييوجي والتييي تتضييمن تقييمياً صييحيحاً لتلبييية حاجييات المتعلمييين المختلفيية علييى أدنييى الييدرجات أن
الس ييبب ف ييي ذل ييك يرج ييع إل ييى أن اس ييتراتيجيات التعل يييم التكنول ييوجي ه ييي رتي يية م يين اختص يياص واض ييعي
السياسات التربوية بو ازرة التربية والتعلييم وتحتياج إليى أهيداف تفصييلية لتوضييح تليك االسيتراتيجيات مين

خييالل خبييراء وأكيياديميين متخصصييين فييي هييذا المجييال وهييذا ميين األميير ميين الصييعب علييى المش يرفين
التربويين القيام بهذا الدور نتيجة الكثير من المهام االجرائية الموكلة إليهم.

المجال الخامس :االنخراط في النمو المهني والقيادي:

تم إيجاد قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي كما يوضحها جدول ب. 13
جدول ()11
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجال
االنخراط في النمو المهني والقيادي
المتوسط

العبارات

االنحراف

الوزن

الترتيب

الحسابي

المعياري

النسبي

يشجعك المشرف على المشاركة في المجتمعات التعليمية الهادفة

3.13

1.10

62.60

الثاني

يشجعك المشرف على االستخدام الفعال لألدوات الرقمية في اتخاذ

3.04

1.11

60.80

الخامس

يساعدك في اختيار أفضل األدوات الرقمية لتعزيز تعلم الطالب

3.06

1.08

61.20

الثالث

يعمل المشرف على تطويرك المهني الفعال في العملية التعليمية

3.24

1.10

64.80

األول

التعلمية المشرف في عملية التجديد التلقائي بفعالية لتطوير مهنة
يساهم

3.06

1.08

61.20

الرابع

يحثك المشرف على تقويم األدوات الرقمية الشائعة في العملية

2.98

3.15

59.51

السادس

الدرجة الكلية للمجال

64488

44.8

67.14

**

الستكشاف التكنولوجيا اإلبداعية لتحسين تعليم الطالب

القرار لتحديد دورك القيادي

التدريس من خالل األدوات الرقمية

التعليمية التعلمية
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يتضييح ميين جييدول ب 13أن متوسييط درجيية االسييتجابة لييدى عينيية الد ارسيية علييى هييذا المجييال بلغييت

ب 3.185وبلييغ الييوزن النسييبي لهييذا المجييال ب ، %61.71وبد ارسيية أي الفق يرات أكثيير تييأثي اًر ميين وجهيية
نظر عينة الدراسة تم ترتيبها تنازلياً حسب األهمية النسبي.

كما يتضح أن مجال االنخراط في النمو المهني والقيادي تتراوح بين ب %61.81 –64.81من وجهة
نظر المعلمين.

وكانت أعلى فقرات في هذا المجال كما يلي:

 تأتي فقرة يعمل المشرف على تطويرك المهني الفعال في العملية التعليمية التعلمية في المرتبة
األولى بوزن نسبي ب. %64.81

 تليها فقرة يشجعك المشرف على المشاركة في المجتمعات التعليمية الهادفة الستكشاف التكنولوجيا
اإلبداعية لتحسين تعليم الطالب بوزن نسبي ب. %62.61

ويييرى الباحييث حصييول الفق يرة يعمييل المشييرف علييى تطييويرك المهنييي الفعييال فييي العملييية التعليمييية
التعلمية على المرتبة األولى نتيجة االهتمام المتزايد من قبيل المشيرفين التربيويين نحيو التطيوير المهنيي
للمعلمين بأساليب تكنولوجية حديثة ،لكن إمكانيات الواقيع المتيوافر تحيول دون الوصيول إليى الحيد الجييد

من تحقيق المتشر المطلوب لنجاح العملية التعليمية التعلمية.
فيما كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 وتأتي فقرة يشجعك المشرف على االستخدام الفعال لألدوات الرقمية في اتخاذ القرار لتحديد دورك
القيادي في المركز األخير بوزن نسبي ب. %61.81

 يسبقها فقرة يساهم المشرف في عملية التجديد التلقائي بفعالية لتطوير مهنة التدريس من خالل
األدوات الرقمية بوزن نسبي ب. %61.21

ويييرى الباحييث فييي حصييول الفق يرة يشييجعك المشييرف علييى االسييتخدام الفعييال لييألدوات الرقمييية فييي
اتخيياذ الق يرار لتحدي ييد دورك القيييادي عل ييى أدنييى ال ييدرجات أن السييبب فييي ذل ييك يرجييع إل ييى نييدرة إشييراك
المشرفين التربويين في عملية اتخاذ القي اررات مميا يوليد إلييه الينقص فيي الدافعيية لتشيجيع المعلميين عليى
االستخدام الفعال لألدوات الرقمية.

وقام الباحث بدراسة أي المجاالت التي تحصل على أعليى درجية مين وجهية نظير المشيرف التربيوي
لي ييدوره في ييي تنميي يية كفايي ييات تكنولوجيي ييا المعلومي ييات لمعلمي ييي المرحلي يية الثانويي يية بفلسي ييطين وفي ييق المعايي ي يير
الدوليية ،وهي كما يوضحها الجدول ب. 14
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جدول ()12
الترتيب والوزن النسبي لمجاال ت استبانة دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المرحلة الثانوية بفلسطين
وفق المعاييدر الدوليدة
المتوسط

المجاالت

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

تيسير تعليم الطلبة والهام إبداعاتهم

3.22

0.79

64.4

1

تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي

3.11

0.83

62.21

2

تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي

3.01

0.88

60.22

4

االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها

2.99

0.92

59.78

5

االنخراط في النمو المهني والقيادي

3.085

0.95

61.70

3

3.085

0.81

61.70

**

الدرجة الكلية للمجال

مييين خي ييالل اطالعني ييا علي ييى الجي ييدول السي ييابق فقي ييد تبي ييين أن األوزان النسيييبية للمجي يياالت تت ي يراوح بي ييين

ب 64.38 - 59.78وهي نسبة متقاربة بين المجاالت ولكن لم تصل إلى الحد المطلوب.

اتفقييت الد ارس يية الحالي يية م ييع نت ييائا د ارس يية ك ييل م يين :د ارس يية حسدددن تددديم ( ،)2441ود ارس يية بهجدددت

إسماعيل ( ،)2448ودراسة سهيل دياب ( )2441أن دور المشرف التربوي كان ضعيفاً.

كم ييا وق ييد تباين ييت نت ييائا الد ارس ييات فيم ييا يتعل ييق ب ييدور المش ييرف الترب ييوي :د ارس يية كامدددل أبدددو شدددملة

( ،)2441ود ارسيية عاهددد المقيدددد ( ،)2446ود ارسيية محمدددد البنددا وآخدددرون ( )2441بينييت أنييه كييان
للمشرف التربوي دو اًر فعاالً وقوياً.
ويرجع السبب في ذلك إلى األمور التالية:

 .1كثرة األعباء اإلدارية والفنية الملقاة على عاتق المشرف التربوي.
 .2التي ي يزام المش ي ي يرفين التربيي ييويين بيي يياللوائح واألنظميي يية التي ي ييي تص ي ييدرها ال ي ييو ازرة الت ي ييي تعييي ييق بيي ييدورها
روح االبتكار والتجديد لديهم.
 .3قلة تبادل الخبرات المحلية والدولية مع أقرانهم من المشرفين.
 .4قل ي ي ي يية مش ي ي ي يياركة المشيي ي ي يرفين الترب ي ي ي ييويين ف ي ي ي ييي الن ي ي ي ييدوات الم ي ي ي ييتتمرات العلمي ي ي ي يية ح ي ي ي ييول توظي ي ي ي ييف
تكنولوجيا المعلومات في التعليم.
 .5ندرة متابعة المشرفين التربويين للمواقع االلكترونية التعليمية.
 .6افتقي ييار إدارة التعلي يييم لوجي ييود سياسي يية تربويي يية واضي ييحة ممي ييا يتي ييرك جهي ييد في ييردي علي ييى المش ي يرفين
التربويين بعيداً عن الجماعية.
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 .7عي ي ي ييدم تلقي ي ي ييي المش ي ي ي يرفين التربي ي ي ييويين لي ي ي ييدورات تدريبيي ي ي يية مي ي ي يين قبي ي ي ييل متخصصي ي ي ييين محليي ي ي ييين أو
االستعانة بمدربين خارجيين.
 .8عدم وجود معايير فلسطينية واضحة حول استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية.
 .9قل ي يية وع ي ييي بع ي ييض المشي ي يرفين الترب ي ييويين ب ي ييالكثير م ي يين الكفاي ي ييات الت ي ييي يج ي ييب عل ي ييى المعلم ي ييين
امتالكها.
 .11ضي ي ي ييعف اهتمي ي ي ييام أصي ي ي ييحاب الق ي ي ي يرار بي ي ي ييو ازرة التربيي ي ي يية والتعلي ي ي يييم لتزويي ي ي ييد المش ي ي ي يرفين التربي ي ي ييويين
بالمصادر والمراجع الرقمية المناسبة لضمان سير العملية التعليمية التعلمية.
 .11ضعف التعاون بين التكنولوجي بين و ازرة التربية والتعليم والمتسسات والشركات العالمية الرائدة
في مجال تكنولوجيا المعلومات.
 .12قلة وعي وثقافة المشرفين التربويين للقضايا العالمية من خالل االستخدام األمثل لتكنولوجيا
المعلومات.
 .2إجابددة الس دؤال الثدداني :والييذي ييينص علييى مييا يلييي :هييل يوجييد اخييتالف ذو دالليية إحصييائية عنييد
ب 0.05≤ αتعي ييزى لمتغي ي يرات الد ارسي يية الجي يينس ،المتهي ييل ،الصي ييف الي ييذي يدرسي ييه المعلي ييم ،سي يينوات
الخدميية ،الييدورات التدريبييية فييي مجييال تكنولوجيييا المعلومييات ،والتخصييص فييي متوسييطات تقييديرات
المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم؟

يجيب الباحث عن السؤال الثاني من خالل الفرضيات الست التالية:

النتائا المتعلقة بالفرضية األولى والتي تنص على" :ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند

( )0.05≤ αتعزى لمتغير الجنس في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية
كفاياتهم".

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت للكشف عن داللة الفروق بين الجنسين،
وجدول ب 15يوضح ذلك.
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جدول ()15
قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار "ت" للكشف عن الفرق بين متوسطات تقديرات
المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تعزى لمتغير الجنس (ذكور ،إناث)
المجاالت
تيسير تعليم الطلبة والهام إبداعاتهم
تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي
تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي
االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها
االنخراط في النمو المهني والقيادي

الدرجة الكلية

نوع

التطبيق

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

194

3.11

.82

أنثى

156

3.36

.73

ذكر

194

3.01

.85

أنثى

156

3.24

.80

ذكر

194

2.93

.93

أنثى

156

3.12

.81

ذكر

194

2.90

.98

أنثى

156

3.10

.85

ذكر

194

3.65

1.22

أنثى

156

3.77

1.04

ذكر

194

2.99

.85

أنثى

783

3.20

.74

قيمة "ت"

2.951

2.626

2.016

2.023

1.052

2.394

مستوى
الداللة

دالة عند
1.13
دالة عند
1.13
دالة عند
1.15
دالة عند
1.15
غير دالة
عند
1.15
عند
دالة
1.15

المجال األول :تيسير تعليم الطلبة بوالهام إبداعاتهم
يتضح من جدول ب 15أن المتوسط الحسابي للذكور بلغت قيمته ب 3.11وبلغت قيمة المتوسط
الحسابي لإلناث ب ، 3.36واتضح أن قيمة ت المحسوبة تساوي ب 2.951وقيمة ب sigدالة عند
مستوى داللة ب ، 1.11وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه يوجد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف
التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير الجنس بذكور ،إناث لصالح اإلناث.

المجال الثاني :تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي
يتضح من جدول ب 15أن المتوسط الحسابي للذكور بلغت قيمته ب 3.11وبلغت قيمة المتوسط

الحسابي لإلناث ب ، 3.24واتضح أن قيمة ت المحسوبة تساوي ب 2.626وقيمة  sigدالة عند
مستوى داللة ب ، 1.11وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه يوجد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف
التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير الجنس ب ذكور ،إناث لصالح اإلناث.
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المجال الثالث :تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي
يتضح من جدول ب 15أن المتوسط الحسابي للذكور بلغت قيمته ب 2.93وبلغت قيمة المتوسط

الحسابي لإلناث ب ، 3.12واتضح أن قيمة ت المحسوبة تساوي ب 2.016وقيمة ب sigدالة عند
مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه يوجد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف
التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير الجنس بذكور ،إناث لصالح اإلناث.

المجال الرابع :االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها

يتضح من جدول ب 15أن المتوسط الحسابي للذكور بلغت قيمته ب 2.91وبلغت قيمة المتوسط

الحسابي لإلناث ب ، 3.11واتضح أن قيمة ت المحسوبة تساوي ب 2.023وقيمة ب sigدالة عند
مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه يوجد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف
التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير الجنس بذكور ،إناث لصالح اإلناث.

المجال الخامس :االنخراط في النمو المهني والقيادي
يتضح من جدول ب 15أن المتوسط الحسابي للذكور بلغت قيمته ب 3.65وبلغت قيمة المتوسط
الحسابي لإلناث ب ، 3.77واتضح أن قيمة ت المحسوبة تساوي ب 1.052وقيمة ب sigأكبر من
مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال يوجد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقديرات المشرفين لدورهم في تنمية
كفايات المعلمين تبعاً لمتغير الجنس ب ذكور ،إناث .

الدرجة الكلية
يتضح من جدول ب 15أن المتوسط الحسابي للذكور بلغت قيمته ب 2.99وبلغت قيمة المتوسط

الحسابي لإلناث ب ، 3.21واتضح أن قيمة ت المحسوبة تساوي ب 2.394وقيمة ب sigدالة عند
مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه يوجد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف
التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير الجنس ب ذكور ،إناث لصالح اإلناث.
اتفقت الدراسة الحالية مع نتائا دراسة كل من :دراسة نهلة كساب ( )2441والتي أظهرت فروقاً

لصالح اإلناث.
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بينما تباينت نتائا الدراسات فيما يتعلق بدور المشرف التربوي :دراسة كامل أبو شملة (،)2441

ودراسة عاهد المقيد ( ،)2446ودراسة محمد البنا وآخرون ( )2441بينت أنه كان للمشرف التربوي
دو اًر فعاالً وقوياً.
ويرى الباحث في أن الفروق كانت لصالح االناث في المجاالت األول ,الثاني ,الثالث والرابع

حيث يرجع السبب في ذلك إلى أن طبيعة االناث تتميز بالطالقة اللغوية أكثر من الذكور وهذا ما أثبته
العديد من الدراسات حيث أن الطالقة اللغوية يتم من خاللها إدراك التفاصيل في كل أمر من هذه

األمور خاصة بما تلمسه االناث من خالل دور المشرف التربوي الفعال.

أما بالنسبة لمجال االنخراط في النمو المهني والقيادي ال توجد فروق بين الذكور واالناث وهذا
يدلل على قلة الثقافة التكنولوجية الرقمية التي يتم توظيفها في البيئة التعليمة للجنسين.
النتائا المتعلقة بالفرضية الثانية والتي تنص على" :ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند

( )0.05≤αتعزى لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،الدراسات العليا) في متوسطات تقديرات
المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم.

