
  

  

  

  

  

لمصادر االنترنت التربویة  واقع استخدام المشرفین التربویین
  في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائفوخدماتھا 

  
  إعداد الطالب

 علي سویعد علي آل حریسن القرني   
  

  المشرف على الرسالة
  زكریا بن یحي الل/ األستاذ الدكتور

  أستاذ االتصال التربوي وتكنولوجیا التعلیم

  

  بقسم المناھج وطرق التدریس متطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في المناھج والوسائل التعلیمیة

  م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١الفصل الدراسي الثاني 

  

  

 

  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي

  جامعة أم القرى

  كلیة التربیة

 قسم المناھج وطرق التدریس



 ب 

 k  



 ج 

 

 
  

  قال تعالى

   ﴾وقُلْ رب زِدنِي علْما ﴿ 
  ﴾١١٤﴿ھ  اآلیة ورة طـس
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  ملخص الدراسة
يف التنمية املهنية للمعلمني مبدينة الطائف، ولتحقيق هدف  ام املشرفني التربويني ملصادر االنترنت التربوية وخدمااهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع استخد

  :الدراسة، فقد أجابت الدراسة  على األسئلة التالية

 ملهنية للمعلمني مبدينة الطائف؟يف التنمية ا التربوية وخدماا النترنتملصادر ا ما أمهية استخدام املشرفني التربويني :السؤال األول

 يف التنمية املهنية للمعلمني مبدينة الطائف؟ التربوية وخدماا النترنتملصادر ااملشرفني التربويني  استخدامما مدى  :السؤال الثاين

 هنية للمعلمني مبدينة الطائف ؟يف التنمية امل التربوية وخدماا النترنتملصادر اما معوقات استخدام املشرفني التربويني  :السؤال الثالث

بني متوسطات استجابات املشرفني التربويني حول حماور االستبيان تعزى إىل اختالف متغريات  )٠,٠٥عند مستوى ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية :السؤال الرابع
  ؟)اسب اآليلدرجة اإلملام باحل -الدورات التدريبية –التخصص  –اخلربة  -املؤهل الدراسي(الدراسة 

استخدمت . مشرفاً تربوياً) ٥٥(اتبع الباحث املنهج الوصفي يف هذه الدراسة، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع املشرفني التربويني يف مدينة الطائف، البالغ عددهم 
من احملكّمني املختصني، ومن ثباا باستخدام معامل ألفا فقرة، وقد مت التأكد من صدقها بعرضها على جلنة ) ٥٨(الدراسة االستبانة جلمع املعلومات، وقد تضمنت 

وبعد مجع البيانات، قام الباحث . ، وهذه الدرجة العالية من الثبات جتعل األداة صاحلة ألغراض الدراسة)٠,٩٥(كرونباخ حيث بلغت درجات الثبات الكلية لألداة 
وكانت أهم نتائج الدراسة ، ) ت(اختبار ، االحنرافات املعيارية، املتوسطات احلسابية، النسب املئوية، واستخدم يف ذلك التكرارات، (SPSS)بتحليلها عن طريق برنامج 

  :على النحو التايل

o  ا النترنتملصادر ادرجة أمهية استخدام املشرفني التربوينيحلسايب يف التنمية املهنية للمعلمني مبدينة الطائف كانت عالية حيث بلغ متوسطها ا التربوية وخدما
)٣.٨٣.( 

o  ا النترنتمصادر ااملشرفون التربويون يستخدمون٣.٠٤(يف التنمية املهنية للمعلمني مبدينة الطائف بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب  التربوية وخدما.( 

o  النترنتملصادر ااملشرفون التربويون يواجهون معوقات بدرجة متوسطة عند استخدامهم يف التنمية املهنية للمعلمني مبدينة الطائف حيث بلغ  االتربوية وخدما
 .)٣.١٨(املتوسط احلسايب 

o  ملصادر بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول أمهية استخدام املشرفني التربويني )  ٠.٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 )التخصص  –اخلربة  -ملؤهل الدراسيا: (للمعلمني مبدينة الطائف تبعاً للمتغريات التالية يف التنمية املهنية التربوية وخدماا النترنتا

o  النترنتملصادر ابني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول أمهية استخدام املشرفني التربويني )  ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 .، وكانت الفروق لصاحل الذين لديهم درجة إملام عالية باحلاسبدرجة اإلملام باحلاسب اآليلهنية للمعلمني مبدينة الطائف تبعاً ملتغري يف التنمية امل التربوية وخدماا

o  النترنتاملصادر بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة ملدى استخدام املشرفني التربويني )  ٠.٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 .)درجة اإلملام باحلاسب اآليل - التخصص –اخلربة  -املؤهل الدراسي: (يف التنمية املهنية للمعلمني مبدينة الطائف تبعاً للمتغريات التالية التربوية وخدماا

o  النترنتملصادر ااستخدام املشرفني التربويني  بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة ملعوقات)  ٠.٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 .)درجة اإلملام باحلاسب اآليل–التخصص  –اخلربة  -املؤهل الدراسي: (يف التنمية املهنية للمعلمني مبدينة الطائف تبعاً للمتغريات التالية التربوية وخدماا

  :ويف ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات أمهها

 ال التعليمي، وهم ميثلون  ضرورةمن جمتمع % ٢٣,٤االهتمام باملشرفني التربويني الذين يرون بعدم أمهية االنترنت وتعريفهم خبدمات االنترنت وأمهيتها يف ا
 .الدراسة

 نمية املهنية للمعلمني، وهم ميثلون ضرورة إعطاء دورات تدريبية يف استخدام احلاسب واالنترنت للمشرفني التربويني الذين ال يستخدمون االنترنت يف الت
 .من جمتمع الدراسة %٣٩,٢

  ا النترنتملصادر امن أفراد جمتمع الدراسة أن هناك معوقات الستخدام املشرفني التربويني  %٦٣,٦يرى ما نسبتهيف التنمية املهنية للمعلمني،  التربوية وخدما
  .عوقات وحماولة تذليلها للمشرفني التربويني لتشجيعهم على استخدام االنترنت يف تنمية املعلمني مهنياًلذلك ينبغي على وزارة التربية والتعليم معرفة هذه امل
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Abstract  
This study aims at recognizing the reality of how educational supervisors use educational internet sources and its services in 

occupational development for teachers in Taif. In order to achieve the objective of the study, the study put answers for the following 
questions: 

1- what's the importance for educational supervisors using of educational internet sources and its services in occupational 
development for teachers in Taif? 

2- To what extent educational supervisors use educational internet sources and its services in occupational development for 
teachers in Taif? 

3- What are the obstacles for educational supervisors using of educational internet sources and its services in occupational 
development for teachers in Taif? 

4- Are there any statistically significant differences (at level 0, 05) between the responses averages of educational supervisors about 
the questionnaire, which are related to difference of study variables (scientific qualification- experience- Specialization- training 
courses – computer Proficiency)? 
The research followed the descriptive approach in this study; the study sample included all the educational supervisors in Taif, 

who were (55) supervisors. This study used questionnaire for collecting information and included (58) paragraph; and its truth was 
reassured by showing it for judges committee. It was proved by employing ALFA KRONBAKG coefficient, and that the percentage of 
stability was (0.95). This high degree of stability made the instrument suitable for study purposes. After collecting the data, the 
researcher analyses them through (SPSS); he also used the repetitions, percentage, averages, standard deviations, T test. The most 
important findings were as follows: 

 The importance of educational supervisors using for educational internet sources and its services in occupational development for 
teachers in Taif is very high as the average was (3,83). 

 Educational supervisors use educational internet sources and its services in occupational development for teachers in Taif in 
medium range as the averages was (3,04)  

 Educational supervisors face obstacles in middle average while using educational internet sources and its services in 
occupational development for Teachers in Taif city as the average was (3, 18). 

 There were no statistically significant differences at level (0,05) between the averages of the study samples about the importance 
of educational supervisors use of educational internet sources and its services in the occupational development for teachers in 
Taif according to the following variables (Educational degree – experience- major). 

 There were statistically significant differences at level (0,05) between the averages of the study samples responses about the 
importance of educational supervisors use for educational internet sources and its services in occupational development for 
teachers in Taif according to the variable of computer experience proficiency; the difference were for those who are efficient in 
computer use.  

 There were no statistically significant differences at level (0,05) between averages of the samples response for the extent of 
educational supervisors in using educational internet sources and its services in occupational development for teachers in Taif 
according to the following variables (Educational degree – experience- major - computer Proficiency). 

 There were no statistically significant differences at level (0,05) between response averages of study community for obstacles of 
educational supervisors for using educational internet sources and its services in occupational development in Taif according to 
the following variables (scientific degree – experience- major- computer experience). 

In the light of theses findings the researcher offered some recommendations; the most important of them were: 

 The importance of care for educational supervisors who think of the non-importance of net, and to inform them about the facilities 
of the net and its importance in educational process; they were 23,4% out of study sample community. 

 The importance of providing training courses in using computer and internet for educational supervisors who do not use 
educational internet sources and its services in occupational development for teachers, and they were 39,2% out of the study 
sample community.  

 A percentage of nearly 63,6% from the individuals of sample community think that there are obstacles for using the educational 
supervisors use of the net in occupational development for teachers; so, Ministry of Education should be aware of such obstacles 
and it should try to surmount them for educational supervisors for the purpose of encouraging them to use educational internet 
sources and its services in developing the teachers occupationally .    
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  إھـــداء

  
ْ كان لھما الفضل بعد هللا في وجودي ن َ   إلى م

ْ ربیان ن َ ً، وكانإلى م   دعائھما األثر الكبیر في حیاتيلتوجیھاتھما و ي صغیرا

ّ في عمرھما بالصحة والعافیة..  والديَّ    حفظھما هللا وأمد

  

ْ ساندتني أثناء دراستي، وتحملت تقصیري ن َ   إلى م

  ..زوجتي الغالیة ..حتى أتممت بحمد هللا دراستيحب فكانت نعم العون والصا

  

  إلى ثمرة الفؤاد، وفرحة الحاضر، وأمل المستقبل

  ..أنس ولمیس حفظھما هللا 

  

ً في ھذه الدراسة ً أو استشارة م رأیا ْ قدّ ن َ   إلى كل م

 ّ ً مني بفضلھ علي   ..عرفانا

  

  .. إلى كل مھتم بالتربیة والتعلیم 
  

سأل هللا العلي العظیم أن یجعلھ خالصاً لوجھھ وأ د المتواضعھذا الجھ أھدي لھؤالء جمیعاً 
  ..الكریم

                                                  

ثالباح                                                                                     
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  شكر وتقدیر
ّ بإتمام ھذا العم َّ هللا علي ن ً بعد أن مَ ل، فإنھ یتوجب عليّ أن أذكر ألھل الفضل فضلھم، فأشكرھم علیھ، امتثاال

  )صحیح الجامع الصغیر(. #ال یشكر هللا من ال یشكر الناس$:لقولھ صلى هللا علیھ وسلم

ً بشكري الجزیل إلى سعادة األستاذ الدكتور زكریا بن یحي الل، الذي أشرف على ھذه الرسالة / فأتقدم أوال
فكرة وحتى ظھرت بشكلھا النھائي، فكان طیلة ھذه المدة الناصح والمرشد لي، في أثناء ساعات منذ أن كانت 

اإلشراف الرسمیة وخارجھا، رغم ظروفھ الصحیة التي یمر بھا، فجزاه هللا خیر الجزاء، وأسأل هللا أن یجمع لھ 
  .األجر والعافیة، إنھ سمیع الدعاءبین 

عبدالحكیم بن موسى مبارك موسى، وسعادة / من سعادة األستاذ الدكتوركما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى كل 
، ثم بعد ذلك تكرّ / الدكتور ً ذه ما بقبول مناقشة ھإحسان بن محمد كنسارة، اللذان قاما بتحكیم خطة الدراسة أوال

  .الدراسة وإثرائھا بمالحظاتھما

  .الذین قاموا بتحكیم أداة الدراسةكما أتقدم بالشكر والتقدیر لكل األساتذة وأعضاء ھیئة التدریس 

والقائمین على كلیة التربیة بشكل خاص،  ،بشكل عامقائمین على جامعة أم القرى كما أتقدم بالشكر والتقدیر لل
زاید بن عجیر الحارثي، ووكیل الكلیة للدراسات العلیا / عمید كلیة التربیة سعادة األستاذ الدكتور وعلى رأسھم

صالح بن محمد / سعادة الدكتور السابق الغامدي، وإلى رئیس قسم المناھج وطرق التدریس فرید/ سعادة الدكتور
جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسم،  وإلى عباس بن حسن غندورة،/ وإلى الرئیس الحالي سعادة الدكتورالسیف،

  .الذین كان لي شرف التتلمذ على أیدیھم

محمد بن سعید / التربیة والتعلیم بمحافظة الطائف سعادة األستاذكما أتقدم بالشكر والتقدیر لسعادة مدیر عام 
مھمة الباحث لتسھیل والتعلیم بشرق وغرب الطائف، على ما قاموا بھ من أبو رأس، ولمدیري مكتبي التربیة 

  .أثناء تطبیق األداة

  .طرق التدریسوالشكر موصول لجمیع الزمالء الذین تشرفت بزمالتھم طوال فترة الدراسة بقسم المناھج و

ً لوجھھ الكریم، وأن یلھمنا التوفیق والسداد في القول  ً أسأل هللا عز وجل أن یجعل عملي خالصا وختاما
  .والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین

  

 الباحث
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رقم   المــوضــــوعات  م
  الصفحة

  ج  قرآنیةآیة   ١
  د  ملخص الدراسة باللغة العربیة  ٢
  ھـ  اسة باللغة اإلنجلیزیةملخص الدر  ٣
  و  إھـــــــداء  ٤
  ز  شكر وتقدیر  ٥
  ح  فھرس الموضوعات  ٦
  ك  فھرس الجداول  ٧
  ل  فھرس المالحق  ٨

  

رقم   المــوضــــوعات  م
  الصفحة

  ١  »مدخل إلى الدراسة«الفصل األول 
  ٢  المقدمة  ١
  ٤  تحدید مشكلة الدراسة  ٢
  ٥  أسئلة الدراسة  ٣
  ٦  أھداف الدراسة  ٤
  ٦  أھمیة الدراسة  ٥
  ٦  مصطلحات الدراسة  ٦
  ٨  حدود الدراسة  ٧