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت للكشف عن داللة الفروق بين المتهل
ببكالوريوس ،الدراسات العليا  ،وجدول ب 16يوضح ذلك.
جدول ()16
قيمة ال متوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار "ت" للكشف عن الفرق بين متوسطات تقديرات
المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تعزى لمتغير المؤهل (بكالوريوس ،الدراسات العليا)
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
.78

المجاالت

نوع التطبيق

العدد

تيسير تعليم الطلبة والهام إبداعاتهم

بكالوريوس

313

3.23

دراسات العليا

37

3.16

تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي

بكالوريوس

313

3.12

.82

دراسات العليا

37

3.04

.98

بكالوريوس

313

3.01

.88

دراسات العليا

37

3.02

بكالوريوس

313

2.99

.91

دراسات العليا

37

3.00

1.08

بكالوريوس

313

3.68

1.13

دراسات العليا

37

بكالوريوس

313

3.89
3.09

1.23
.80

دراسات العليا

61

3.07

.94

تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي
االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها
االنخراط في النمو المهني والقيادي
الدرجة الكلية
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.92

.97

قيمة "ت"

مستوى الدال لة

0.499

غير دالة عند
1.15

0.561

0.038

0.096

1.036

0.096

غير دالة عند
1.15
غير دالة عند
1.15
غير دالة عند
1.15
غير دالة عند
1.15
غير دالة عند
1.15

المجال األول :تيسير تعليم الطلبة بوالهام إبداعاتهم
يتض ييح م يين ج ييدول ب 16أن المتوس ييط الحس ييابي لحمل يية درج يية البك ييالوريوس بلغ ييت قيمت ييه ب3.23

وبلغييت قيم يية المتوس ييط الحس ييابي لحمل يية درج يية الماجس ييتير وال ييدكتوراه ب ، 3.16واتض ييح أن قيم يية ت

المحسي ييوبة تسي يياوي ب 0.499وقيمي يية ب sigأكبي يير مي يين مسي ييتوى داللي يية ب ، 1.15وبي ييذلك نقبي ييل الفي ييرض

الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنيه ال يوجيد فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية ب≤ α

 1.15بين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تبعياً لمتغيير المتهيل

العلميببكالوريوس ،الدراسات العليا .

المجال الثاني :تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي
يتضح من جدول ب 16أن المتوسط الحسابي لحملة درجة البكالوريوس بلغت قيمته ب3.12
وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لحملة درجة الماجستير والدكتوراه ب ، 3.14واتضح أن قيمة ت

المحسوبة تساوي ب 0.561وقيمة ب sigأكبر من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض

الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب≤ α

 1.15بين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير المتهل
العلميببكالوريوس ،الدراسات العليا .

المجال الثالث :تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي

يتضح من جدول ب 16أن المتوسط الحسابي لحملة درجة البكالوريوس بلغت قيمته ب3.11

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لحملة درجة الماجستير والدكتوراه ب ، 3.12واتضح أن قيمة ت

المحسوبة تساوي ب 0.038وقيمة ب sigأكبر من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض

الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب≤ α

 1.15بين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير المتهل
العلميببكالوريوس ،الدراسات العليا .

المجال الرابع :االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها

يتضح من جدول ب 16أن المتوسط الحسابي لحملة درجة البكالوريوس بلغت قيمته ب2.99

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لحملة درجة الماجستير والدكتوراه ب ، 3.11واتضح أن قيمة ت

المحسوبة تساوي ب 0.096وقيمة ب sigأكبر من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض

الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب≤ α

 1.15بين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير المتهل
العلميببكالوريوس ،الدراسات العليا .
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المجال الخامس :االنخراط في النمو المهني والقيادي
يتضح من جدول ب 16أن المتوسط الحسابي لحملة درجة البكالوريوس بلغت قيمته ب3.68

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لحملة درجة الماجستير والدكتوراه ب ، 3.89واتضح أن قيمة ت
المحسوبة تساوي ب 1.036وقيمة ب sigأكبر من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض

الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب≤ α

 1.15بين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير المتهل
العلميببكالوريوس ،الدراسات العليا .

الدرجة الكلية
يتض ييح م يين ج ييدول ب 16أن المتوس ييط الحس ييابي لحمل يية درج يية البك ييالوريوس بلغ ييت قيمت ييه ب3.19

وبلغ ييت قيم يية المتوس ييط الحس ييابي لحمل يية درج يية الماجس ييتير وال ييدكتوراه ب ، 3.17واتض ييح أن قيم يية ت
المحسي ييوبة تسي يياوي ب 0.096وقيمي يية ب sigأكبي يير مي يين مسي ييتوى داللي يية ب ، 1.15وبي ييذلك نقبي ييل الفي ييرض

الصفري ونرفض الفرض البديل أي أنيه ال يوجيد فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية ب≤ α

 1.15بين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تبعياً لمتغيير المتهيل

العلميببكالوريوس ،الدراسات العليا .

اتفقت الدراسة الحاليية ميع نتيائا د ارسية كيل مين :د ارسية زيداد الجرجداوي وجميدل نشدوان (،)2446

ودراسة مجدي حناوي ( )2441والتي أظهرت عدم وجود فروق تعزى للمتهل العلمي.

بينمييا تباينييت نت ييائا الد ارسييات فيم ييا يتعلييق ب ييدور المشييرف الترب ييوي :د ارسيية حسدددن تددديم (،)2441

ودراسة محمود محمود ( )1117والتي أظهرت وجود فروق تعزى للمتهل العلمي.

وي ييرى الباح ييث ف ييي ع ييدم وج ييود ف ييروق ذات دالل ييه إحص ييائية تع ييزى للمته ييل العلم ييي بك ييالوريوس –
د ارسييات عليييا نتيجيية لعييدم وجييود ح يوافز وامتيييازات كافييية لحمليية الشييهادات ميين المش يرفين داخييل و ازرة

التربية والتعليم.

النتييائا المتعلقيية بالفرضييية الثالثيية والتييي تيينص علييى" :ال يوجددد اخددتالف ذو داللددة إحصددائية عنددد

( )0.05≤αتعزى لمتغير الصف الدذي يدرسده المعلدم (الحدادي عشدر ،الثداني عشدر) فدي متوسدطات
تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم؟"

وللتحقق من صيحة هيذه الفرضيية تيم اسيتخدام اختبيار ت للكشيف عين داللية الفيروق بيين الصيف

بالحادي عشر ،الثاني عشر  ،والجدول ب 17يوضح ذلك.
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جدول ()17
قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار "ت" للكشف عن الفرق بين متوسطات تقديرات

المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تعزى لمتغير الصف (الحادي عشر ،الثاني عشر)
المتوسط

االنحراف

المجاالت

نوع التطبيق

العدد

تيسير تعليم الطلبة والهام إبداعاتهم

الحادي عشر

203

3.25

الثاني عشر

147

3.18

.84

تطوير الممارسات التعليمية في

الحادي عشر

203

3.15

.78

العصر الرقمي

الثاني عشر

147

3.05

.90

تطبيق التعلم والعمل في العصر

الحادي عشر

203

3.04

.82

الرقمي

الثاني عشر

147

2.96

.97

االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية

الحادي عشر

203

3.06

.87

وتطبيقها

الثاني عشر

147

2.89

.99

االنخراط في النمو المهني والقيادي

الحادي عشر

203

3.79

1.07

الثاني عشر

147

3.58

1.22

الحادي عشر

203

3.13

.76

الثاني عشر

701

3.02

.88

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري
.76

قيمة "ت"

مستوى الداللة

0.793

غير دالة عند
1.15

1.108

0.83

1.696

1.688

1.255

غير دالة عند
1.15
غير دالة عند
1.15
غير دالة عند
1.15
غير دالة عند
1.15
غير دالة عند
1.15

المجال األول :تيسير تعليم الطلبة بوالهام إبداعاتهم
يتضح من جدول ب 17أن المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الحيادي عشير بلغيت قيمتيه ب3.25

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الثياني عشير ب ، 3.18واتضيح أن قيمية ت المحسيوبة

تساوي ب 0.793وقيمة ب sigأكبر من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبيل الفيرض الصيفري ونيرفض

الف ييرض الب ييديل أي أن ييه ال يوج ييد ف ييروق ذات دالل يية إحص ييائية عن ييد مس ييتوى الدالل يية ب 1.15 ≤ αب ييين
متوسييطات تقييديرات المعلمييين لييدور المشييرف التربييوي فييي تنمييية كفاييياتهم تبع ياً لمتغييير الصييف بالحييادي
عشر ،الثاني عشر .

المجال الثاني :تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي
يتضح من جدول ب 17أن المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الحيادي عشير بلغيت قيمتيه ب3.15
وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الثياني عشير ب ، 3.15واتضيح أن قيمية ت المحسيوبة

تساوي ب 1.108وقيمة ب sigأكبر من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبيل الفيرض الصيفري ونيرفض

الفييرض البييديل أي أنييه ال يوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى الدالليية ب α ≤ 0.05بييين

335

متوسييطات تقييديرات المعلمييين لييدور المشييرف التربييوي فييي تنمييية كفاييياتهم تبع ياً لمتغييير الصييف بالحييادي
عشر ،الثاني عشر .

المجال الثالث :تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي

يتضح من جدول ب 17أن المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الحيادي عشير بلغيت قيمتيه ب3.04

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الثياني عشير ب ، 2.96واتضيح أن قيمية ت المحسيوبة

تسياوي ب 0.83وقيميية ب sigأكبيير ميين مسييتوى دالليية ب ، 1.15وبييذلك نقبييل الفييرض الصييفري ونيرفض

الفييرض البييديل أي أنييه ال يوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى الدالليية ب α ≤ 0.05بييين
متوسييطات تقييديرات المعلمييين لييدور المشييرف التربييوي فييي تنمييية كفاييياتهم تبع ياً لمتغييير الصييف بالحييادي

عشر ،الثاني عشر .

المجال الرابع :االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها

يتضح من جدول ب 17أن المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الحيادي عشير بلغيت قيمتيه ب3.06

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الثياني عشير ب ، 2.89واتضيح أن قيمية ت المحسيوبة

تساوي ب 1.696وقيمة ب sigأكبر من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبيل الفيرض الصيفري ونيرفض
الف ييرض الب ييديل أي أن ييه ال يوج ييد ف ييروق ذات دالل يية إحص ييائية عن ييد مس ييتوى الدالل يية ب 1.15 ≤ αب ييين

متوسييطات تقييديرات المعلمييين لييدور المشييرف التربييوي فييي تنمييية كفاييياتهم تبع ياً لمتغييير الصييف بالحييادي

عشر ،الثاني عشر .

المجال الخامس :االنخراط في النمو المهني والقيادي

يتضح من جدول ب 17أن المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الحيادي عشير بلغيت قيمتيه ب3.79

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الثياني عشير ب ، 3.58واتضيح أن قيمية ت المحسيوبة

تساوي ب 1.688وقيمة ب sigأكبر من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبيل الفيرض الصيفري ونيرفض
الف ييرض الب ييديل أي أن ييه ال يوج ييد ف ييروق ذات دالل يية إحص ييائية عن ييد مس ييتوى الدالل يية ب 1.15 ≤ αب ييين
متوسييطات تقييديرات المعلمييين لييدور المشييرف التربييوي فييي تنمييية كفاييياتهم تبع ياً لمتغي ير الصييف بالحييادي
عشر ،الثاني عشر .

الدرجة الكلية

يتضح من جدول ب 17أن المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الحيادي عشير بلغيت قيمتيه ب3.13

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لمعلمي الصف الثياني عشير ب ، 3.02واتضيح أن قيمية ت المحسيوبة

تساوي ب 1.255وقيمة ب sigأكبر من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبيل الفيرض الصيفري ونيرفض
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الف ييرض الب ييديل أي أن ييه ال يوج ييد ف ييروق ذات دالل يية إحص ييائية عن ييد مس ييتوى الدالل يية ب 1.15 ≤ αب ييين

متوسييطات تقييديرات المعلمييين لييدور المشييرف التربييوي فييي تنمييية كفاييياتهم تبع ياً لمتغييير الصييف بالحييادي
عشر ،الثاني عشر .

ويرى الباحث في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الصف نتيجة إلى أن المشرف

التربوي الذي يشرف على المعلمين في هذين الصفين هو مشرف تربوي واحد.

النتييائا المتعلقيية بالفرضييية الرابعيية والتييي تيينص علييى" :ال يوجددد اخددتالف ذو داللددة إحصددائية عنددد

( )0.05≤αتعزى لمتغير الدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات (يوجد ،ال يوجد) في متوسطات
تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم؟"

وللتحقق من صحة هذه الفرضيية تيم اسيتخدام اختبيار ت للكشيف عين داللية الفيروق بيين المتغيير

الدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات بيوجد ،ال يوجد  ،وجدول ب 18يوضح ذلك.
جدول ()18

قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار "ت" للكشف عن الفرق بين متوسطات تقديرات
المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تعزى لمتغير الدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات
(يوجد ،ال يوجد)

دورات تدريبية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

يوجد

268

3.22

.78

ال يوجد

82

3.22

.84

تطوير الممارسات التعليمية في العصر

يوجد

268

3.11

.84

الرقمي

ال يوجد

82

3.12

.82

تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي

يوجد

268

3.01

.90

ال يوجد

82

3.02

.84

االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية

يوجد

268

3.01

.90

وتطبيقها

ال يوجد

82

2.92

1.01

االنخراط في النمو المهني والقيادي

يوجد

268

3.72

1.13

ال يوجد

82

3.64

1.18

يوجد

268

3.09

.81

ال يوجد

87

3.07

.82

المجاالت

العدد

في تكنولوجيا
المعلومات

تيسير تعليم الطلبة والهام إبداعاتهم

الدرجة الكلية
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قيمة "ت"

0.036

0.984

0.313

0.061

0.552

0.680

مستوى
الداللة
غير دالة
عند 1.15
غير دالة
عند 1.15
غير دالة
عند 1.15
غير دالة
عند 1.15
غير دالة
عند 1.15
غير دالة
عند 1.15

المجال األول :تيسير تعليم الطلبة بوالهام إبداعاتهم
يتضي ييح مي يين جي ييدول ب 18أن المتوسي ييط الحسي ييابي للي ييذين التحقي ييوا بي ييدورات تدريبيي يية في ييي تكنولوجيي ييا
المعلومييات بلغييت قيمتييه ب 3.22وبلغييت قيميية المتوسييط الحسييابي للييذين لييم يلتحقيوا بييدورات تدريبييية فييي
تكنولوجيييا المعلومييات ب ، 3.22واتضييح أن قيميية ت المحسييوبة تسيياوي ب 0.036وقيميية ب sigأكبيير

من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البيديل أي أنيه ال يوجيد فيروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشيرف
التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير الدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات بيوجد ،ال يوجد .
المجال الثاني :تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي
يتضي ييح مي يين جي ييدول ب 18أن المتوسي ييط الحسي ييابي للي ييذين التحقي ييوا بي ييدورات تدريبيي يية في ييي تكنولوجيي ييا