  ٩  »أدبیات الدراسة«الفصل الثاني 
  ١٠  اإلطار النظري: أوالً 

  ١٠  اإلشراف التربوي: المبحث األول  ٨
  ١١  مفھوم اإلشراف التربوي  ٩
  ١٢  الحاجة إلى اإلشراف التربوي  ١٠
  ١٣  أھداف اإلشراف التربوي  ١١
  ١٤  شراف التربويمجاالت اإل  ١٢
  ١٥  وظائف اإلشراف التربوي  ١٣
  ١٥  أنواع اإلشراف التربوي  ١٤

رقم   المــوضــــوعاتتابع قائمة   م
  الصفحة

  ٢٥  االنترنت: المبحث الثاني  ١٥
  ٢٦  االنترنت واالتصال  ١٦
  ٢٩  االنترنت في المملكة العربیة السعودیة  ١٧
  ٣٣  متطلبات االتصال بشبكة االنترنت  ١٨
  ٣٣  قنوات االتصال بشبكة االنترنت  ١٩
  ٣٥  خدمات االنترنت وتطبیقاتھا في التعلیم  ٢٠
  ٤٤  معوقات استخدام االنترنت في التعلیم  ٢١
  ٤٦  مخاطر استخدام االنترنت في التعلیم وسلبیاتھ  ٢٢

  ـموضــوعــــاتة الـمـائــق
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  ٤٨  التنمیة المھنیة للمعلم: المبحث الثالث  ٢٣
  ٤٩  الحاجة إلى التنمیة المھنیة للمعلمین  ٢٤
  ٥٠  أھداف التنمیة المھنیة للمعلمین  ٢٥
  ٥١  أسالیب التنمیة المھنیة للمعلمین  ٢٦
  ٥٣  أنواع برامج التنمیة المھنیة للمعلمین  ٢٧
  ٥٤  مراحل برامج التنمیة المھنیة للمعلمین  ٢٨
  ٥٥  دور المشرف التربوي في النمو المھني للمعلمین  ٢٩
  ٥٧  الدراسات السابقة: ثانیاً 

  ٥٧  ت اھتمت باستخدام االنترنت في اإلشراف التربويدراسا  ٣٠
  ٦٥  دراسات اھتمت باستخدام االنترنت في التنمیة المھنیة للمعلمین  ٣١
  ٧٠  التعلیق بشكل عام على جمیع الدراسات السابقة  ٣٢

  ٧٢  »إجراءات الدراسة«الفصل الثالث 
  ٧٣  منھج الدراسة  ٣٣
  ٧٣  مجتمع الدراسة  ٣٤
  ٧٨  »االستبانة« أداة الدراسة  ٣٥
  ٨١  صدق أداة االستبانة  ٣٦
  ٨٢  ثبات أداة االستبانة  ٣٧
  ٨٣  إجراءات تطبیق الدراسة  ٣٨
  ٨٤  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة  ٣٩

  ٨٦  »عرض ومناقشة النتائج«الفصل الرابع 
  ٨٧  عرض ومناقشة السؤال األول  ٤٠
  ٩١  عرض ومناقشة السؤال الثاني  ٤١

رقم   المــوضــــوعاتقائمة  تابع  م
  الصفحة

  ٩٧  عرض ومناقشة السؤال الثالث  ٤٢
  ١٠١  عرض ومناقشة السؤال الرابع  ٤٣

  ١١٠  »ملخص النتائج والتوصیات والمقترحات« الفصل الخامس 

  ١١١  ملخص النتائج  ٤٤
  ١١٦  التوصیات  ٤٥
  ١١٦  المقترحات  ٤٦

  ١١٧  فھرس المراجع
  ١٢٦  المــالحـــــــق

  



 ي 

 

  

  

رقم   محتویات الجداول  رقم الجدول
  الصفحة

جدول لتوزیع مجتمع الدراسة من المشرفین التربویین على مكتبي التربیة والتعلیم بمدینة   ١
  ٧٤  الطائف

  ٧٤  جدول لتوزیع االستبانات على مجتمع الدراسة حسب مكتبي التربیة والتعلیم بمدینة الطائف  ٢
  ٧٥  لمتغیر الخبرة جدول لتوزیع مجتمع الدراسة تبعاً   ٣
ً لمتغیر الخبرة   ٤   ٧٥  )بعد التعدیل(جدول لتوزیع مجتمع الدراسة تبعا
ً لمتغیر المؤھل الدراسي  ٥   ٧٦  جدول لتوزیع مجتمع الدراسة تبعا
ً لمتغیر المؤھل الدراسي   ٦   ٧٦  )بعد التعدیل(جدول لتوزیع مجتمع الدراسة تبعا
ً لم  ٧   ٧٧  تغیر التخصصجدول لتوزیع مجتمع الدراسة تبعا
ً لمتغیر درجة اإللمام بالحاسب  ٨   ٧٧  جدول لتوزیع مجتمع الدراسة تبعا
ً لمتغیر درجة اإللمام بالحاسب   ٩   ٧٨  )بعد التعدیل(جدول لتوزیع مجتمع الدراسة تبعا
  ٨٢  على االستبانة األولیة) صیاغة العبارات أو حذفھا(جدول یوضح التعدیالت   ١٠

عامل ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة، والقیمة النھائیة جدول یوضح قیمة م  ١١
  ٨٣  لمعامل ألفا كرونباخ للمقیاس الكلي

جدول یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألھمیة استخدام المشرفین   ١٢
  ٨٧  التربویین لالنترنت في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف

ح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمدى استخدام المشرفین جدول یوض  ١٣
  ٩٢  التربویین لالنترنت في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف

جدول یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمعوقات استخدام المشرفین   ١٤
  ٩٧  بمدینة الطائفالتربویین لالنترنت في التنمیة المھنیة للمعلمین 

ً لمتغیر سنوات الخبرة  أ-١٥   ١٠١  جدول توزیع مجتمع الدراسة تبعا

ً لمتغیر ) ت(جدول یوضح نتائج اختبار   ب-١٥ للعینات المستقلة في إجابات أفراد الدراسة تبعا
  ١٠١  سنوات الخبرة

ً للمؤھل  للعینات المستقلة في إجابات أفراد الدراسة تب) ت(جدول یوضح نتائج اختبار   ١٦ عا
  ١٠٣  العلمي

ً للتخصص) ت(جدول یوضح نتائج اختبار   ١٧   ١٠٥  للعینات المستقلة في إجابات أفراد الدراسة تبعا

رقم   محتویات الجداولتابع   رقم الجدول
  الصفحة

ً لدرجة اإللمام بالحاسب  أ-١٨   ١٠٧  جدول یوضح توزیع مجتمع الدراسة تبعا

ً درجة  )ت(جدول یوضح نتائج اختبار   ب-١٨ للعینات المستقلة في إجابات أفراد الدراسة تبعا
  ١٠٧  اإللمام بالحاسب اآللي

  

  

  

  

  

  فــھـرس الجــداول

  ــــقفھرس المـــــالحـ



 ك 

 

  

  رقم الصفحة  محتویات المـــالحق  رقم الملحق
  ١٢٨  االستبانة في صورتھا األولیة  ١
مي أداة الدراسة   ٢ ّ   ١٤١  )االستبانة(بیان بأسماء محك
  ١٤٣  االستبانة في صورتھا النھائیة  ٣

ھ لمدیر التربیة والتعلیم خطا  ٤ بمحافظة » بنین«ب سعادة عمید كلیة التربیة الموجّ
  ١٥١  الطائف

ھ لمكتبي   ٥ خطاب سعادة مدیر التخطیط والتطویر بإدارة تعلیم الطائف موجّ
  ١٥٣  بمدینة الطائف) الغرب –الشرق (التربیة والتعلیم 
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 مقدمة 
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  الفصل األول
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  مدخل إلى الدراسة: الفصل األول
  ة ـدمـقـم

ك ِ كونھ الركیزة األساسیة  ،معلمأھمیة ال علماء التربیة والمھتمین بھا یُدر
َى اآلمال والتطلعات التي  بن ُ ال والمؤثر في العملیة التعلیمیة، وعلیھ ت ّ والعنصر الفع

ر المجتمع، والمعلم كقائد ومن خالل تھدف إلى تح ّ  تفاعلھ معسین التعلیم وتطو
سلوكھم فیعلمھم كیف یفكرون وكیف یتعلمون ویكتسبون  یمكن أن یؤثر على طالبھ

توضیح معلومات المنھج  ھ یمكنمن خالل، ووالمھارات والقیم والمبادئ ارفمعال
ً بأسالیب التدریس والتقنیات المتاحة بما یضمن و  لمتعلمول المعلومة لصمستعینا

ّ ، بسھولة ووضوح ً لتطو ینبغي  ،رات سریعةوبما أن العملیة التعلیمیة تتعرض دوما
ً لما یحدث حولھ من ھذه التغیّ  رات رات والتطوّ على المعلم أن یكون واعیا

المصاحبة للعملیة التعلیمیة وأن یدرك حاجتھ للنمو المھني حتى یستطیع أن یواكب 
  .ةظ على مكانتھ المھنیھذه التطورات ویحاف

إن شعور المعلم بالرضا الكامل عما یقوم بھ إنما ھو دلیل على بدایة تدھوره 
وانحدار مستواه التعلیمي، إذ یعتمد بشكل كبیر على الخبرات السابقة والیھتم 
بتطویر مھاراتھ مما یجعل من طریقتھ طریقة بائدة ال تتماشى مع متطلبات الوقت 

  )٤٠٣:م٢٠٠٩ الرامیني،. (الحالي

ً عملیة واحدة متكاملة طابعھا االستمرار والدیمومة  ً وعلمیا إن نمو المعلم مھنیا
نھ من ممارسة المھنة بنجاح وبما یتالءم مع التغیر وھدفھا خلق معلم بكفاءة تمكّ 

المستمر الذي یطرأ على المناھج وأسالیب التعلیم والوسائل التعلیمیة وغیر ذلك من 
ّم عناصر عملیة التع   ).٣٤:م٢٠٠٩فرج،(لیم والتعل

ال في مجال التربیةلتكنولوجیا التإن  ّ ، تتسابق معظم دول العالم علیم أثر فع
لتحدیث وتطویر نظمھا التعلیمیة بأحدث التكنولوجیة لمواجھة متطلبات 

  )٨٨: م٢٠٠٥الیافعي، .(العصر

؛ ٧١:م٢٠٠٥؛ الموسى والمبارك،٥٦:م٢٠٠٧عبیدات،(ذكر 
إن ثورة ) ١٨٤:م٢٠٠٢؛ الفار،٢٣٣:م٢٠٠٢ودة،؛ ف٤٧:م٢٠١٠مرسي،

االتصاالت والمعلومات والتي نتج عنھا شبكة االنترنت بما فیھا من خدمات مثل 
استقبال وإرسال المعلومات، وإقامة االتصاالت، وتبادل األفكار والحوارات أحدثت 

لت النظرة لنظریات التعلیم، وفرضت عل ّ ى تغیرات جذریة في طرائق التدریس وبد
مسؤولي التعلیم دفع المؤسسات التربویة لمواكبة ھذا التطور، لذلك ینبغي على 

  .المعلم التعامل مع ھذه التقنیة ودمجھا في التعلیم بما یحقق الفائدة التربویة المرجوة

ً، من خالل ما تتیحھ من  ّرت االنترنت فرصة كبیرة لتنمیة المعلم مھنیا لقد وف
والتربوي، باإلضافة إلى إمكانیة استفادة المعلم من معلومات في مجالھ األكادیمي 
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مھا االنترنت فقد ذكر  ّ ؛ ٩٤: م٢٠٠٥ ،الیافعي(الخدمات التي تقد
 ،ساحة لكثیر من النشاطات االفتراضیة أنھا أصبحت) ١١٩:م٢٠٠٦الحلفاوي،

، باإلضافة إلى البحثیة من أھم وسائل االتصال التي یعتمد علیھا في الدراسات دّ عَ تُ و
ّ  اتخدامھاس موسوعة علمیة ال مثیل  ام باعتبارھكمصدر من مصادر التعلیم والتعل

، واالشتراك أدوات متفوقة لشرح وإیضاح التجارب واألفكار الھا ولتوفیرھ
بالمؤتمرات الحیة والحوار بین األكادیمیین بحیث یبقى على اتصال بالتطورات 

ھ الجدید المبني على فلسفة تدریب دعم التوجت اأنھاألكادیمیة الحادثة بالعالم، كما 
  .غیر محدود بالزمان والمكان

في التنمیة  وقد ظھرت ودراسات ومؤتمرات تحث على استخدام االنترنت
توصیات الدورة الخامسة واألربعون لمؤتمر التربیة الدولي حیث  ، فمنھاالمھنیة

ھا حث ربیة منأوضحت أن شبكة االنترنت قد أحدثت عدة متغیرات في مجال الت
علمین من دول في تطویر برامج تعلیمیة مناسبة وتبادلھا مع م المعلمین للمساھمة

  )٤٧ص:م١٩٩٩جرجس، . (أخرى أو مدارس أخرى
ومن الدراسات التي اھتمت باستخدام االنترنت في تدریب وتطویر الموظفین 

ا) م٢٠٠٧(فطاني مھا  دراسة ً  على الدراسة عینة أفراد من التي نتج عنھا إجماع
التدریب عن بعد، وإجماع  في الحدیثة التقنیة األسالیب من متوقعة استفادة وجود

مدراء المستشفیات والمسؤولین ورؤساء األقسام على وجود عناصر مؤثرة في 
عملیة التدریب عن بعد، ومن الدراسات التي اھتمت باستخدام االنترنت في تدریب 

أوصت بعدد من التوصیات كان  التي) م٢٠٠٧(وتطویر المعلمین دراسة الھندي 
من أھمھا تثقیف المعلمین بمزایا االنترنت بھدف إكسابھم اتجاھات إیجابیة نحو 
التدریب اإللكتروني، وتمكین المعلمین من كفایات استخدام االنترنت إلعدادھم 

َ . للتدریب اإللكتروني ً على نتائج دراستھ ب) م٢٠٠٧(المغذوي  بَ الَ وط تفعیل استنادا
 النشرات - الموجھة القراءات(مثل  اإلشرافیة األسالیب بعض الریاضیات أقسام

 اإللكترونیة المواقع عبر) المعلمین واجتماعات لقاءات-التوضیحیة الدروس-التربویة
 العربیة المملكة ومحافظات مناطق في والتعلیم إدارات التربیة من إدارة كل في