المعلومييات بلغييت قيمتييه ب 3.11وبلغييت قيميية المتوسييط الحسييابي للييذين لييم يلتحقيوا بييدورات تدريبييية فييي
تكنولوجييا المعلوميات ب ، 3.12واتضيح أن قيمية ت المحسيوبة تسياوي ب 0.984وقيمية ب sigأكبير

من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البيديل أي أنيه ال يوجيد فيروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشيرف
التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير الدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات بيوجد ،ال يوجد .
المجال الثالث :تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي
يتضي ييح مي يين جي ييدول ب 18أن المتوسي ييط الحسي ييابي للي ييذين التحقي ييوا بي ييدورات تدريبيي يية في ييي تكنولوجيي ييا

المعلومييات بلغييت قيمتييه ب 3.01وبلغييت قيميية المتوسييط الحسييابي للييذين لييم يلتحقيوا بييدورات تدريبييية فييي
تكنولوجييا المعلوميات ب ، 3.02واتضيح أن قيمية ت المحسيوبة تسياوي ب 0.313وقيمية ب sigأكبير

من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البيديل أي أنيه ال يوجيد فيروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقدي ارت المعلمين لدور المشيرف
التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير الدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات بيوجد ،ال يوجد .
المجال الرابع :االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها
يتضي ييح مي يين جي ييدول ب 18أن المتوسي ييط الحسي ييابي للي ييذين التحقي ييوا بي ييدورات تدريبيي يية في ييي تكنولوجيي ييا

المعلومييات بلغييت قيمتييه ب 3.01وبلغييت قيميية المتوسييط الحسييابي للييذين لييم يلتحقيوا بييدورات تدريبييية فييي
تكنولوجيييا المعلومييات ب ، 2.92واتضييح أن قيميية ت المحسييوبة تسيياوي ب 0.061وقيميية ب sigأكبيير

من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البيديل أي أنيه ال يوجيد فيروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشيرف
التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير الدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات بيوجد ،ال يوجد .
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المجال الخامس :االنخراط في النمو المهني والقيادي
يتضي ييح مي يين جي ييدول ب 18أن المتوسي ييط الحسي ييابي للي ييذين التحقي ييوا بي ييدورات تدريبيي يية في ييي تكنولوجيي ييا

المعلومييات بلغييت قيمتييه ب 3.72وبلغييت قيميية المتوسييط الحسييابي للييذين لييم يلتحقيوا بييدورات تدريبييية فييي
تكنولوجيييا المعلومييات ب ، 3.64واتضييح أن قيميية ت المحسييوبة تسيياوي ب 0.552وقيميية ب sigأكبيير

من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البيديل أي أنيه ال يوجيد فيروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشيرف
التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير الدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات بيوجد ،ال يوجد .
الدرجة الكلية
يتضي ييح مي يين جي ييدول ب 18أن المتوسي ييط الحسي ييابي للي ييذين التحقي ييوا بي ييدورات تدريبيي يية في ييي تكنولوجيي ييا

المعلومييات بلغييت قيمتييه ب 3.09وبلغييت قيميية المتوسييط الحسييابي للييذين لييم يلتحقيوا بييدورات تدريبييية فييي
تكنولوجييا المعلوميات ب ، 3.07واتضيح أن قيمية ت المحسيوبة تسياوي ب 0.680وقيمية ب sigأكبير

من مستوى داللة ب ، 1.15وبذلك نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البيديل أي أنيه ال يوجيد فيروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ب 1.15 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشيرف
التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير الدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات بيوجد ،ال يوجد .
وي ي ييرى الباح ي ييث ف ي ييي ع ي ييدم وج ي ييود ف ي ييروق ذات دالل ي يية إحص ي ييائية تبعي ي ياً لمتغي ي يير ال ي ييدورات التدريبي ي يية

بيوجد– ال يوجد يرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الدورات تركز على الجوانب المعرفية وهي دورات
تقليدية تفتقر إلى الجانب العملي الذي يجب أن يركز من خاللهيا المشيرف التربيوي فيي دو ارتيه التدريبيية

على مجال تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطور الحادث في العصر الرقمي.

النتائا المتعلقة بالفرضية الخامسة والتي تنص على :ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية عند

مستوى ( )0.05≤ αتعزى لمتغير سنوات الخدمة ( 5فأقل  ،15-11 ،14-6 ،أكثر من  )15في
متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم"
جدول ()11
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ،ومستوى الداللة
تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
المجاالت
تيسير تعليم الطلبة بوالهام
إبداعاتهم

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

697.13

3.00

232.38

داخل المجموعات

25977.44

346.00

75.08

المجموا

26674.57

349.00

مصدر التباين

مجموع
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المربعات

قيمة
F

3.10

مستوى
الداللة

0.01

تطوير الممارسات التعليمية
في العصر الرقمي

تطبيق التعلم والعمل في
العصر الرقمي

االرتقاء بالمواطنة
والمسئولية الرقمية وتطبيقها

االنخراط في النمو المهني
والقيادي

الدرجة الكلية

بين المجموعات

2092.00

3.00

697.33

داخل المجموعات

52546.54

346.00

151.87

المجموا

54638.54

349.00

بين المجموعات

1053.41

3.00

351.14

داخل المجموعات

38385.06

346.00

110.94

المجموا

39438.47

349.00

بين المجموعات

807.52

3.00

269.17

داخل المجموعات

29107.14

346.00

84.12

المجموا

29914.65

349.00

بين المجموعات

362.94

3.00

120.98

داخل المجموعات

10974.49

346.00

31.72

المجموا

11337.43

349.00

بين المجموعات

22241.57

3.00

7413.86

داخل المجموعات

646402.63

346.00

1868.22

المجموا

338300474

60.444

0.01

4.59

0.01

3.17

0.01

3.20

3.81

0.01

3.97

0.01

يتضح من الجدول أنه :يوجيد اخيتالف ذو داللية إحصيائية عنيد ب 0.05≤ αتعيزى لمتغيير سينوات

الخدمة في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم للدرجية الكليية وجمييع

المجيياالت ،وللكشددف عددن مصدددر الفددروق تددم اسددتخدام اختبددار شدديفيه للتعددرف إلددى اتجدداه الفددروق
ودالالتها كما هو موضح في جدول (.)24

جدول ()24
نتائج اختبار شيفيه للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في الدرجة الكلية وكل بعد تعزى
لمتغير سنوات الخدمة
م1

م4

م1

م2

م1

الدرجة الكلية

31-5

1.303

2.813

3.223

1.711

1.531

5.713

35-33

1.853

*5.895

1.511

2.757

2.383

38.595

أكثر من 35

2.588

*5.513

3.523

3.153

2.271

38.971

 5فأقل

3.111-

2.813-

3.223-

1.711-

1.531-

5.713-

35-33

2.558

1.151

2.275

2.757

3.833

33.813

أكثر من 35

3.285

2.7

1.297

1.153-

3.527

32.259

 5فأقل

-1.853

5.895*-

1.511-

2.757-

2.2383

38.515-

البيان

 1فأقل

10-9

11-11
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أكثر من 11

31-5

2.558-

*1.151-

2.275-

2.157-

3.841-

33.813-

أكثر من 35

3.271-

1.151-

3.123

3.293

1.233-

1.355

 5فأقل

2.588-

*5.513-

3.523-

-1.531

2.271-

38.971-

31-5

3.285-

2.711-

1.297-

3.833-

3.527-

32.259-

35-33

3.271

1.151

3.123-

1.233-

1.233

1.355-

يتضح من الجدول السابق ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذين خبراتهم تتيراوح مين ب5-1

سنوات وبين الذين تتراوح خبراتهم ب -15 ،15-11فأكثر لصالح ذوي الخبيرات مين ب 5فأقيل سينوات

في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم.

ومن خالل جدول ب 21اتضح للباحث أنه ال توجد فروق جوهرية في معظم المجاالت باسيتثناء مجيال

تطييوير الممارسييات التعليمييية فييي العصيير الرقمييي تبعييا لمتغييير سيينوات الخدميية ب 5سيينوات فأقييل  ،بأكثيير

من  ، 11 –5بأكثر من  ، 15 -11بأكثر من  15حيث كانت الفروق في هيذا المجيال لصيالح ذوي

سيينوات الخدميية ب 5سيينوات فأقييل  ،واتفقييت الد ارسيية الحالييية مييع نتييائا د ارسيية كييل ميين :د ارسيية كامددل أبددو
شملة ( ،)2441ود ارسية وزياد الجرجداوي وجميدل نشدوان ( 2446والتيي أظهيرت فيروق لصيالح أقيل
من خمس سنوات .حيث يعزو الباحث السبب في ذلك إلى أن هذه الفئة لديها الدافعية في تطوير أدائها
بش ييكل مس ييتمر يس يياعدها عل ييى اكتس يياب الخبي يرات الالزم يية لتكنولوجي ييا المعلوم ييات ،باإلض ييافة إل ييى أنه ييم
خريجون جدد واكبوا مساقات في تكنولوجيا المعلومات قبل الخدمية حييث اتفقيت هيذه النتيجية ميع د ارسية

أحمد عطااهلل ب. 2111

النتيائا المتعلقية بالفرضييية السادسية والتيي تيينص عليى" :ال يوجددد اخددتالف ذو داللدة إحصددائية عنددد

( )0.05≤αتعددزى لمتغيددر التخصددص (م دواد علميددة ،م دواد أدبيددة) فددي متوسددطات تقددديرات المعلمددين
لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم.

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت للكشف عن داللة الفروق بين

التخصصبعلمي ،أدبي  ،والجدول ب 21يوضح ذلك.

الجدول رقم ()21
قيمة المتوسط الح سابي واالنحراف المعياري واختبار "ت" للكشف عن الفرق بين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في
تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات تعزى لمتغير التخصص (علمي ،أدبي)
المجاالت
تيسير تعليم الطلبة بوالهام إبداعاتهم

المتوسط

االنحراف

نوع

الحسابي

المعياري

علمي

155

3.38

.70

أدبي

195

3.09

.84

التطبيق

العدد
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قيمة "ت"

1.359

مستوى
الداللة
دالة عند
1.13

تطوير الممارسات التعليمية في العصر

علمي

155

3.29

.76

الرقمي

أدبي

195

2.97

.87

تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي

علمي

155

3.21

.78

أدبي

195

2.85

.93

علمي

155

3.18

.80

وتطبيقها

أدبي

195

2.83

.99

االنخراط في النمو المهني والقيادي

علمي

155

3.97

.99

أدبي

195

3.49

1.20

علمي

155

3.27

.71

أدبي

195

2.94

.86

االرتقاء

بالمواطنة

والمسئولية

الدرجة الكلية

الرقمية

1.531

1.921

1.55

3.137

1.95

دالة عند
1.13
دالة عند
1.13
دالة عند
1.13
دالة عند
1.13
دالة عند
1.13

المجال األول :تيسير تعليم الطلبة بوالهام إبداعاتهم
يتضح من جدول ب 21أن المتوسط الحسابي للمواد العلمية بلغت قيمته ب 3.38وبلغت قيمة
المتوسط الحسابي للمواد األدبية ب ، 3.09واتضح أن قيمة ت المحسوبة تساوي ب 3.459وقيمة

ب sigدالة عند مستوى داللة ب ، 1.11أي أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ب 1.11 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير
التخصص لصالح التخصصات العلمية.

المجال الثاني :تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي
يتضح من جدول ب 21أن المتوسط الحسابي للمواد العلمية بلغت قيمته ب 3.29وبلغت قيمة
المتوسط الحسابي للمواد األدبية ب ، 2.97واتضح أن قيمة ت المحسوبة تساوي ب 3.611وقيمة

ب sigدالة عند مستوى داللة ب ، 1.11أي أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ب 1.11 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير
التخصص لصالح التخصصات العلمية.

المجال الثالث :تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي
يتضح من جدول ب 21أن المتوسط الحسابي للمواد العلمية بلغت قيمته ب 3.21وبلغت قيمة

المتوسط الحسابي للمواد األدبية ب ، 2.85واتضح أن قيمة ت المحسوبة تساوي ب 3.921وقيمة
ب sigدالة عند مستوى داللة ب ، 1.11أي أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ب 1.11 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير
التخصص لصالح التخصصات العلمية.
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المجال الرابع :االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها
يتضح من جدول ب 21أن المتوسط الحسابي للمواد العلمية بلغت قيمته ب 3.18وبلغت قيمة

المتوسط الحسابي للمواد األدبية ب ، 2.83واتضح أن قيمة ت المحسوبة تساوي ب 3.561وقيمة
ب sigدالة عند مستوى داللة ب ، 1.11أي أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ب 1.11 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير

التخصص لصالح التخصصات العلمية.

المجال الخامس :االنخراط في النمو المهني والقيادي
يتضح من جدول ب 21أن المتوسط الحسابي للمواد العلمية بلغت قيمته ب 3.97وبلغت قيمة

المتوسط الحسابي للمواد األدبية ب ، 3.49واتضح أن قيمة ت المحسوبة تساوي ب 4.117وقيمة
ب sigدالة عند مستوى داللة ب ، 1.11أي أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ب 1.11 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم تبعاً لمتغير
التخصص لصالح التخصصات العلمية.

الدرجة الكلية

يتضييح ميين جييدول ب 21أن المتوسييط الحسييابي للم يواد العلمييية بلغييت قيمتييه ب 3.27وبلغييت قيميية

المتوس ييط الحس ييابي للمي يواد األدبي يية ب ، 2.94واتض ييح أن قيم يية ت المحس ييوبة تس يياوي ب 3.96وقيم يية

ب sigداليية عنييد مسييتوى دالليية ب ، 1.11أي أنييه يوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى الدالليية
ب 1.11 ≤ αبين متوسطات تقديرات المعلمين ليدور المشيرف التربيوي فيي تنميية كفايياتهم تبعياً لمتغيير
التخصص لصالح التخصصات العلمية.

ويي ييرى الباحي ييث في ييي عي ييدم وجي ييود في ييروق ذات داللييية إحصي ييائية تبع ي ياً لمتغيي يير التخصي ييص بسي ييبب أن

التخصصييات العلمييية قريبيية ميين تكنولوجيييا المعلومييات أكثيير ميين الم يواد األدبييية ،وطبيعيية الم يواد العلمييية

تحتاج إلى التقنيات التكنولوجية أكثر من المواد األدبية.
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 .1إجابة السؤال الثالث :والذي ينص على ما يلي:

"ما سيبل االرتقياء بيدور المشيرف فيي تنميية كفاييات تكنولوجييا المعلوميات لمعلميي المرحلية الثانويية وفيق
المعايير الدولية؟".

ولإلجابي يية ع ي ين هي ييذا الس ي يتال قي ييام الباحي ييث بأخي ييذ آراء مجموعي يية مي يين الخب ي يراء وذوي االختصي يياص
ملحي ي ييق ب ، 5وعي ي ييرض الباحي ي ييث نتي ي ييائا الد ارسي ي يية علي ي يييهم إلبي ي ييداء ال ي ي يرأي حي ي ييول سي ي ييبل االرتقي ي يياء بي ي ييدور
المش ي ي ييرف ف ي ي ييي تنمي ي ي يية كفاي ي ي ييات تكنولوجي ي ي ييا المعلوم ي ي ييات لمعلم ي ي ييي المرحل ي ي يية الثانوي ي ي يية وف ي ي ييق المع ي ي ييايير

الدولية وهي تتمثل في النقاط التالية:

أوالً :فيما يتعلق بدور المشرف في تيسير الطلبة بوالهام إبداعاتهم:
 يجييب علييى المشييرف التربييوي اسييتخدام تكنولوجيييا المعلومييات فييي حييل المشيياكل الواقعييية التييي-

تواجه المعلمين في المرحلة الثانوية.

يفضل أن يركز المشرف على تحسين العملية التعليمية التعلمية من خالل استخدام التعاون التكنولوجي.

 يجييب أن يهييتم المشييرف الترب يوي فييي تطبيييق البنيياء المعرفييي عنييد المعلمييين بوسيياطة اسييتخداماألدوات الرقمية لتحسين العملية التعليمية التعلمية.

 التركيز على تطوير قدرات المشرف التربوي في الجوانب المتنوعة لإلبداا التكنولوجي. تنمية قدرات المشرفين على اكتشاف القضايا الواقعية بوساطة األدوات الرقمية.ثانياً :تطوير الممارسات التعليمية في العصر الرقمي:

 يجييب علييى المشييرف االهتمييام باالسييتراتيجيات التكنولوجييية األفضييل واألنسييب للعملييية التعليميييةلتنمية قدرات المعلمين.

 -يجب أن يقوم المشرف بتعزيز خبرات المعلمين باستخدام األدوات الرقمية.

 حث المشرفين على تزويد المعلمين بمعايير التكنولوجيا التي تستخدم في التقويم.ثالثاً :تطبيق التعلم والعمل في العصر الرقمي

 -التركيز على األنظمة التكنولوجية التي تهتم بأنماط وأساليب تعليمية جديدة.

 االهتمام بالتواصل مع أعضاء المجتمع المحلي من آباء وأولياء أمور الطلبة باستخدام الوسائلالتكنولوجية.

 امتالك المشرف ألسيلوب محاكياة المعلوميات التكنولوجيية لتفعييل العمليية التعليميية التعلميية مينخالل تنمية قدرات المعلمين.

 -االهتمام بالجوانب البحثية من خالل االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات.

 -تنمية مهارات المشرفين بشكل مستمر وفق المعايير العالمية من أجل مواكبة العصر الرقمي.
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رابعاً :االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها

 إ لحاق المشرفين التربويين بدورات تعتميد التعلييم التكنوليوجي لتلبيية حاجياتهم وحاجيات المعلميينالمختلفة من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية.

 االهتمييام بييالوعي لييدى كييل ميين المشييرف التربييوي والمعلمييين بآلييية تطبيييق آداب السييلوك الرقميييوالتفاعل االجتماعي ضمن استخدام تكنولوجيا المعلومات.

 االهتمام من قبل المشرف التربوي بالفهم الثقافي والوعي للقضايا العالمية بوساطة تكنولوجية. تطييوير قييدرات المشييرف التربييوي لتوظيييف أسيياليب تسيياعد المعلمييين لزيييادة التفاعييل مييع المجتمييعالمحلي وطلبتهم.

 -احترام الملكية الفكرية عند استخدام األدوات الرقمية.

خامساً :االنخراط في النمو المهني والقيادي

 -يجب على المشرف التربوي تشجيع معلميه على اتخاذ الق اررات بواسطة تكنولوجيا المعلومات.

 يجب إسهام المشرف التربيوي عليى التجدييد التلقيائي مين أجيل فاعليية العمليية التعليميية التعلمييةبوساطة تكنولوجية.

 تنمية قدرات المشرفين على اختيار أفضل األدوات الرقمية للرقي العملية التعليمية التعلمية. حييث المشييرف التربييوي علييى االهتمييام بالتكنولوجيييا اإلبداعييية ميين خييالل المشيياركة المسييتمرة فيييالمجتمعات التعليمية الهادفة.
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أهم النتائج (االستنتاجات)

 -1تبين أن جميع األوزان النسبية لمجاالت االستبانة تراوحت بين ب 64.38-59.78وهي مرتبة
تنازلياً كما يلي:

 تيس ييير تعل يييم الطلب يية واله ييام إب ييداعاتهم ،وج يياءت ب ييوزن نس ييبي ب ، 64.38وج يياءت فقي يرات ه ييذاالمجال بأوزان نسبية متفاوتة تتراوح بين ب 71.61-61.21وحصلت الفقرة يرشدك لالبتكيار

المتج ييدد لتحقي ييق أه ييدافك التعليمي يية التعلمي يية عل ييى أعل ييى وزن نس ييبي وال ييذي بل ييغ ب، 71.61
وحصييلت الفق يرة يحثييك المشييرف علييى اسييتخدام التكنولوجيييا فييي حييل المشيياكل الواقعييية علييى

أدنى وزن نسبي والذي بلغ ب. 61.21

 تط ييوير الممارس ييات التعليمي يية ف ييي العص يير الرقم ييي ،وج يياءت ب ييوزن نس ييبي ب ، 62.21وج يياءتفقرات هذا المجال بأوزان نسبية متفاوتة تتراوح بين ب 68.41-58.61وحصلت الفقرة يعمل

المشرف على تطوير قدراتك لتنظييم وادارة البيئيات الصيفية عليى أعليى وزن نسيبي واليذي بليغ

ب ، 68.41وحصييلت الفق يرة يييزودك المشييرف بمعييايير التكنولوجيييا التييي تسييتخدم فييي التقييويم
على أدني وزن نسبي والذي بلغ ب. 58.61

 االنخي يراط ف ييي النم ييو المهن ييي والقي ييادي ،وج يياءت ب ييوزن نس ييبي ب ، 61.71وج يياءت فقي يرات ه ييذاالمجال بأوزان نسيبية متفاوتية تتيراوح بيين ب 64.81-61.81وحصيلت الفقيرة يعميل المشيرف

على تطويرك المهني الفعال فيي العمليية التعليميية التعلميية عليى أعليى وزن نسيبي واليذي بليغ

ب ، 64.81وحصييلت الفق يرة يشييجعك المشييرف علييى االسييتخدام الفعييال لييألدوات الرقمييية فييي
اتخاذ القرار لتحديد دورك القيادي على أدنى وزن نسبي والذي بلغ ب. 61.81

 تطبيق التعلم والعمل فيي العصير الرقميي ،وجياءت بيوزن نسيبي ب ، 61.22وجياءت فقيرات هيذاالمجي ييال بي ييأوزان نسي ييبية متفاوتي يية تت ي يراوح بي ييين ب 63.11-57.81وحصي ييلت الفق ي يرة يسي يياعدك

المشييرف علييى مواكبيية العصيير الرقمييي بجوانبييه المعرفييية علييى أعلييى وزن نسييبي والييذي بلييغ

ب ، 63.11وحصييلت الفقيرة يييدعم المشييرف السييتخدام األدوات الرقمييية للتواصيل مييع أعضيياء
المجتمع المحلي على أدنى وزن نسبي والذي بلغ ب. 57.81

 االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها ،وجاءت بوزن نسبي ب ، 59.78وجاءت فقيراته ييذا المج ييال ب ييأوزان نس ييبية متفاوت يية تتي يراوح ب ييين ب 62.61-58.21وحص ييلت الفقي يرة يش ييجع

المشرف السلوكيات القانونيية واألخالقيية بيين الطلبية واليزمالء بشيأن اسيتخدام األدوات الرقميية

عل ييى أعل ييى وزن نس ييبي وال ييذي بل ييغ ب ، 62.61وحص ييلت الفقي يرة ي ييزودك المش ييرف بمجموع يية

متنوع يية م يين اس ييتراتيجيات التعل يييم التكنول ييوجي والت ييي تتض ييمن تقييمي ياً ص ييحيحاً لتلبي يية حاج ييات

المتعلمين المختلفة على أدنى وزن نسبي والذي بلغ ب. 58.21
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 -2يوج ييد اخ ييتالف ذو دالل يية إحص ييائية عن ييد مس ييتوي دالل يية ب 0.05≤ αيع ييزى لمتغي يير الج يينس
لصييالح اإلنيياث فييي متوسييطات تقييديرات المعلمييين لييدور المشييرف التربييوي فييي تنمييية كفاييياتهم

للدرج يية الكلي يية والمج يياالت التالي يية بتيس ييير تعل يييم الطلب يية واله ييام إب ييداعاتهم ،تط ييوير الممارسي يات

التعليمييية فييي العصيير الرقمييي ،تطبيييق الييتعلم والعمييل فييي العصيير الرقمييي ،االرتقيياء بالمواطنيية
والمسئولية الرقمية وتطبيقها  ،أما مجال االنخراط في النمو المهني والقيادي ال يوجد فروق. .

 -3ال يوجي ييد اخي ييتالف ذو داللي يية إحصي ييائية عني ييد ب 0.05≤ αيعي ييزى لمتغيي يير المتهلببكي ييالوريوس،
الد ارسييات العليييا فييي متوسييطات تقييديرات المعلمييين لييدور المشييرف التربييوي فييي تنمييية كفاييياتهم
للدرجة الكلية وجميع المجاالت.

 -4ال يوجييد اخييتالف ذو دالليية إحصييائية عنييد ب 0.05≤ αيعييزى لمتغييير الصييف بالحييادي عشيير،
الثاني عشر في متوسطات تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي في تنمية كفاياتهم للدرجة

الكلية وجميع المجاالت.

 -5ال يوج ييد اخ ييتالف ذو دالل يية إحص ييائية عن ييد ب 0.05≤ αيع ييزى لمتغي يير ال ييدورات التدريبي يية ف ييي
تكنولوجيا المعلومات بيوجد ،ال يوجد في متوسطات تقيديرات المعلميين ليدور المشيرف التربيوي

في تنمية كفاياتهم للدرجة الكلية وجميع المجاالت.

 -6ال يوجي ي ييد اخي ي ييتالف ذو داللي ي يية إحصي ي ييائية عني ي ييد ب 0.05≤ αيعي ي ييزى لمتغيي ي يير سي ي يينوات الخدمي ي يية
ب 5سيينوات فأقييل  ،بأكثيير ميين  ، 11 –5بأكثيير ميين  ، 15 - 11بأكثيير ميين  15فييي الدرجيية
الكلية وجميع المجاالت باستثناء مجال تطوير الممارسات التعليميية فيي العصير الرقميي ،حييث

كانت الفروق في هذا المجال لصالح ذوي سنوات الخدمة ب 5 – 1سنوات .

 -7يوجييد اخييتالف ذو دالليية إحصييائية عنييد ب 0.05≤ αيعييزى لمتغييير التخصييص بم يواد علمييية،
مواد أدبية في متوسطات تقيديرات المعلميين ليدور المشيرف التربيوي فيي تنميية كفايياتهم للدرجية

الكلية وجميع المجاالت لصالح التخصصات العلمية.
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التوصيات:
.1

حث المشرفين على تأهيل المعلمين على استخدام

.2

رفع مستوى التجهيزات واإلمكانيات في مجال تكنولوجيا المعلومات

.3

إعادة النظر في محتوى المساقات األكاديمية في كليات التربية لتتضمن أساليب التدريس باستخدام

.4

تطوير براما متكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلى كافة المستويات ورعايتها من و ازرة

.5

بناء رتية وخطة استراتيجية للمعايير التي يجب أن تتوافر كل من المعلم والمشرف التربوي.

.6

التدريس.

تكنولوجيا المعلومات في طرق وأساليب

التطبيقية في المتسسات التربوية بو ازرة التربية والتعليم.

من أجل دعم الجوانب

تكنولوجيا المعلومات بهدف تأهيل الطلبة تكنولوجيًا.

التربية والتعليم لإلبداا التكنولوجي.

االهتمام بالتعليم باستخدام الفصول االفتراضية والعمل على تطويره وتوظيفه في جميع المتسسات

التربوية التابعة لو ازرة التربية والتعليم.

.7

االهتمام بتطوير التعاون بين المشرفين التربويين والمعلمين باستخدام الوسائل والوسائط الرقمية.

.9

تأهيل وتطوير قدرات المشرفين التربويين والمعلمين بو ازرة التربية والتعليم في مجال تكنولوجيا

.8

حث المعلمين على استخدام الوسائط الرقمية في عملية التعليم والتعلم.

المعلومات من خالل عقد الدورات و ُوَرش العمل وااللتزام بها وتطبيق نتائجها وتوصياتها.
 .11االستفادة من تجربة البراما االفتراضية في بعض الجامعات الفلسطينية.
 .11وضع وتطوير واستكمال التشريعات لمكافحة الجريمة اإللكترونية.

 .12التأكيد على أهمية تنظيم ورشات عمل تدريبية وطنية واطالق حمالت التوعية للتعريف بأخطار
الجريمة اإللكترونية وحماية الموروث األخالقي والقيمي والديني الفلسطيني.

 .13تضمين المناها الدراسية المفاهيم المتعلقة بأخالقيات استخدام تكنولوجيا المعلومات

 .14العمل على نشر ثقافة االستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعلومات لدى المعلمين والمشرفين التربويين
بما يخدم السياسات التي تضعها الدولة.

 .15اعتماد الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب لخريجي كليات التربية شرط تعيينهم بمهنة معلم.

 .16طرح حوافز تشجيعية للمشرفين الذين يعملون على توظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية
التعليمية التعلمية.

 .17اإلفادة من تكنولوجيا المعلومات في عقد دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية لنشر ثقافة استخدام
تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية التعلمية.

 .18إعادة هيكلة جداول المعلمين في التعليم الثانوي بشكل يسمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات في
العملية التعليمية التعلمية.
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المقترحات:
 .1وضع تصور تنفيذي لكفايات تكنولوجيا المعلومات لدى مشرفي المرحلية الثانويية وفيق المعيايير
الدولية.

 .2إجي يراء د ارس يية ل ييدور المش ييرف الترب ييوي لتنمي يية كفاي ييات تكنولوجي ييا المعلوم ييات لمعلم ييي المرحل يية
األساسية وفق المعايير الدولية.

 .3إجي يراء د ارس يية ح ييول م ييدى اس ييتفادة المعلم ييين والمتعلم ييين م يين اس ييتخدام تكنولوجي ييا المعلوم ييات
واالتصال في التدريس.

 .3تطوير معايير اختيار المشرف التربوي في ضوء المعايير الدولية.
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المراجع
 -من هدي القرآن الكريم.

أوالً :المراجع باللغة العربية
.3

إبراهيم إبراهيم ب (2004تعليم الكبار في عصر المعرفة ،مجلة التربية للجميع ،القاهرة:

.2

إبراهيم الخطيب وأمل الخطيب ب 2113اإلشراف التربوي فلسفته– أساليبه– تطبيقاته،

.3

الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار ،ص.24-22
عمان :دار قنديل للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

أبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور بد.ت لسان العرب ،بيروت :دار صادر ،بد.
ط  ،مجلد ب. 15

.4

إحسان األغا ب . 1997البحث التربوي عناصره ومناهجه وأدواته ،غزة :مطبعة مقداد،

.5

أحمد البستان وآخرون ب 2111اإلدارة واإلشراف التربوي النظرية البحث الممارسة،

.5

الطبعة الثانية.

الكويت :مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى.

أحمد الزايدي ) (2111الكفايات األدائية الالزمة للمشرفين التربويين بمراحل التعليم العام،
مكة المكرمة :جامعة أم القرى ،رسالة ماجستير غير منشورة.

.7

أحمد دويد ب 2112الحوافز التي يمكن أن تطور أداء المشرف التربوي بمنطقة مكة

.8

أحمد عايش ب 2117تطبيقات في اإلشراف التربوي ،عمان :دار المسيرة للنشر.