 للمعلمین والتدریب االبتعاث رةإدا قبل من تدریبیة دورات السعودیة، وإقامة
" االنترنت"العالمیة  العنكبوتیة استخدام الشبكة كیفیة في التربویین والمشرفین
إلى ) م٢٠٠٨(سفر صالحة وأشارت دراسة . التربویة العملیة في وتوظیفھا

ضرورة تطبیق نموذج اإلشراف التربوي عن بعد في المیدان اإلشرافي لما لھ من 
ع تطورات العملیة التعلیمیة في المملكة العربیة السعودیة، أھمیة ویتناسب م

وتطویر آلیات العمل في إدارات اإلشراف التربوي ونقلھا بطریقة سریعة 
  . ومدروسة للتعامل مع مجاالت اإلشراف التربوي عن بعد

  الدراسة تحدید مشكلة

ً لعدم ً، نظرا توفر  ھناك فئة من المعلمین ال یستطیعون تطویر أنفسھم مھنیا
الع على كل جدید في تخصصاتھم العلمیة أو  ّ الوقت الكافي لزیارة المكتبات واالط



 - ٤ - 

  

في المیدان التربوي، كذلك ال یستطیعون حضور الدورات التدریبیة الصباحیة في 
ً لصعوبة الحصول على  مراكز التدریب التابعة لوزارة التربیة والتعلیم نظرا

ومن جھة أخرى ملتزمون بواجبات التدریس الموافقة من إدارة المدرسة من جھة، 
نون من  ّ ینبغي علیھم أدائھا للطالب وفق توزیع الخطة الدراسیة، كما أنھم ال یتمك
حضور الدورات التدریبیة المسائیة لعدم تناسب الوقت أو المكان، أو ألسباب 
أخرى یرونھا من وجھة نظرھم كافیة لعدم حضور مثل ھذه الدورات، مما یؤدي 

ر الذي تشھده في السنوات ذلك إ ّ ً على سیر العملیة التعلیمیة، والتطو لى التأثیر سلبا
  .األخیرة

لذلك أجرى الباحث لقاءات غیر رسمیة مع بعض المشرفین التربویین لمناقشة 
وضع مثل ھؤالء المعلمین، وبحث إمكانیة وجود حل لمشكلتھم، وقد أوضح 

یحتاجون لزیارات مكثفة من  المشرفون التربویون أن مثل ھؤالء المعلمین
المشرفین علیھم مع إطالعھم خالل ھذه الزیارات بالمستجدات في المجالین 
ً لوجود أعمال  التخصصي والتربوي، أال أنھم یرون صعوبة تطبیق ھذا الحل، نظرا

  .ومھام إداریة وبحثیة مناطة بھم

، بل أن وبما أن تقنیة االنترنت أصبحت مستخدمة في مجاالت شتى من الحیاة
ھناك من یطالب بضرورة إدخال ھذه التقنیة بشكل أكبر في التعلیم، لما توفره من 
خدمات متنوعة، لذلك رأى الباحث إمكانیة استخدام ھذه التقنیة في التواصل 

ال بین المشرفین التربویین والمعلمین، حیث أن ذلك یسھم في  ّ تطویر المستمر والفع
 ،وفي الوقت والمكان المناسبین لھ ،ون إرباك للعملد المھنیة قدرات وكفاءة المعلم

ً على العملیة التعلیمیةبما    .وبالتالي على مخرجات التعلیم ،ینعكس إیجابا

الباحث من خالل ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على واقع استخدام  دَ مَ عَ لذلك 
مھنیة في التنمیة ال لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاالمشرفین التربویین 

  .بمدینة الطائف للمعلمین

  دراسةأسئلة ال
دت  ّ   :مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي التاليتحد

في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاما واقع استخدام المشرفین التربویین 
  التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟

  :ع من ھذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیةوتفرّ 
 لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاخدام المشرفین التربویین ة استما أھمی .١

 في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟
 لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاالمشرفین التربویین  استخدامما مدى  .٢

 في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟
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صادر االنترنت التربویة لمخدام المشرفین التربویین ما معوقات است .٣
 في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف ؟ وخدماتھا

بین متوسطات  )٠,٠٥عند مستوى ( ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة .٤
استجابات المشرفین التربویین حول محاور االستبیان تعزى إلى اختالف 

اإللمام درجة  –التخصص  –رة الخب -المؤھل الدراسي(متغیرات الدراسة 
 ؟) بالحاسب اآللي

  أھداف الدراسة
التعرف على واقع استخدام المشرفین التربویین لالنترنت الدراسة إلى  تھدف

 :، وذلك من خاللالمھنیة للمعلمین بمدینة الطائف في التنمیة
لمصادر االنترنت المشرفین التربویین  ودرجة استخدام التعرف على أھمیة .١

 .میة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائففي التن التربویة وخدماتھا
لمصادر االنترنت التعرف على معوقات استخدام المشرفین التربویین  .٢

 .في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف التربویة وخدماتھا
الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات  .٣

عزى إلى اختالف متغیرات المشرفین التربویین حول محاور االستبیان ت
درجة اإللمام بالحاسب –التخصص  –الخبرة  - المؤھل الدراسي(الدراسة 

 ).اآللي
  أھمیة الدراسة

  :تتضح أھمیة ھذه الدراسة فیما یلي
المشرفین التربویین  عریفتل عمل برامج توعویة في ھذه الدراسة قد تسھم .١

 .میة المھنیة للمعلمینفي التن مصادر االنترنت التربویة وخدماتھااستخدام ب
 ھذه الدراسة في حث وزارة التربیة والتعلیم على مطالبة المشرفین قد تسھم .٢

في التنمیة المھنیة   مصادر االنترنت التربویة وخدماتھابتفعیل  التربویین
 .للمعلمین

التي  معوقاتوزارة التربیة والتعلیم في تحدید أبرز ال ھذه الدراسة قد تعین .٣
 لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاالتربویین في استخدام  تواجھ المشرفین

 .المعوقاتذلیل ھذه حاول تفي التنمیة المھنیة للمعلمین وبالتالي ت
  مصطلحات الدراسة

  المشرف التربوي
فھ وزارة التربیة والتعلیم ّ خبیر "بأنھ ) م١٩٩٨(-وزارة المعارف سابقاً – تعر

، وحل المشكالت التعلیمیة على النمو المھني عدة المعلمینفني وظیفتھ الرئیسیة مسا
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التي تواجھھم، باإلضافة إلى تقدیم الخدمات الفنیة، لتحسین أسالیب التدریس 
  ٩٩ص" . وتوجیھ العملیة التربویة الوجھة الصحیحة

ّف من وزارة التربیة والتعلیم ابأنھ  ویمكن تعریفھ إجرائیاً  لشخص المُكل
  .بمدینة الطائف م المھنیةبمساعدة المعلمین وتحسین حالتھ

  االنترنت
فھا  ّ مجموعة من الحاسبات المرتبطة "بأنھا ) م٢٠٠٥( والمبارك الموسىیعر

–بعضھا ببعض في أنحاء العالم المختلفة یمكن بواسطتھا تناقل وتبادل المعلومات 
ً مكتوبة أم صور مرئیة ثابتة  ً أم نصوصا ً منطوقا سواءً أكانت ھذه المعلومات كالما

مع عدد غیر نھائي من المرسلین  -تحركة أو حتى إشارات رمزیة أم بھا جمیعاً أم م
  ٧٥ص".إلى عدد غیر نھائي من المستقبلین في شتى أنحاء العالم