.9

المكرمة ،مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة.

أحمد عودة ب 1998القياس والتقويم في العملية التدريسية ،األردن :دار األمل للنشر
والتوزيع ،الطبعة الثانية.

 .11أميمة عمور وحسين أبو رياش ب 2117استخدام التكنولوجيا في الصف ،عمان :دار
الفكر ،الطبعة األولى.

 .33إيزابيل فيفر وآخرون ب 3997اإلشراف التربوي على المعلمين دليل لتحسين التدريس،
ترجمة :محمد عيد ديراني ،عمان :روائع مجدالوي.

 .77بشرى العنزي ب 7441تطوير كفايات المعلم في ضوء معايير الجودة في التعليم العام،
اللقاء السنوي الرابع عشر بعنوان الجودة في التعليم العام ،القصيم ،الفترة من  73-78مايو
.7441
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 .31بهجت إسماعيل ب 2118تقويم مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين
بالجامعة اإلسالمية في ضوء المعايير العالمية لألداء ،غزة :الجامعة اإلسالمية ،رسالة

ماجستير غير منشورة.

 .33توفيق مرعي ب 3981الكفايات التعليمية في ضوء تحليل النظم ،عمان :دار الفرقان.

 .15توفيق مرعي ب 2113شرح الكفايات التعليمية ،األردن :دار الشروق.

 .16تيسير خوالدة ب 2114صور التعلم اإللكتروني التي يمارسها المعلمون في المدارس
الخاصة في عمان .مجلة القراءة والمعرفة ،العدد  ،34ص .144 – 122

 .17جاميس بوفام ب 2115تقويم العملية التدريسية ما يحتاج أن يعرفه المعلمون ،ترجمة:
متيد حسن فوزي ،فلسطين :دار الكتاب الجامعي.

 .18جميل نشوان ويعقوب نشوان ب 2111السلوك التنظيمي في اإلدارة واإلشراف التربوي،
غزة :دار المنارة.

 .39جودت عبد الهادي ب 2112اإلشراف التربوي– مفاهيمه وأساليبه ،عمان :الدار العلمية
الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

.21

جودت عطوي ب 2113اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي "أصولها وتطبيقاتها" ،عمان:
الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.

الطبعة األولى.

 .23جودت عطوي ب 2114اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي ،عمان :دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى.

 .22جيمس هولي فيلد وكارن مولوني ب 2111بناء ثقافة المعايير بالتطبيق على المنظمات
البريطانية ،القاهرة :اتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،ترجمة :عبد الحكم الخزامي.

 .21حامد الحناوي ب 2131دور كتاب التكنولوجيا للصف الثاني عشر في إكساب الطلبة
بعض المعايير العالمية لتكنولوجيا المعلومات ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير
غير منشورة.

 .23حامد الصباغ بد.ت تطوير مهنة التعليم ،القاهرة :دار المعرفة الجامعية.

 .25حسن البيالوي وآخرون ب 2115الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير
االعتماد ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

 .25حسن الطعاني ب 2115اإلشراف التربوي (مفاهيمه ،أهدافه ،أسسه ،أساليبه) ،عمان:
دار الشروق للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

 .27الحسن المغيدي ب )2111نحو إشراف تربوي أفضل ،الرياض :مكتبة الراشد ،الطبعة
األولى.
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 .28حسن تيم ب2119

واقع الممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في المدارس

الحكومية في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،نابلس:
جامع النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .29خالد الحازمي ب 2112الهدف التعليمي الثقافي لتقنية المعلومات للمجتمع العربي
وتجربة المملكة العربية السعودية ،السعودية :دار عالم الكتب للطباعة والنشر.

 .11خالد العامري ب 2113كيف يوظف المدرسون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شرح
المناهج الدراسية ،القاهرة :دار الفروق للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

 .13دينا الحالق ب 2118متطلبات تطوير اإلشراف التربوي في المرحلة الثانوية بمحافظات
غزة في ضوء االتجاهات المعاصرة ،غزة ،جامعة األزهر ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .12راتب السعود ب 2111اإلشراف التربوي (اتجاهات حديثة) ،عمان :مركز طارق للخدمات
الجامعية.

 .11راشد أبو صواوين واياد عبد الجواد ب 2119

كفايات معلمي مبحث التكنولوجيا في

تكنولوجيا التعليم و درجة ممارستهم لها بالمرحلة الثانوية ،غزة ،جامعة األزهر ،المؤتمر

التربوي الثاني دور التعليم العالي في التنمية الشاملة  39-38نوفمبر .2119

 .13رافدة الحريري ب 2115اإلشراف التربوي واقعه وآفاقه المستقبلية ،عمان :دار المناها
للنشر والتوزيع.

 .15رداح الخطيب وآخرون ب 3987اإلدارة و اإلشراف التربوي اتجاهات حديثة ،الرياض:
مطابع الفرزدق التجارية ،الطبعة الثانية.

 .15رشدي طعيمة وحسين غريب ب 3985الكفايات التربوية الالزمة لمعلم التعليم األساسي
بين الحاضر والمستقبل ،جمهورية مصر العربية ،جامعة حلوان ،كلية التربية.

 .17رعد الصرن ب 2112صناعة التنمية اإلدارية في القرن الحادي والعشرين ،سوريا :دار
الرضا للنشر.
 .18زياد الجرجاوي و جميل نشوان ب 2115تقويم أداء المعلمين المهني في وكالة الغوث
الدولية في ضوء متشرات الجودة الشاملة ،المتتمر العلمي األول لكلية التربية ،غزة :جامعة
األقصى التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج –الواقع والتطلعات المنعقد في الفترة من

 21-39ديسمبر ،المجلد الثاني.

 .19زينة محمد ب 2115درجة ممارسة تكنولوجيا المعلومات وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية الخاصة في األردن ،األردن ،جامعة عمان العربية للدراسات

العليا ،رسالة ماجستير غير منشورة.
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 .31سحر باداود ب 2119واقع ممارسة المشرفات التربويات لإلشراف اإلبداعي من وجهة
نظر معلمات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى ،رسالة

ماجستير غير منشورة.

 .33سعد ياسين ب 2119أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات ،األردن:
دار المناها للنشر والتوزيع.

 .32سالمة حسين وعوض اهلل عوض اهلل ب 2115اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي،
عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون ،الطبعة األولى.

 .31سلمان حرب ب 3998مشكالت اإلشراف التربوي في فلسطين ،ورقة عمل مقدمة في اليوم
الد ارسي حول اإلدارة التربوية في فلسطين الواقع والطموح  ،غزة ،جمعية البحوث
والدراسات الفلسطينية ببيرسا  ،الخميس 32 ،نوفمبر.

 .33سهيل دياب ب2113

أهمية أدوار مشرف التربية العملية ومدى ممارسته لهذه األدوار،

مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية بيرسا ،غزة :دار المقداد للطباعة ،العدد

السادس ،صفحة .381-331

 .35سهيلة الفتالوي ب 2111الكفايات التدريسية ،مفهومه -تدريب -أداء ،األردن :دار
الشروق للتوزيع والنشر ،الطبعة األولى.
 .35صفوت فرج ب 3997القياس النفسي ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية ،الطبعة الثالثة

 .37طارق البدري ب 2112تطبيقات و مفاهيم في ِ
اإلشراف التربوي ،األردن :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

 .38طارق عامر ب 2117التعليم والمدرسة اإللكترونية ،القاهرة :دار السحاب للنشر والتوزيع.

 .39طارق عباس ب 2113مجتمع المعلومات الرقمي ،القاهرة :المركز األصيل للطبع والنشر
والتوزيع.

 .51عامر قنديجلي ب 2131المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واالنترنت ،األردن :دار
المناها للنشر والتوزيع.

 .53عامر قنديلجي وعالء الدين الجنابي ب 2115نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا
المعلومات ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

 .52عاهد المقيد ب 2115واقع الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالة الغوث بغزة
في ضوء

مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطويره ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة

ماجستير غير منشورة.

 .51عايد الهرش وآخرون ب 2111تصميم البرمجيات التعليمية بوانتاجها وتطبيقاتها التربوية،
عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
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 .53عائدة النادي ب 2117إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي في ضوء
المعايير العالمية ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .55عبد الحميد البلداوي وأسامة سالم ب 2113استخدامات الحاسوب في العمليات اإلدارية
والمالية ،عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع.

 .55عبد الرحمن عدس ب 3999أساليب البحث التربوي ،عمان :دار الفرقان ،الطبعة األولى.

 .57عبد الرحمن عدس وذوقان عبيدات ب 3999البحث العلمي ،مفهومه -أدواته -أساليبه،
الرياض :دار أسامة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة.

 .58عبد العزيز البابطين ب 3995الكفايات التعليمية الالزمة للطالب المعلم وتقصي أهميتها
وتطبيقها من وجهة نظره ونظر المشرف عليه في كلية التربية بجامعة الملك سعود

بالرياض ،الرياض ،جامعة الملك سعود ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .59عبد الغني النوري ب 3993اتجاهات جديدة في اإلدارة التعليمية ،الدوحة :دار الثقافة.

 .51عبد الفتاح عليان ب 2112دور المشرف التربوي في تجويد أداء معلمي اللغة اإل نجليزية
في المرحلة الثانوية بمحافظة غزة ،غزة ،جامعة األزهر ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .53عبد الكريم عليان ب 3995مشكالت معلمي المرحلة االبتدائية في قطاع غزة  ،غزة :دار
البشير للطباعة والنشر والتوزيع.

 .52عبد اهلل آل محيا ب 2118أثر الجيل الثاني من التعلم اإللكتروني على مهارات التعلم
التعاوني لدى طالب كلية المعلمين في أبها ،السعودية ،جامعة أم القرى ،رسالة دكتوراه
غير منشورة.

 .51عبد اهلل الجواد ب 2111رؤى تربوية حول إعداد المعلم وتوحيد مصادر إعداده ،المتتمر
العلمي الثاني ،جمهورية مصر العربية ،جامعة أسيوط ،كلية التربية ،مجلد ب. 3

 .53عبد الناصر جرادات وآخرون ب 2119تطبيقات الحاسوب في اإلدارة والتسويق ،عمان:
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

 .55عدنان اإلبراهيم ب 2112اإلشراف التربوي أنماطه وأساليبه ،إربد :متسسة حمادة
للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

 .66عزمي عبد المقصود وآخرون ب 1991المعلم ومهنة التعليم ،القاهرة :مطبعة أبناء وهبة
حسان.

 .57علي الحكمي وآخرونب 2111اختبار الكفايات األساسية للمعلمين ،ورقة مقدمة إلى اللقاء
الحادي عشر لقادة العمل التربوي المنعقد في مدينة جازان خالل الفترة من -3
3323 3 1هي ،ص.399-377
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 .58علي الشيخي ب 2111الكفايات التربوية والتخصصية الالزمة للمشرفين على تعليم اللغة
العربية ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .59علياء الجندي ب 2115فعالية الوحدات النسقية في تنمية كفايات توظيف تكنولوجيا
المعلومات لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية ،جامعة أم

القرى ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية ،المجلد ،37العدد األول ص.323-71

 .71غدنانة البنعلي وسمير مراد ب 2113تطوير برنامج التربية العملية في خطة إعداد المعلم

بكلية التربية بتصور مقترح  .قطر ،مجلة مركز البحوث التربوية ،العدد ،23ص-29
.64

 .73الغريب اسماعيل ب 2113تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم ،القاهرة :عالم الكتب،
الطبعة األولى.

 .72غسان الحلو ب 2119درجة ممارسة المشرفين التربويين لألنماط اإلشرافية في المدارس
الثانوية في فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .73فاروق الف ار ب . 1989تطوير كفاءات تدريس الجغرافيا باستخدام الوحدات النسقية،
القاهرة ،جامعة عين شمس ،رسالة دكتوراه منشورة.

 .73فتحية محمد ) (1994فعالية أسلوب التعلم التعاوني على التحصيل الدراسي في مادة

الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ،القاهرة :عالم الكتب ،مجلة

دراسات تربوية ،المجلد الحادي عشر ،الجزء ب. 71

 .75فكري ريان ب 3988اإلشراف التربوي مفهومه ،فلسفته ،أسسه ،مجلة البحث والتربية،
بيروت :دار الكتاب الجديد ،الطبعة الثانية.

 .75فهد الحبيب ب 3995التوجيه واإلشراف التربوي في دول الخليج العربية ،الرياض :مكتب
التربية العربي لدول الخليا.

 .77فتاد العاجز وعلي خليفة ب  : 1997معوقات العمل اإلشرافي في محافظات قطاا غزة
كما يراها المشرفون التربويون ،غزة ،الجامعة االسالمية ،كلية التربية.

 .78كامل أبو شملة ب 2119فعالية األساليب اإلشرافية في تحسين أداء معلمي مدارس وكالة
الغوث بغزة من وجهة نظرهم و سبل تطويرها ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير
غير منشورة.

 .79مجدي حناوي ب 2111اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو اإلنترنت واستخداماتها في

التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة
ماجستير غير منشورة.
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 .81محمد أبو ملوح وعطية العمري ب 2112معوقات اإلشراف التربوي في محافظات غزة من
وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين ،مجلة رؤى تربوية ،رام اهلل ،مركز القطان

للبحث والتطوير التربوي ،العدد  ،8 –7ص .79-77

 .83محمد األفندي ب 3991اإلشراف التربوي ،القاهرة :عالم الكتب ،الطبعة الثالثة.

 .82محمد البنا ب 2111الدور المهني للمشرف التربوي ومدى ممارسته له من وجهة نظر
المعلمين في مدارس محافظة غزة ،غزة ,الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير
منشورة.

 .81محمد الزبون وصالح عبابنة ب2131

تصورات الستخدام تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت في تطوير النظام التربوي ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،مجلة جامعة
النجاح لألبحاث بالعلوم اإلنسانية  ،مجلد  ،23ص.28 -3

 .83محمد الطائي ب 2115المدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية ،عمان :دار وائل للنشر،
الطبعة األولى.

 .85محمد الطائي ب 2119مدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية ،عمان :دار وائل للنشر،
الطبعة الثانية.

 .85محمد المنيف ب 2113اإلشراف التربوي وتحقيق أهدافه في ضوء األساليب التربوية
المعاصرة ،الرياض :فهرسة الملك الوطنية أثناء النشر ،الطبعة األولى.

 .87محمد الناقة ب 3987البرنامج التعليمي القائم على الكفايات ،أسسه ،إجراءاته ،القاهرة:
شركة مطابع الطوبجي.

 .88محمد بن أبي بكر الرازي بد .ت  .مختار الصحاح ،بترتيب محمود أبو خاطر  ،القاهرة،
الهيئة المغربية العامة للكتاب.

 .89محمد جواد الخطيب ب 2115التوجيه التربوي المهني (اإلشراف التربوي) ،غزة :مكتبة
آفاق ،الطبعة األولى.

 .91محمد حمدان ب 3992اإلشراف في التربية المعاصرة ،عمان :دار التربية الحديثة.

 .93محمد صيام ب 2117دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء المهني للمعلمين
في المدارس الثانوية في محافظة غزة ،غزة :الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،غزة.

 .92محمد عسقول ب 2111الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطار الفلسفي واإلطار
التطبيقي ،غزة :مكتبة آفاق.

 .93محمد مرسي ب 2111اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها ،القاهرة :عالم الكتب.
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 .93محمود أبو عابد ب 2115المرجع في اإلشراف التربوي والعملية اإلشرافية ،إربد :دار
الكتاب الثقافي.

 .95محمود األسطل ب 2119إثراء وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعلومات في ضوء
المعايير األدائية للبرمجة وأثره على مهارة البرمجة لدى طالب الصف الحادي عشر،
غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .96محمود الجردات ب 2119مستوى ممارسة المشرفين التربويين للمهام اإلشرافية من
وجهة نظر مديري المدارس الثانوية والمعلمين في مدينة حائل ،مجلة الثقافة والتربية،

العدد التاسع والعشرون ،ابريل .2119

 .97محمود الناقة ب 3997البرنامج التعليمي القائم على الكفاءات ،أسسه ،بواجراءاته ،دليل
للدارسين لدرجتي الماجستير والدكتوراه في المناها وطرق التدريس إلى البحوث التي
منحت عليها كليات التربية في مصر درجتي الماجستير والدكتوراه تخصص المناها
وطرق التدريس ،القاهرة ،جامعة عين شمس ،كلية التربية.

 .98محمود محمود ب 3997واقع اإلشراف التربوي في محافظات غزة في مجال تنمية كفايات
المعلمين ،غزة ،الجامعة اإلسالمية.

 .99محمود طافش ب 2113اإلبداع في اإلشراف التربوي و اإلدارة المدرسية ،عمان :دار
الفرقان ،الطبعة األولى.

 .111مشعل الشمري ب . 2118درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للكفايات التكنولوجية
التعليمية من وجهة نظرهم في منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية ،عمان،

الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .313معهد اليونسكو لإلحصاء ب 2119دليل لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
التعليم ،منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة ،وثيقة تقنية رقم.2

 .312منال السيف ب 2119مدى توافر التعليم اإللكتروني ومعوقاتها وأساليب تنميتها من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود ،السعودية،

جامعة الملك سعود ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .311منصل الرفاعي ب 2113التوجيه التربوي اتجاهات معاصرة ،عمان :دار النشر ،الطبعة
األولى.

 .114منصور الشهري ب 2115دور المعلم في عصر المعلوماتية ،السعودية ،مجلة المكتبات
والمعلومات العربية ،العدد  ،4ص .32 – 5
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 .315منير كرمة ب 2131مدى توافق كفاءة معلم التربية التكنولوجية في فلسطين مع معايير
اليونسكو من وجهة نظر مديريهم ،فلسطين ،جامعة األقصى ،المؤتمر العلمي التربية
التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم ،أكتوبر  ،2131ص.213-235

 .315مها الزايدي ب 2112تقويم األداء الوظيفي للمشرفة التربوية (دراسة تطبيقية) ،القاهرة:
دار الفكر العربي ،الطبعة األولى.

 .317نبيل زقوت ب 2117تطوير معايير اختيار مديري مدارس وكالة الغوث في غزة من وجهة
نظر المشرفين التربويين والمديرين والمعلمين ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير
غير منشورة.

 .318نجوى صالح ب 2131مستوى جودة برنامج إعداد معلم التربية التكنولوجية في الكلية
الجامعية للعلوم التطبيقية من وجهة نظر الطلبة ،غزة ،جامعة األقصى ،المتتمر العلمي
التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم ،أكتوبر  ،2131ص.283-235

 .319نزيه يونس ب 2119توظيف التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في
محافظة غزة ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .331نعيمة المدلل ب 2111تصور مقترح لمواجهة معوقات اإلشراف التربوي في محافظات
غزة في ضوء االتجاهات المعاصرة ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير
منشورة.

 .333نعيمة المدلل ب 2117تصور مقترح لتطوير اإلشراف التربوي بالمدارس اإلعدادية
بمحافظات غزة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر ،القاهرة :جامعة الدول العربية ،رسالة

دكتوراه غير منشورة.

 .332نهلة كساب ب 2111الدور المتوقع والواقعي للمشرف التربوي كما يراه المشرفون
التربويين والمعلمون في مراحل التعليم قبل الجامعي بقطاع غزة ،القاهرة :جامعة عين

شمس ،برناما الدراسات المشترك ،مع كلية التربية بجامعة األقصى ،رسالة دكتوراه غير
منشورة.

 .331نوال ياسين ب 2111مهارات التدريس ،مجلة الدراسات والبحوث التربوية ،عشرون عاماً
من العطاء ،مكة المكرمة ،و ازرة المعارف.

 .114نورة الهزاني ب 2119واقع استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات في المدارس
الثانوية للبنات في مدينة الرياض من وجهة نظر المعلمات والطالبات ،السعودية،

دراسات تربوية واجتماعية ،مجلد  ،15عدد  ،4ص .359 – 333
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 .335هاشم الشرنوبي ب 2115توظيف المعايير العالمية للجودة الشاملة إلعداد أخصائي
تكنولوجيا التعليم في وضع منظومة المعايير القومية ،المتتمر العلمي السنوي العاشر،

تكنولوجيا التعليم اإللكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة ،ص.595-551

 .335واثق حثناوي ب 2119دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في
المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين ،فلسطين،
جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .337و ازرة التربية والتعليم العالي ب 2119تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي عشر ،فلسطين،
مركز المناها.

 .338و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ب ، 2131المعايير المهنية للمعلمين (،)4010
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المالحق

ملحق ()1
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جـامعــــــة األزهـــــر -غــــزة
عمــــادة الـدراســـات العليــــا
كــليــــــــــة الـــــتربيــــــــــــة
قســـــم أصــــــول التربيــــــة
الصورة األولية للترجمة
السيد ................................................................. /المحترم.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
الموضوع :تحكيم الترجمة

يقييوم الباحييث بييإجراء د ارسيية بعن يوان " دور المشددرف التربددوي فددي تنميددة كفايددات تكنولوجيددا المعلومددات
لمعلمي المرحلة الثانوية بفلسطين وفق المعاييدر الدوليدة

" وذليك اسيتكماالً لمتطلبيات الحصيول عليى درجية الماجسيتير

في أصول التربية ،وقد قام الباحث بترجمة قائمة المعايير التي أصدرتها الجمعية الدوليية لتكنولوجييا التعلييم وذليك تمهييداً لعميل االسيتبانة الخاصية
بذلك.
ونظ اًر لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال  ،وللمساعدة في إنجاز هذه الدراسة أرجو من سيادتكم التكرم بتحكييم الترجمية فيي ضيوء المعيايير
المرفقة:


صياغة المعايير والمتشرات ومدى مالءمتها .



الصحة العلمية والسالمة اللغوية.
شاكراً لكم حسن تعاونكم ,،،

الباحث

محمد حسين أبو جاسر
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The ISTE NETS and Performance Indicators
for Teachers (NETS•T)
Effective teachers model and apply the National Educational Technology
Standards for Students (NETS•S) as they design, implement,
and assess learning experiences to engage students and improve learning; enrich
professional practice; and provide positive models for
students, colleagues, and the community. All teachers should meet the following
standards and performance indicators. Teachers:
1. Facilitate and Inspire Student Learning and Creativity
Teachers use their knowledge of subject matter, teaching and learning,
and technology to facilitate experiences that advance student
learning, creativity, and innovation in both face-to-face and virtual
environments. Teachers:
a. promote, support, and model creative and innovative thinking and
inventiveness
b. engage students in exploring real-world issues and solving authentic
problems using digital tools and resources
c. promote student reflection using collaborative tools to reveal and clarify
students’ conceptual understanding and thinking, planning,
and creative processes
d. model collaborative knowledge construction by engaging in learning
with students, colleagues, and others in face-to-face and virtual
environments
2. Design and Develop Digital-Age Learning Experiences and Assessments
Teachers design, develop, and evaluate authentic learning experiences and
assessments incorporating contemporary tools and resources to
maximize content learning in context and to develop the knowledge, skills, and
attitudes identified in the NETS•S. Teachers:
a. design or adapt relevant learning experiences that incorporate digital
tools and resources to promote student learning and creativity
b. develop technology-enriched learning environments that enable all
students to pursue their individual curiosities and become
active participants in setting their own educational goals, managing their
own learning, and assessing their own progress
c. customize and personalize learning activities to address students’
diverse learning styles, working strategies, and abilities using
digital tools and resources
d. provide students with multiple and varied formative and summative
assessments aligned with content and technology
standards and use resulting data to inform learning and teaching
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3. Model Digital-Age Work and Learning
Teachers exhibit knowledge, skills, and work processes representative of
an innovative professional in a global and digital society. Teachers:
a. demonstrate fluency in technology systems and the transfer of current
knowledge to new technologies and situations
b. collaborate with students, peers, parents, and community members
using digital tools and resources to support student success
and innovation
c. communicate relevant information and ideas effectively to students,
parents, and peers using a variety of digital-age media and formats
d. model and facilitate effective use of current and emerging digital tools
to locate, analyze, evaluate, and use information
resources to support research and learning
4. Promote and Model Digital Citizenship and Responsibility
Teachers understand local and global societal issues and responsibilities in
an evolving digital culture and exhibit legal and ethical
behavior in their professional practices. Teachers:
a. advocate, model, and teach safe, legal, and ethical use of digital
information and technology, including respect for copyright,
intellectual property, and the appropriate documentation of sources
b. address the diverse needs of all learners by using learner-centered
strategies and providing equitable access to appropriate digital tools
and resources
c. promote and model digital etiquette and responsible social interactions
related to the use of technology and information
d. develop and model cultural understanding and global awareness by
engaging with colleagues and students of other cultures using
digital-age communication and collaboration tools
5. Engage in Professional Growth and Leadership
Teachers continuously improve their professional practice, model lifelong
learning, and exhibit leadership in their school and professional
community by promoting and demonstrating the effective use of digital tools and
resources. Teachers:
a. participate in local and global learning communities to explore creative
applications of technology to improve student learning
b. exhibit leadership by demonstrating a vision of technology infusion,
participating in shared decision making and community
building, and developing the leadership and technology skills of others
c. evaluate and reflect on current research and professional practice on a
regular basis to make effective use of existing and emerging digital
tools and resources in support of student learning
d. contribute to the effectiveness, vitality, and self-renewal of the teaching
profession and of their school and community
Copyright © 2008, ISTE (International Society for Technology in Education), 1.800.336.5191 (U.S. & Canada) or 1.541.302.3777
(Int’l), iste@iste.org, www.iste.org. All rights reserved.
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المعايير الدولية لتكنولوجيا التعليم ومؤشرات األداء للمعلمين
الصادرة عن الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم

إن المعل ي ييم الفع ي ييال يمك ي يين أن يطب ي ييق المع ي ييايير الدولي ي يية لتكنولوجي ي ييا التعل ي يييم عل ي ييى طالب ي ييه بحي ي ييث

يق ييوم بتصي ييميم وتطبي ييق مقيي يياس الخبي يرات التعلميييية م يين أجيييل إشي يراك الطي ييالب وتحس ييين عمليي يية اليييتعلم
واثي ي يراء الممارس ي ييات المهني ي يية واعط ي يياء نم ي يياذج إيجابي ي يية للط ي ييالب وال ي ييزمالء والمجتم ي ييع كك ي ييل ،ل ي ييذا ف ي ييإن
كل المعلمين يجب أن يطبقوا المعايير التالية ومتشرات األداء ويقوم المعلم بي:
 .1الميسر والملهم لتعلم الطالب بوابداعه.

يقي ي ييوم المعلمي ي ييون باسي ي ييتغالل المعرفي ي يية في ي ييي تخصصي ي ييهم وتعلي ي يييمهم وتدريسي ي ييهم والتكنولوجيي ي ييا مي ي يين أجي ي ييل
تيسي ييير الخب ي يرات التي ييي تي ييدفع لتعلي يييم الطي ييالب وابي ييداعهم والتجديي ييد في ييي كي ييل مي يين البيئي يية االفت ارضي ييية أو

وجهاً لوجه ،يقوم المعلم بالتالي:
أ

تحفيز ودعم وتطبيق التفكير واالبتكار المتجدد واإلبداعي

ب دم ي ييا الط ي ييالب ف ي ييي استكش ي يياف قض ي ييايا الواق ي ييع وح ي ييل مش ي ييكالت واقعي ي يية باس ي ييتخدام المص ي ييادر
واألدوات الرقمية
ج االرتقي ي يياء بي ي ييأداء الط ي ي ييالب باسي ي ييتخدام األدوات التشي ي يياركية لكش ي ي ييف وتوضي ي يييح الفهي ي ييم والتفكي ي ي يير
والتخطيط والعمليات اإلبداعية من الناحية النظرية.
د تطبي ي ي ييق البن ي ي يياء المعرف ي ي ييي التف ي ي يياعلي لالنخيي ي يراط ف ي ي ييي عملي ي ي يية ال ي ي ييتعلم م ي ي ييع الط ي ي ييالب وال ي ي ييزمالء
وآخرين وجهاً للوجه أو في البيئات االفتراضية.
 .4تصميم وتطوير الممارسات والتقييمات التعليمية في العصر الرقمي
يقي ي ييوم المعلمي ي ييون بعمليي ي يية تصي ي ييميم وتطي ي ييوير وتقيي ي يييم لخب ي ي يرات التعلي ي يييم الحقيقيي ي يية وقياسي ي ييها باسي ي ييتخدام

الم ي ي يوارد والمصي ي ييادر المعاص ي ي يرة لزيي ي ييادة محتي ي ييوى التعلي ي يييم مي ي يين حيي ي ييث المحتي ي ييوى ومي ي يين أجي ي ييل تطي ي ييوير

المعرفي يية والمهي ييارات واالتجاه ي ييات المحي ييددة م ي يين المعي ييايير الدولي ي يية لتكنولوجيي ييا المعلوم ي ييات وعليي ييه ف ي ييإن
المعلم:

أ

يق ي ييوم بعملي ي يية تص ي ييميم وتكيي ي ييف للخبي ي يرات التعليمي ي يية ذات العالق ي يية والت ي ييي تش ي ييمل المي ي يوارد
واألدوات الرقمية لالرتقاء بتعلم الطالب وابداعهم.

ب يق ييوم المعل ييم بتط ييوير بيئ ييات ال ييتعلم بإثرائه ييا تكنولوجيي ياً والت ييي تمك يين الط ييالب م يين إكم ييال
طمي ييوحهم الشخصي ييي ليكون ي يوا مشي يياركين في يياعلين في ييي وضي ييع أهي ييدافهم التعليميي يية الخاصي يية
وادارة تعلمهم كذلك وقياس مدى التقدم
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ج إطفي ي يياء شخصي ي ييية الطالي ي ييب علي ي ييى األنشي ي ييطة التعليميي ي يية لتسي ي ييتهدف أنمي ي يياط أو اسي ي ييتراتيجية
العمل واإلمكانات التعليمية المختلفة الستخدام المصادر واألدوات الرقمية.
د تزويي ي ي ييد الطي ي ي ييالب بتقييمي ي ي ييات مرحليي ي ي يية وتكوينيي ي ي يية متنوعي ي ي يية حسي ي ي ييب المحتي ي ي ييوى والمعي ي ي ييايير
التكنولوجية واستخدام البيانات الناتجة لتغذية التعلم والتدريس بها.
 .1تطبيق العمل والتعلم في العصر الرقمي
يع ي ييرض المعل ي ييم المعرف ي يية والمه ي ييارات ويمث ي ييل العملي ي ييات بمهني ي يية متج ي ييددة ف ي ييي مجتمي ي يع رقم ي ييي وع ي ييالمي

وعليه:

أ

يظه ي ي ييروا الطالق ي ي يية ف ي ي ييي أنظم ي ي يية التكنولوجي ي ي ييا ودوره ي ي ييا ف ي ي ييي نق ي ي ييل المعرف ي ي يية إل ي ي ييى أنم ي ي يياط
تكنولوجية جديدة.