فھا الباحث إجرائیاً  ّ بأنھا مجموعة من الحاسبات المرتبطة بعضھا ببعض  ویعر
ات بین المشرفین في أنحاء العالم المختلفة یمكن بواسطتھا تناقل وتبادل المعلوم

  .بمدینة الطائف وتنمیتھم مھنیاً  والمعلمین بھدف رفع كفاءة المعلمین
  مصادر االنترنت التربویة

ً بأنھا كل ما ھو متعلق بالتربیة وموجود على االنترنت، من  یمكن تعریفھا إجرائیا
  .مواقع ومنتدیات تربویة ومجموعات بریدیة متخصصة في التربیة وغیرھا

  
  ترنتخدمات االن

ً بأنھا تقنیات االنترنت المتاحة من شبكات عنكبوتیة،  یمكن تعریفھا إجرائیا
مجموعات بریدیة، برید إلكتروني، منتدیات مناقشة، محادثات، مجموعات 

  .إخباریة، محركات بحث ونقل ملفات
  التنمیة المھنیة للمعلم

ف الدریج وجمل  برات مجموعة من الخ"التنمیة المھنیة بأنھا ) م٢٠٠٥(عرّ
التي یكتسبھا الفرد والتي ترتبط بصورة مباشرة أو ) الكفایات والمھارات(التعلیمیة 

غیر مباشرة بمھنتھ، إنھ كل نشاط یزاولھ الفرد أو یتلقاه أو یشارك فیھ وتتجلى 
تنمیتھ بشكل إیجابي، في اكتسابھ لخبرة جدیدة أو تعدیل سلوك وتحدیث معرفة 

  ٧١ص". سابقة لدیھ وتطویر معارفھ
ف لیتل  ) م٢٠٠٧عبدالعزیز وعبدالعظیم، (كما ورد في  ١٩٩٣كما عرّ

التنمیة المھنیة بأنھا عملیة تحسین مھارات وقدرات األفراد التي یتطلبھا تحقیق "
، ویتم النظر إلى المعلمین على أنھم قادة  المتعلمینالمخرجات التعلیمیة الجیدة من 

 لدیھم القدرة على تحقیق التمیز سواءإلحداث تغیرات في مجال التعلیم حیث یصبح 
 ٢١٠ص"على المستوى الفردي أو الجماعي
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ً و بأنھا نوع من التربیة المستمرة یمكن تعریف التنمیة المھنیة للمعلم إجرائیا
ً فيو ي مدینة الطائفلمعلم   .معارفھم ومھاراتھم التي تحقق نموا

  حدود الدراسة
 معرفة واقع استخدام المشرفین  ھذه الدراسة على تقتصرا :الحدود الموضوعیة

في التنمیة المھنیة للمعلمین  مصادر االنترنت التربویة وخدماتھالالتربویین 
 .بمدینة الطائف

 ١٤٣٠ام لع ثانيھذه الدراسة في الفصل الدراسي ال تم تطبیق :الحدود الزمانیة -
 ھـ١٤٣١

 دینة ھذه الدراسة على المشرفین التربویین بم تقتصرا :الحدود المكانیة
  .الطائف
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  ًاإلطـــــــار النـــــــظـــري: أوال 

 

o اإلشراف التربوي :المبحث األول.  
o االنترنت :المبحث الثاني. 

o التنمیة المھنیة للمعلمین :المبحث الثالث  
  

  ًالدراســــــــات الســـابـــقـة: ثانیا 

  الفصل الثاني
  أدبــــیــات الـــدراســة
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  ار النظرياإلط: أوالً 
  

  اإلشراف التربوي: المبحث األول

  

 مفھوم اإلشراف التربوي  

 الحاجة إلى اإلشراف التربوي  

 أھداف اإلشراف التربوي  

 مجاالت اإلشراف التربوي  

 وظائف اإلشراف التربوي  

 أنواع اإلشراف التربوي 
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  أدبیات الدراسة: الفصل الثاني

  :اإلطار النظري: أوالً 
  ـدیـھـمـت

مھ وتبذلھ لتعلیم وتنویر أبناءھا  ّ مھا على ما تقد ّ تعتمد نھضة المجتمعات وتقد
مة تسعى لتوفیر البیئة التعلیمیة  ّ بمختلف المعارف والعلوم، فتجد الدول المتقد
المناسبة ألبنائھا، من خالل االھتمام بعناصرھا من معلمین، طالب، مناھج ومباني 

ودعم المؤسسات التعلیمیة، وقامت بإنشاء جھة فسارعت لتشجیع . إلى غیر ذلك
مّیت باإلشراف التربوي، تقوم بمتابعة وتقویم العناصر التي تقوم علیھا  رقابیة سُ

ً في . البیئة التعلیمیة ر تغیّرا ّ ر اإلشراف التربوي فیما بعد وصاحب ھذا التطو ّ تطو
لعملیة ھدفھ العام من الرقابة لیصبح الھدف األسمى من وجوده ھو تحسین ا

التعلیمیة بكافة عناصرھا، من خالل تقدیم المساعدة التي یحتاجھا المعلم لتحقیق 
وفي ھذا المبحث . األھداف التربویة والتعلیمیة التي تنشدھا سیاسة الدولة التعلیمیة

یستعرض الباحث بعض جوانب اإلشراف التربوي وتشمل مفھوم اإلشراف 
  .تھ، وظائفھ وأنواعھالتربوي، الحاجة إلیھ، أھدافھ، مجاال

  مفھوم اإلشراف التربوي
تعددت وتنوعت مفاھیم اإلشراف التربوي بحسب مراحل تطوره وبحسب 

َل ال ٍ مختلفة ) "م٢٠٠٥ویلز،(مھتمین بھ، ذكر توظیفھ من قِب أن لإلشراف معان
ومتعددة، وكل شخص یقرأ أو یسمع عنھ یفسره وفق تجاربھ السابقة واحتیاجاتھ 

  ٢٥ص".وأغراضھ

ر  ،اإلشراف التربوي بعدة مراحل خالل القرن العشرین قد مرو َ حیث كان یُنظ
ً بالمنھج  إلیھ في بدایة األمر أنھ امتداد لإلدارة التربویة، ثم أصبح أكثر ارتباطا
الدراسي وطرق التدریس، وبعد ذلك ارتبط اإلشراف التربوي بحركة العالقات 

التربوي وتعدد اتجاھاتھ فقد أصبح  اإلنسانیة ونتیجة الختالفات مسمیات اإلشراف
  )٦:م٢٠٠٤البابطین، ( .لإلشراف التربوي تعریفات كثیرة ومتباینة

  

تمثل بمجملھا  التربوي مجموعة من التعریفات لإلشرافالباحث  أوردوقد 
  :مراحل تطور اإلشراف التربوي، وھي

 بأنھ عملیة ) "م٢٠٠٦حسین وعوض هللا،(في  كما ورد أحمد حجي تعریف
ریة تشمل كافة مراحل التعلیم وتنظیماتھ ومستویاتھ اإلداریة وكافة جنبات إدا

  ١٧ص".نظمھ
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 فھ تیرني ّ بأنھ عملیة ) "م٢٠٠٠الخطیب وآخران،رداح (في  كما ورد ویعر
 ١٢٧ص".توجیھ وتقویم للعملیة التعلیمیة بقصد تزوید التالمیذ بخدمات أفضل