ب المش ي ي ي يياركة م ي ي ي ييع الط ي ي ي ييالب واألقي ي ي ي يران واآلب ي ي ي يياء وأعض ي ي ي يياء المجتم ي ي ي ييع باس ي ي ي ييتخدام المي ي ي ي يوارد
واألدوات الرقمية لدعم نجاح الطالب وتطوير قدراتهم
ج محاكي ي ي يياة المعلومي ي ي ييات واألفكي ي ي ييار ذات العالقي ي ي يية بفعاليي ي ي يية مي ي ي ييع الطلبي ي ي يية واآلبي ي ي يياء واألق ي ي ي يران
باستخدام وسائط معينة من العصر الرقمي.
د تطبيي ييق وتيسي ييير االسي ييتخدام الفعي ييال لي ييألدوات الرقميي يية الشي ييائعة والحاليي يية لتحديي ييد وتحليي ييل
وتقويم واستخدام موارد المعلومات في دعم البحث والتعلم.
 .2االرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقها
فهي ي ييم المعلي ي ييم للقضي ي ييايا والمسي ي ييئوليات االجتماعيي ي يية محلي ي ي ياً وعالمي ي ي ياً ضي ي ييمن ثقافي ي يية رقميي ي يية وعي ي ييرض
السلوك القانوني واألخالقي في ممارستهم المهنية ولذا يجب على المعلم:
أ

تبن ي ييي وتطبي ي ييق وتعل ي يييم االس ي ييتخدام األخالق ي ييي والق ي ييانوني اآلم ي يين للتكنولوجي ي ييا والمعلوم ي ييات

الرقمي ي ي يية بم ي ي ييا تتض ي ي ييمن احتي ي ي يرام حق ي ي ييوق النس ي ي ييخ والملكي ي ي يية الفكري ي ي يية والتوثي ي ي ييق المناس ي ي ييب
للمصادر.
ب مخاطب ي يية الحاج ي ييات المختلف ي يية لجمي ي ييع المتعلم ي ييين مس ي ييتخدمين اس ي ييتراتيجيات الم ي ييتعلم ه ي ييو
محور العملية التعليمية وتزويد الوصول المناسب للمصادر واألدوات الرقمية.
ج يط ي ييور ويطب ي ييق آداب الس ي ييلوك الرقمي ي يية والتفاع ي ييل االجتم ي يياعي المس ي ييئول ض ي ييمن اس ي ييتخدام
التكنولوجيا والمعلومات.
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د تط ي ييوير وتطبي ي ييق الفه ي ييم الثق ي ييافي وال ي ييوعي الع ي ييالمي عي ي ين طري ي ييق االش ي ييتراك م ي ييع ال ي ييزمالء
والطي ي ي ييالب مي ي ي يين ذوي الثقافي ي ي ييات المختلفي ي ي يية باسي ي ي ييتخدام أدوات تعي ي ي يياون وتواصي ي ي ييل العصي ي ي يير
الرقمي.
 .1االنخراط في النمو المهني والقيادي
يقي ي ييوم المعلي ي ييم بشي ي ييكل مسي ي ييتمر بتحسي ي ييين ممارسي ي ييته المهنيي ي يية وتطبيي ي ييق الي ي ييتعلم علي ي ييى مي ي ييدى الحيي ي يياة
ويبي ييرز القيي ييادة في ييي مدرس ي ييته ومجتمعي ييه المهني ييي بتطي ييوير وتوض ي يييح االسي ييتخدام الفعي ييال للمص ي ييادر

واألدوات الرقمية:
أ

يشي ي ي ي ييارك ف ي ي ي ي ييي المجتمعي ي ي ي ييات التعليمي ي ي ي ي يية العالميي ي ي ي يية والمحلي ي ي ي ي يية الستكشي ي ي ي يياف التطبيق ي ي ي ي ييات
التكنولوجية اإلبداعية لتحسين تعليم الطالب.

ب إب ي ي يراز القيي ي ييادة لتوضي ي يييح رتيي ي يية االنفجي ي ييار التكنول ي ييوجي في ي ييي عمليي ي يية صي ي يينع الق ي ي يرار وبني ي يياء
المجتمع وتطوير القيادة والمهارات التكنولوجية لآلخرين.
ج تقييي يييم التغذيي ي يية الراجعيي يية حي ي ييول األبحيي يياث والممارسي ي ييات الحالي ي يية علي ي ييى قاع ي ييدة االسي ي ييتخدام
األفضل للموارد واألدوات الرقمية الشائعة والقائمة في دعم تعلم الطالب.
د المس ي ي ي يياهمة ف ي ي ي ييي الفعالي ي ي ي يية والص ي ي ي ييحوة والتجدي ي ي ي ييد التلق ي ي ي ييائي لمهن ي ي ي يية الت ي ي ي ييدريس والمدرس ي ي ي يية
والمجتمع.
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ملحق ()2
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جـامعــــــة األزهـــــر -غــــزة
عمــــادة الـدراســـات العليــــا
كــليــــــــــة الـــــتربيــــــــــــة
قســـــم أصــــــول التربيــــــة

السيد ................................................................. /المحترم.

الصورة األولية الستبيان قياس دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات
يقييوم الباحييث بييإجراء د ارسيية بعن يوان "دور المشدددرف التربدددوي فدددي تنميدددة كفايدددات تكنولوجيدددا المعلومدددات
لمعلمي المرحلة الثانوية بفلسطين وفدق المعاييددر

الدوليددة" وذليك اسيتكماالً لمتطلبيات الحصيول عليى درجية الماجسيتير

في أصول التربية ،وقد قام الباحث بإعداد استبيان لقياس دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات.
ونظي اًر لمييا تتمتعييون بييه ميين خبيرة فييي هييذا المجييال ،وللمسيياعدة فييي إنجيياز هييذه الد ارسيية أرجييو ميين سيييادتكم التكييرم بتحكيييم هييذا االسييتبيان فييي
ضوء المعايير المرفقة:


المحاور األساسية ألبعاد االستبيان ومدى مطابقتها لموضوا الدراسة.



الصحة العلمية والسالمة اللغوية.



مدى بساطة وتعقد الفقرات.
شاكراً لكم حسن تعاونكم ،،،

الباحث

محمد حسين أبو جاسر
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السادة المعلمون الكرام:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

في إطار منها الدراسات العليا بجامعة األزهر -غزة ،وضمن خطتي لمشروا رسالة
الماجستير بكلية التربية -أصول التربية ،يطيب لي مشاركتكم معي ببعض دقائق من وقتكم ،من خالل
إبداء وجهة نظركم الشخصية في بيان استجاباتكم على المقياس التالي.

كما نود أن ننوه لكم بأنه ال يوجد إجابة صحيحة وخاطئة ،فلكل منا نظرته الخاصة لتعامل

المشرف التربوي مع المعلم ،إنما المهم هو التعبير الصادق عن أسلوبك ووجهة نظرك بالموضوا.

وهذا لغرض البحث العلمي فقط
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

البيانات األولية:

برجيياء تعبئيية البيانييات التالييية ،ميين خييالل وضييع إشييارة ب Xفييي المربييع الميراد اختييياره ،مييع عييدم

ترك أي بيان فارغ لألهمية.

 -3اجلنس:
 -2املؤهل العلمي:
 -1الصف الذي تدرسه:

ذكر
دبلوم

أنثى
بكالوريوس أو ليسانس
الثاين عشر
احلادي عشر

ماجستري  /دكتوراه

 -3التخصص اجلامعي:
 -5املبحث الذي تدرسه:
 -5سنوات اخلدمة يف الوظيفة:
من  33اىل  35سنوات
من  5اىل  31سنوات
أقل من  5سنوات
نعم
 -7دورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات (احلاسوب واالنرتنت) خالل اخلدمة:

أكثر من  35سنة
ال

الباحث

محمد حسين أبو جاسر
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تعليمات االستبيان:
فيما يلي مجموعة من الفقيرات حيول كفاييات تكنولوجييا المعلوميات الواجيب توافرهيا ليدى معلميي

المرحليية الثانوييية ،والتييي تتكييون ميين ب 56فقيرة ،موزعيية علييى ب 5محيياور ،وتجييدر اإلشييارة إلييى أن لكييل
فقرة خمس خيارات ،وفقاً لتصنيف ليكارد الخماسي ،مع العلم بأنه ال يوجد خيار خاطئ.
مثال توضيحي لطريقة اإلجابة:
الدرجة
الرقم

1

الفقرات

كبيرة جداً

كبيرة

×

يحث ييك المش ييرف عل ييى تط ييوير ق ييدراتك اإلبداعي يية
الستخدام المصادر واألدوات الرقمية

351

متوسطة

قليلة

قليلة
جداً

استبيان لقياس دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات
الرقم

درجة الممارسة

الفقرة

كبيرة
جداً
1

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

2

1

4

احملور األول :تيسري تعليم الطلبة وإهلام إبداعاتهم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

يحثك المشرف على تطوير قدراتك اإلبداعية الستخدام المصادر
واألدوات الرقمية
يرشدك المشرف إلى توظيف المصادر واألدوات الرقمية في العملية
التعليمية التعلمية
يحفزك المشرف على تطبيق مهارات التفكير اإلبداعي أثناء العملية
التعليمية التعلمية
يرشدك لالبتكار المتجدد لتحقيق أهدافك التعليمية التعلمية
يحفزك المشرف على تطبيق األدوات الرقمية في اكتشاف قضايا
الواقع لدى طلبتك
يحثك المشرف على استخدام التكنولوجيا في حل المشاكل الواقعية
يتابع المشرف تخطيطك أثناء استخدام التعاون التكنولوجي بهدف
تحسين العملية التعليمية التعلمية
يحثك المشرف على توظيف التعاون التكنولوجي من أجل االرتقاء
بمستويات طلبتك
يبين المشرف أهمية تطبيق األساليب اإلبداعية في تحقيق التعاون
التكنولوجي
يهتم بتكوين البناء المعرفي لديك بوساطة تكنولوجية إلثراء العملية
التعليمية التعلمية
يحثك المشرف على توظيف البناء المعرفي بوساطة المصادر
واألدوات الرقمية لزيادة التفاعل مع الطلبة
يعزز لديك التفاعل مع زمالءك من أجل تنمية قدراتك المعرفية
يتابع مدى استخدامك ألدوات محددة بالبراما ،المحاكاة ،االنترنت
من أجل تطبيق البناء المعرفي في تحسين العملية التعليمية التعلمية

احملور الثاني :تطوير املمارسات التعليمية يف العصر الرقمي

14
15
16
17

يعزز خبراتك التعليمية باستخدام األدوات الرقمية لالرتقاء بمستواك
المهني
يزودك بمهارات وخبرات تنمي قدراتك في استخدام األدوات الرقمية
يزودك بطرق لتصميم خبرات تعليمية باستخدام األدوات الرقمية
لالرتقاء بقدرات الطلبة اإلبداعية
يساعدك في تطوير خبراتك التعليمية الستخدام األدوات الرقمية
لالرتقاء بإبداعات الطلبة

353

ضعيفة
جداً
1

الرقم
18
19
21

درجة الممارسة

الفقرة

كبيرة
جداً
1

2

1

4

ينمي لديك اتجاهات جديدة نحو استخدام األدوات الرقمية
يحثك المشرف على استخدام األدوات والمصادر الرقمية لتشخيص
مستويات الطلبة
يحثك المشرف على استخدام التكنولوجيا لتحقيق األهداف التعليمية
لتطوير بيئات التعلم بغرض تحقيق األهداف التعليمية

21

يعمل المشرف على تطوير قدراتك لتنظيم وادارة البيئات الصفية

22

يشجعك المشرف على قياس فاعلية بيئات التعلم التكنولوجية

23

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

يحثك المشرف على استخدام األدوات والمصادر الرقمية في
تشخيص مدى فعالية األساليب التعليمية
يحثك المشرف على استخدام األدوات والمصادر الرقمية في

24

تشخيص االستراتيجيات األنسب لتحتفظ ببقاء أثر التعلم في العملية
التعليمية

25
26
27
28

يزودك المشرف بمعايير التكنولوجيا التي تستخدم في التقويم
يحثك المشرف على اجراء التقويم التكويني والختامي وفق معايير
التكنولوجيا
يحثك على استخدام األدوات الرقمية في تقويم الخبرات التعليمية
لالرتقاء بتعلم الطالب وابداعاتهم
يرشدك المشرف على توظيف نتائا التقويم القائمة على المعايير
التكنولوجية لتحسين العملية التعليمية التعلمية.

احملور الثالث :تطبيق التعلم والعمل يف العصر الرقمي

29

يساعدك المشرف على مواكبة العصر الرقمي بجوانبه المعرفية

31

يساعدك المشرف على مواكبة العصر الرقمي بجوانبه المهارية

31

يتواصل معك المشرف باستخدام أدوات رقمية

32
33
34
35
36
37

يشجعك على استخدام أنظمة التكنولوجيا الجديدة بغرض تحسين
البيئة التعليمية التعلمية
يعزز المشرف مهاراتك في تطبيق أنظمة التكنولوجيا الجديدة
يساعدك المشرف على استخدام أنظمة التكنولوجيا الحديثة بهدف
ابتكار أنماط وأساليب تعليمية جديدة
يحثك المشرف على استخدام األدوات الرقمية في تحقيق التفاعل مع
طالبك
يدعم المشرف الستخدام األدوات الرقمية

للتواصل مع أعضاء

المجتمع المحلي
يحثك على استخدام المصادر الرقمية لتسهيل االتصال مع آباء
وأولياء أمور الطلبة
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ضعيفة
جداً
1

الرقم
38
39
41

درجة الممارسة

الفقرة

كبيرة
جداً
1

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

2

1

4

يشجعك المشرف على استخدام وسائط رقمية في تنمية قدراتك في
محاكاة المعلومات واألفكار عند طلبتك بفعالية
يساعدك على تطبيق االستخدام األمثل لألدوات الرقمية في تشخيص
العملية التعليمية التعلمية
يعزز قدراتك البحثية من خالل االستخدام األمثل لألدوات والمصادر
الرقمية

احملور الرابع :االرتقاء باملواطنة واملسئولية الرقمية وتطبيقها

41
42
43
44
45
46

يركز المشرف على االستخدام القانوني اآلمن للتكنولوجيا الرقمية

يحثك المشرف على ارشاد الطلبة لالستخدام اآلمن لمصادر
التكنولوجيا بما يتماشى مع المسئوليات القانونية
يحثك المشرف على احترام حقوق النسخ والملكية الفكرية والتوثيق
المناسب عند استخدامك المصادر الرقمية
يشجع المشرف السلوكيات القانونية واألخالقية بين الطلبة والزمالء
بشأن استخدام األدوات الرقمية
يزودك المشرف بإجراءات تحمي خصوصية أمن وبيانات ومعلومات
الطلبة أثناء العملية التدريسية
يزودك المشرف بأساليب تسهل استخدام الطلبة لألدوات الرقمية التي
تزيد من مستوى تفاعلهم مع المجتمع المحلي
يزودك المشرف بمجموعة متنوعة من استراتيجيات التعليم

47

التكنولوجي والتي تتضمن تقييماً صحيحاً لتلبية حاجات المتعلمين

المختلفة
48
49
51

يساعدك المشرف على تطبيق آداب السلوك الرقمية والتفاعل
االجتماعي ضمن استخدام تكنولوجيا المعلومات
يحثك المشرف على التعاون مع الزمالء من خالل األدوات الرقمية
لتحقيق الفهم الثقافي والوعي بالقضايا العالمية
يتيد المشرف تقويم الممارسات المبنية على األبحاث في استخدام
األدوات الرقمية

احملور اخلامس :االخنراط يف النمو املهين والقيادي

51
52
53
54

يشجعك المشرف على المشاركة في المجتمعات التعليمية الهادفة
الستكشاف التكنولوجيا اإلبداعية لتحسين تعليم الطالب
يشجعك المشرف على االستخدام الفعال لألدوات الرقمية في اتخاذ
القرار لتحديد دورك القيادي
يساعدك في اختيار أفضل األدوات الرقمية لتعزيز تعلم الطالب
يعمل المشرف على تطويرك المهني الفعال في العملية التعليمية
التعلمية

355

ضعيفة
جداً
1

الرقم
55
56

درجة الممارسة

الفقرة

كبيرة
جداً
1

يساهم المشرف في عملية التجديد التلقائي بفعالية لتطوير مهنة
التدريس من خالل األدوات الرقمية
يحثك المشرف على تقويم األدوات الرقمية الشائعة في العملية
التعليمية التعلمية

357

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

2

1

4

ضعيفة
جداً
1

ملحق ()3
الصورة النهائية الستبيان قياس دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات
السادة المعلمون الكرام:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

في إطار منها الدراسات العليا بجامعة األزهر -غزة ،وضمن خطتي لمشروا رسالة
الماجستير بكلية التربية -أصول التربية ،يطيب لي مشاركتكم معي ببعض دقائق من وقتكم ،من خالل
إبداء وجهة نظركم الشخصية في بيان استجاباتكم على المقياس التالي.