  فھ ّ بأنھ عملیة ) "م٢٠٠٧لسمید،عبیدات وأبوا(في  كما ورد Serjiovanniویعر
  ٢٦ص".مھنیة أخالقیة تھدف إلى تنمیة المعلمین

  فھ ّ ُعنى ) "٢٠٠٧الطعاني،(ویعر بأنھ عملیة تعاونیة قیادیة دیمقراطیة منظمة ت
ّمي بجمیع عناصره من مناھج ووسائل وأسالیب وبیئة  بالموقف التعلیمي التعل

في ذلك الموقف وتقییمھا ومعلم وطالب وإدارة وتھدف دراسة العوامل المؤثرة 
للعمل على تحسینھا وتنظیمھا من أجل تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة 

ّمیة   ١٩ص".التعل

  الحاجة إلى اإلشراف التربوي
إن االنفجار المعرفي والتقني الذي یعیشھ العالم یجعل النظام التعلیمي في تطور 

م للطال ّ قد ُ ب أو في طرائق وأسالیب بشكل مستمر ودائم، سواءً في المعرفة التي ت
التدریس والتقنیات التي یستخدمھا المعلم إلیصال المعلومة لھ، وكون ھذه المعارف 
ب علیھا المعلم عند إعداده فإنھ یحتاج  أو طرائق التدریس والتقنیات الجدیدة لم یُدرَّ
من یساعده على التعامل مع ھذه التطورات بشكل إیجابي واستغاللھا بشكل سلیم 

ملیة التعلیمیة بما یعود بالفائدة للمتعلمین، من ھذا المنطلق تظھر أھمیة في الع
وزارة –وزارة التربیة والتعلیم (اإلشراف التربوي والحاجة إلیھ،وقد ذكرت 

  :بعض ھذه األھمیة ومنھا )٣٨: م١٩٩٨، -المعارف سابقاً 

 تيعملیة منظمة لھا نظریاتھا ولھا مدارسھا الفكریة المتعددة والالتربیة  .١
 .تسعى جمیعھا إلى الرقي باإلنسان

ً مشار .٢  .كاً حاجة المعلم للمشرف التربوي كونھ مستشارا
ً للعمل في مھنة التد .٣ ریس یتطلب إن التحاق عدد من غیر المؤھلین تربویا

 .وھذا یتحقق في المشرف التربوي، وجود مخطط ومدرب ومرشد
ً ب .٤ واقع قد یختلف في اصطدام العدید من المعلمین القدامى المؤھلین تربویا

ا تعلموه في مؤسسات إعداد المعلمین  .صفاتھ وإمكاناتھ عمّ
واستعداده وتدریبھ یظل في ، المبتدئ مھما كانت صفاتھ الشخصیةالمعلم  .٥

 .حاجة ماسة إلى التوجیھ والمساعدة
 )١٧ :م٢٠٠٧، نبھان(یضیف و
زات شریة والتجھیالحاجة إلى معرفة ما تتطلبھ المدارس من الكفایات الب .٦

 .الالزمة
 .المدرسیة وطرق التدریس وتطویرھاالحاجة إلى تحسین المناھج  .٧
 .لنمو المعرفي والمھني لدى المعلمالحاجة إلى تطویر ا .٨
 .لدى المدارس والمعلمین والمتعلمین اإلسھام في معالجة المشاكل الطارئة .٩
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 .مدارسالتربویة التعلیمیة في ال متابعة مدى التقید باللوائح المنظمة للعملیة .١٠
  أھداف اإلشراف التربوي

دید السبل والطرق التي وذلك لتح أمر مھم، ید الغایات واألھداف ألي عملتحد
وضع ل س أو قاعدة االنطالقكما أنھا تعتبر األسا. األعمال لیھاسیر عتینبغي أن 

 االستراتیجیات والخطط التفصیلیة لتحقیق ھذه الغایات واألھداف المرسومة
العملیة التعلیمیة،  إلى تحسین بشكل عام ي بمفھومھ الحدیث یھدفاإلشراف التربوو

ومن ھذا المنطلق انبثقت مجموعة من األھداف الفرعیة التي تحقق بمجملھا ھذا 
د العلماء والباحثین المھتمین باإلشراف التربوي ھذه األھداف  َّ الھدف العام،  وقد حد

- وزارة المعارف سابقاً –والتعلیم وزارة التربیة(في كثیر من األدبیات، وقد أوردت 
جملة من األھداف والتي تغطي بمجملھا معظم األھداف المذكورة )  ٤٠:م١٩٩٨، 

  :في األدبیات األخرى، وھي

رصد الواقع التربوي، وتحلیلھ، ومعرفة الظروف المحیطة بھ، و اإلفادة من  .١
  .ذلك في التعامل مع محاور العملیة التعلیمیة والتربویة

  .لین في المیدان التربوي وتنمیتھافاءات العلمیة والعملیة لدى العامتطویر الك .٢
تنمیة االنتماء لمھنة التربیة والتعلیم واالعتزاز بھا، و إبراز دورھا في  .٣

   .المدرسة والمجتمع
التعاون والتنسیق مع الجھات المختصة للعمل في برامج األبحاث التربویة  .٤

م، و التدریب، و الكتب، و المناھج، والتخطیط وتنفیذ وتطویر برامج التعلی
   .وطرق التدریس، ووسائل التدریس المعنیة

  .العمل على بناء جسور اتصال متینة بین العاملین في حقل التربیة والتعلیم .٥
   .التربیة والتعلیم بصورة میدانیة تنفیذ الخطط التي تضعھا وزارة .٦
   .تحقیق االستخدام األمثل لإلمكانات المتاحة .٧
   .قة المدرسة مع البیئة المحلیةتطویر عال .٨

 )٢١:م٢٠٠٧األسدي وإبراھیم،(كما أضاف 

ً واضحاً  .٩  .مساعدة المدرسین على إدراك مشكالت النشء وحاجاتھم إدراكا

 .حمایة المدرسین من مطالبتھم بما ھو فوق طاقاتھم .١٠

 )٦٦:م٢٠٠٨فاطمة الردیني،(وأضافت 

 .تحث المعلمین على البحث واإلطالع وكتابة المقاال .١١

متابعة االھتمام بالنمو المتكامل للتلمیذ والمساعدة على إطالق  .١٢
 .قدراتھ

  مجاالت اإلشراف التربوي
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 ً لكي تتحقق أھداف اإلشراف التربوي بشكل سلیم ینبغي أن یكون شامال
الطعاني،  ؛٣١:م٢٠٠٦حسین وعوض هللا، (لعناصر العملیة التعلیمیة، ذكر 

أن ) ٥٣:م١٩٩٨، -وزارة المعارف سابقاً –وزارة التربیة والتعلیم ؛٢٦:م٢٠٠٧
القیم التربویة، والمعلم، والتلمیذ، والمنھج، (مجاالت اإلشراف التربوي ھي 

والنشاط المدرسي، والوسائل التعلیمیة، وطرق التدریس، والكتاب المدرسي، 
  ).والخطة الدراسیة، والمكتبات المدرسیة، والتقویم، والبناء المدرسي

  يتربووظائف اإلشراف ال
ا التربوي اإلشراف مفھوم تطور ً ا، تطور ً  التربوي یھتم بالموقف فأصبح كبیر

ذكر  ياإلشراف التربو وظائف وتعدد تنوع إلى أدى التطور وھذا جوانبھ، جمیع من
وظائف لإلشراف التربوي وھي اإلشراف ) ٢٨:م٢٠٠٦حسین وعوض هللا، (