كما نود أن ننوه لكم بأنه ال يوجد إجابة صحيحة وخاطئة ،فلكل منا نظرته الخاصة لتعامل

المشرف التربوي مع المعلم ،إنما المهم هو التعبير الصادق عن أسلوبك ووجهة نظرك بالموضوا.

وهذا لغرض البحث العلمي فقط
البيانات األولية:

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

برجيياء تعبئيية البيانييات التالييية ،ميين خييالل وضييع إشييارة ب Xفييي المربييع الميراد اختييياره ،مييع عييدم

ترك أي بيان فارغ لألهمية.

ذكر
 -3اجلنس:
بكالوريوس أو ليسانس
 -2املؤهل العلمي:
احلادي عشر
 -1الصف الذي تدرسه:

أنثى

ماجستري  /دكتوراه
الثاين عشر

 -3سنوات اخلدمة يف الوظيفة:
من  33اىل  35سنوات
من  5اىل  31سنوات
 5سنوات فأقل
يوجد
 -5دورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات (احلاسوب واالنرتنت) خالل اخلدمة:
أديب
علمي
 -5التخصص :

أكثر من  35سنة
اليوجد

الباحث

محمد حسين أبو جاسر
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تعليمات االستبيان:
فيما يلي مجموعة من الفقيرات حيول كفاييات تكنولوجييا المعلوميات الواجيب توافرهيا ليدى معلميي

المرحليية الثانوييية ،والتييي تتكييون ميين ب 54فقيرة ،موزعيية علييى ب 5محيياور ،وتجييدر اإلشييارة إلييى أن لكييل
فقرة خمس خيارات ،وفقاً لتصنيف ليكارد الخماسي ،مع العلم بأنه ال يوجد خيار خاطئ.
مثال توضيحي لطريقة اإلجابة:
الدرجة

الر
قم
1

الفقرات

كبيرة جداً

كبيرة

×

يحثك المشرف على تطوير قيدراتك اإلبداعيية السيتخدام
المصادر واألدوات الرقمية

359

متوسطة

قليلة

قليلة
جداً

استبيان لقياس دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعلومات

الرقم

درجة الممارسة

الفقرة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

1

2

1

4

احملور األول :تيسري تعليم الطلبة وإهلام إبداعاتهم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

يحثك المشرف على تطوير قدراتك اإلبداعية الستخدام المصادر
واألدوات الرقمية
يرشدك المشرف إلى توظيف المصادر واألدوات الرقمية في العملية
التعليمية التعلمية
يرشدك لالبتكار المتجدد لتحقيق أهدافك التعليمية التعلمية
يحفزك المشرف على تطبيق األدوات الرقمية في اكتشاف قضايا
الواقع لدى طلبتك
يحثك المشرف على استخدام التكنولوجيا في حل المشاكل الواقعية
يتابع المشرف تخطيطك أثناء استخدام التعاون التكنولوجي بهدف
تحسين العملية التعليمية التعلمية
يحثك المشرف على توظيف التعاون التكنولوجي من أجل االرتقاء
بمستويات طلبتك
يبين المشرف أهمية تطبيق األساليب اإلبداعية في تحقيق التعاون
التكنولوجي
يهتم بتكوين البناء المعرفي لديك بوساطة تكنولوجية إلثراء العملية
التعليمية التعلمية
يحثك المشرف على توظيف البناء المعرفي بوساطة المصادر
واألدوات الرقمية لزيادة التفاعل مع الطلبة
يتابع مدى استخدامك ألدوات محددة بالبراما ،المحاكاة ،االنترنت
من أجل تطبيق البناء المعرفي في تحسين العملية التعليمية التعلمية

احملور الثاني :تطوير املمارسات التعليمية يف العصر الرقمي

12
13
14
15
16
17

يعزز خبراتك التعليمية باستخدام األدوات الرقمية لالرتقاء بمستواك
المهني
يزودك بمهارات وخبرات تنمي قدراتك في استخدام األدوات الرقمية
يزودك بطرق لتصميم خبرات تعليمية باستخدام األدوات الرقمية
لالرتقاء بقدرات الطلبة اإلبداعية
يساعدك في تطوير خبراتك التعليمية الستخدام األدوات الرقمية
لالرتقاء بإبداعات الطلبة
ينمي لديك اتجاهات جديدة نحو استخدام األدوات الرقمية
يحثك المشرف على استخدام األدوات والمصادر الرقمية لتشخيص
مستويات الطلبة

351

ضعيفة
جداً
1

الرقم
18

درجة الممارسة

الفقرة

لتطوير بيئات التعلم بغرض تحقيق األهداف التعليمية

19
21

يشجعك المشرف على قياس فاعلية بيئات التعلم التكنولوجية

22
23
24
25
26

1

2

1

4

يحثك المشرف على استخدام التكنولوجيا لتحقيق األهداف التعليمية
يعمل المشرف على تطوير قدراتك لتنظيم وادارة البيئات الصفية

21

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

يحثك المشرف على استخدام األدوات والمصادر الرقمية في تشخيص
مدى فعالية األساليب التعليمية
يحثك المشرف على استخدام األدوات والمصادر الرقمية في تشخيص
االستراتيجيات األنسب لتحتفظ ببقاء أثر التعلم في العملية التعليمية
يزودك المشرف بمعايير التكنولوجيا التي تستخدم في التقويم
يحثك المشرف على اجراء التقويم التكويني والختامي وفق معايير
التكنولوجيا
يحثك على استخدام األدوات الرقمية في تقويم الخبرات التعليمية
لالرتقاء بتعلم الطالب وابداعاتهم
يرشدك المشرف على توظيف نتائا التقويم القائمة على المعايير
التكنولوجية لتحسين العملية التعليمية التعلمية.

احملور الثالث :تطبيق التعلم والعمل يف العصر الرقمي

27

يساعدك المشرف على مواكبة العصر الرقمي بجوانبه المعرفية

28

يساعدك المشرف على مواكبة العصر الرقمي بجوانبه المهارية

29

يتواصل معك المشرف باستخدام أدوات رقمية

31
31
32
33
34
35
36
37

يشجعك على استخدام أنظمة التكنولوجيا الجديدة بغرض تحسين
البيئة التعليمية التعلمية
يعزز المشرف مهاراتك في تطبيق أنظمة التكنولوجيا الجديدة
يساعدك المشرف على استخدام أنظمة التكنولوجيا الحديثة بهدف
ابتكار أنماط وأساليب تعليمية جديدة
يحثك المشرف على استخدام األدوات الرقمية في تحقيق التفاعل مع
طالبك
يدعم المشرف الستخدام األدوات الرقمية

للتواصل مع أعضاء

المجتمع المحلي
يحثك على استخدام المصادر الرقمية لتسهيل االتصال مع آباء
وأولياء أمور الطلبة
يشجعك المشرف على استخدام وسائط رقمية في تنمية قدراتك في
محاكاة المعلومات واألفكار عند طلبتك بفعالية
يساعدك على تطبيق االستخدام األمثل لألدوات الرقمية في تشخيص
العملية التعليمية التعلمية
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ضعيفة
جداً
1

الرقم
38

درجة الممارسة

الفقرة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

1

2

1

4

يعزز قدراتك البحثية من خالل االستخدام األمثل لألدوات والمصادر
الرقمية

احملور الرابع :االرتقاء باملواطنة واملسئولية الرقمية وتطبيقها

39
41
41
42
43
44
45
46
47
48

يركز المشرف على االستخدام القانوني اآلمن للتكنولوجيا الرقمية

يحثك المشرف على ارشاد الطلبة لالستخدام اآلمن لمصادر
التكنولوجيا بما يتماشى مع المسئوليات القانونية
يحثك المشرف على احترام حقوق النسخ والملكية الفكرية والتوثيق
المناسب عند استخدامك المصادر الرقمية
يشجع المشرف السلوكيات القانونية واألخالقية بين الطلبة والزمالء
بشأن استخدام األدوات الرقمية
يزودك المشرف بإجراءات تحمي خصوصية أمن وبيانات ومعلومات
الطلبة أثناء العملية التدريسية
يزودك المشرف بأساليب تسهل استخدام الطلبة لألدوات الرقمية التي
تزيد من مستوى تفاعلهم مع المجتمع المحلي
يزودك المشرف بمجموعة متنوعة من استراتيجيات التعليم التكنولوجي
والتي تتضمن تقييم ًا صحيح ًا لتلبية حاجات المتعلمين المختلفة
يساعدك المشرف على تطبيق آداب السلوك الرقمية والتفاعل
االجتماعي ضمن استخدام تكنولوجيا المعلومات
يحثك المشرف على التعاون مع الزمالء من خالل األدوات الرقمية
لتحقيق الفهم الثقافي والوعي بالقضايا العالمية
يتيد المشرف تقويم الممارسات المبنية على األبحاث في استخدام
األدوات الرقمية

احملور اخلامس :االخنراط يف النمو املهين والقيادي

49
51
51
52
53
54

يشجعك المشرف على المشاركة في المجتمعات التعليمية الهادفة
الستكشاف التكنولوجيا اإلبداعية لتحسين تعليم الطالب
يشجعك المشرف على االستخدام الفعال لألدوات الرقمية في اتخاذ
القرار لتحديد دورك القيادي
يساعدك في اختيار أفضل األدوات الرقمية لتعزيز تعلم الطالب
يعمل المشرف على تطويرك المهني الفعال في العملية التعليمية
التعلمية
يساهم المشرف في عملية التجديد التلقائي بفعالية لتطوير مهنة
التدريس من خالل األدوات الرقمية
يحثك المشرف على تقويم األدوات الرقمية الشائعة في العملية
التعليمية التعلمية
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ضعيفة
جداً
1

ملحق ()4
السادة المحكمين للترجمة
الرقم

اسم المحكم

الرتبة العلمية

1

باسل سكيك

أستاذ اللغة اإلنجليزية المساعد

2

محمد حمدان

3

محمد أبو ملوح

أستاذ المناها وطرق التدريس اللغة
اإلنجليزية المساعد

دكتوراه المناها وطرق التدريس
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الجامعة أو المتسسة التي
يعمل بها

جامعة األزهر  -غزة
جامعة األقصى – غزة
مركز القطان التربوي

ملحق ()5
السادة المحكمين ألداة الدراسة
الرقم

اسم المحكم

الرتبة العلمية

1

اسماعيل الحلو

مشرف تكنولوجيا

2

جمال الفليت

3

حازم عيسى

أستاذ المناها وطرق التدريس
المساعد

أستاذ المناها وطرق التدريس
المساعد

الجامعة أو المتسسة التي
يعمل بها

و ازرة التربية والتعليم -غزة
و ازرة التربية والتعليم -غزة
كلية الدعوة

4

رفيق الصيفي

ماجستير رياضيات

و ازرة التربية والتعليم -غزة

5

سامي بدر

مشرف رياضيات

و ازرة التربية والتعليم -غزة

6

عبد السالم نصار

أستاذ أصول التربية المساعد

جامعة القدس المفتوحة – غزة

7

عبد الفتاح عليان

ماجستير أصول التربية

و ازرة التربية والتعليم -غزة

8

عطايا عابد

ماجستير المناها والطرق

و ازرة التربية والتعليم -غزة

9

فايز أبو حجر

11

ماهر جودة

11

محمد أبو الجبين

التدريس

أستاذ مساعد المناها وطرق
التدريس
ماجستير المناها وطرق التدريس
أستاذ مساعد تكنولوجيا
المعلومات

و ازرة التربية والتعليم -غزة
جامعة القدس المفتوحة -غزة
جامعة القدس المفتوحة -غزة

12

محمد أيوب

ماجستير تكنولوجيا المعلومات

جامعة غزة

13

محمد هاشم أغا

أستاذ مساعد أصول التربية

جامعة األزهر – غزة

14

نعيم أبو غلوة

ماجستير مناها والطرق التدريس

جامعة القدس المفتوحة -غزة
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ملحق ()6
السادة الخبراء وذوي اإلختصاص
الجامعة أو المتسسة التي

الرقم

اسم المحكم

الرتبة العلمية

1

اسماعيل الحلو

مشرف تكنولوجيا

و ازرة التربية والتعليم -غزة

2

حازم عيسى

أستاذ المناها وطرق التدريس المساعد

كلية الدعوة

3

رفيق الصيفي

ماجستير رياضيات

و ازرة التربية والتعليم -غزة

4

سامي بدر

مشرف رياضيات

و ازرة التربية والتعليم -غزة

5

عبد الفتاح عليان

6

عطايا عابد

ماجستير أصول التربية

مدير عام االشراف التربوي

يعمل بها

و ازرة التربية والتعليم -غزة

ماجستير المناها والطرق التدريس

و ازرة التربية والتعليم -غزة

7

ماهر جودة

ماجستير المناها وطرق التدريس

جامعة القدس المفتوحة -غزة

8

محمد أبو الجبين

أستاذ مساعد تكنولوجيا المعلومات

جامعة القدس المفتوحة -غزة

9

محمد أيوب

ماجستير تكنولوجيا المعلومات

جامعة غزة

11

نعيم أبو غلوة

ماجستير مناها والطرق التدريس

جامعة القدس المفتوحة -غزة

بمشرف تكنولوجيا
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ملحق ()7
تسهيل مهمة الباحث من الدراسات العليا

355

ملحق ()8
الموافقة على تطبيق االستبانة على المعلمين في المرحلة الثانوية
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