تنظیمیة، اإلشراف التربوي التربوي كعملیة تخطیطیة، اإلشراف التربوي كعملیة 
كعملیة تدریبیة، اإلشراف التربوي كعملیة تقویم، اإلشراف التربوي وتطویر 

  .المناھج

)  ٤٢:م١٩٩٨، - وزارة المعارف سابقاً –وزارة التربیة والتعلیم(وأوردت 
وظائف تنشیطیة، وظائف ة، ظائف إداریو وظائف لإلشراف التربوي وھي

  .ابتكاریھوظائف و ظائف تحلیلیة، وتقویمیة ظائف، وظائف بحثیةتدریبیة، و

  أنواع اإلشراف التربوي
ً لذلك فإن  اإلشراف التربوي مر بعدة مراحل حتى وصل لمفھومھ الحدیث وتبعا
مفھوم اإلشراف التربوي یختلف من مرحلة لمرحلة أخرى وفي ضوء ھذا المفھوم 

م أنواع اإلشراف تظھر أنواع مختلفة لإلشراف التربوي، وسیتم ھنا استعراض أھ
  :التربوي بشكل موجز

وھو أقدم أنواع اإلشراف  ):التسلطي أو التفتیشي(اإلشراف الدیكتاتوري )١(
التربوي والمشرف ھنا یستأثر بكل السلطات ویتمسك بآرائھ ویرسم خطط العمل 
. ویحدد طرق تنفیذھا، یستخدم الزیارات المفاجئة مع المعلمین لتصیّد أخطاءھم

  )٢٤٥:م٢٠٠٠ب وآخران،رداح الخطی(

یقتصر على التفتیش ) "م٢٠٠٥أبوعابد،(وھذا النوع من اإلشراف كما ذكر 
ز على المعلم،  ِّ والتقدیر الفوقي، ویتسم بأنھ تسلطي ومفروض من أعلى ومرك

  ٣٠ص". ویقتصر على تعلیمات صادرة عن المشرف

وجھت ظھر نتیجة االعتراضات واالنتقادات التي  :اإلشراف الدیمقراطي)٢(
اء في حل  ّ لإلشراف الدیكتاتوري ویقوم على أساس التعاون والتفكیر المشترك البن
المشكالت التعلیمیة، تتسم العالقة بین المشرف والمعلم بالعالقات اإلنسانیة الحسنة، 
أھم ما یمیز ھذا النوع من اإلشراف اإلیمان بالممارسة الدیمقراطیة كفلسفة 
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اإلقرار بأھمیة التعاون بین المشرف والمعلم وفائدة وأسلوب في العمل اإلشرافي، و
التفاعل بینھما، وقبول االختالفات في اآلراء واألفكار والحوارات التي تھدف 
لتعمیق األھداف التربویة، واالھتمام بجمیع الظروف التي تحیط بالعمل المدرسي 

وحل  والسعي لتحسینھا، واستخدام الطریقة العلمیة في دراسة وضع المدرسة
المشكالت التعلیمیة، وتشجیع التخطیط والتقویم المستمر لألنشطة التربویة التي 

 )٢٨:م٢٠٠٨البدري، . (تجري في المدرسة

المشرف یتیح ألفراد جماعتھ الفرص لعرض آرائھم  :اإلشراف الدبلوماسي)٣(
وأفكارھم لیتعرف على شخصیاتھم ورغباتھم ومیولھم، فإذا تأكد أن ھنالك من 

ً بوسائل اإلغراء، یخالف ونھ، یعمل على استمالتھم ویقربھم إلیھ ویجتمع بھم مستعینا
ً لیضمن الموافقة الفردیة أو الجماعیة دوماً  ونظام العمل في ھذا . كالترقیة مثال

ً للفوضى واالرتجال، والمظھر  ً ومعرضا ً مظھریا النوع من اإلشراف یكون شكلیا
في الحقیقة لیس كذلك حیث یعمد المشرف  العام لھذا النوع مظھر دیمقراطي ولكنھ

رداح الخطیب وآخران، . (لفرض آرائھ بطریقة تتسم باللباقة والنعومة
  ).٢٤٨:م٢٠٠٠

یعتقد المشرف ھنا بأن الحریة المطلقة تؤدي للنجاح، فھو  :اإلشراف السلبي)٤(
اعة یمنح العاملین لدیھ الحریة فیفعل الفرد ما یشاء بطریقتھ الخاصة، فتعیش الجم

. في فوضى ال یتحقق فیھا مفھوم الضبط االجتماعي ألنھا تعمل دون ھدف محدد
  )٢٤٩:م٢٠٠٠رداح الخطیب وآخران، (

أن بعض ) "م٢٠٠٨العیاصرة،(وھناك سلبیات عدیدة لھذا النوع أھمھا ما ذكره 
ً فیتجرؤون علیھ، وال یتورعون عن  المعلمین یعتقدون أن في شخصیة المعلم ضعفا

  ٧٩ص".الصدام معھ

یقوم المشرف بتصحیح أخطاء المعلم الجسیمة وعلى  :اإلشراف التصحیحي)٥(
المشرف ھنا أن یتسم باللباقة والذكاء أثناء ذكر األخطاء للمعلم حتى ال یتسبب في 

  )٥٨:م٢٠٠٧الطعاني، . (إحراج المعلم أو یشعر بالتشكیك في قدراتھ التدریسیة

ا مرحلة التصحیح إلى مرحلة البناء یتعدى اإلشراف ھن :اإلشراف البنائي)٦(
الغایة من اإلشراف البنائي ھي إشراك . وإحالل الجدید الصالح محل القدیم الخاطئ

المشرف للمعلمین في رؤیة ما ینبغي أن یكون علیھ التدریس الجید وأن یشجع 
. نموھم ویثیر المنافسة بینھم على أداء أحسن ویوجھھا لصالح العمل التربوي

  )٣٥٨:م٢٠٠٣وآخرون، البستان (

المشرف التربوي اكتسب خبرة حیة أثناء اشتغالھ بالتدریس  :اإلشراف الوقائي)٧(
وأثناء زیارتھ للمدرسین ووقوفھ على أسالیب تدریسھم، لذلك یمتلك المقدرة على 
التنبؤ بالصعوبات التي قد تواجھ المدرس الجدید فیعمل على مساعدة المعلم على 
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األسدي وإبراھیم، . (والتقلیل من آثارھا الضارة تالفي ھذه الصعوبات
  )٤٨:م٢٠٠٧

وھو أسلوب یھدف إلى تحسین سلوك المعلمین  :)العیادي(اإلشراف اإلكلینیكي )٨(
الصفي وممارساتھم الصفیة وذلك بتسجیل الموقف التعلیمي الصفي بكاملھ وتحلیلھ 

  )٦٧:م٢٠٠٦حسین وعوض هللا، ( .المتعلمینبھدف تحسین تعلم 

  :، وھي)٣٦٠:م٢٠٠٣البستان وآخرون، (راحل اإلشراف اإلكلینیكي ذكرھا م

 التخطیط وتحدید األھداف.  

 المراقبة الصفیة. 

 تحلیل نتائج المراقبة الصفیة وتحدید خطة عمل للتطویر. 

البستان وآخرون، (یتمیز اإلشراف اإلكلینیكي بمزایا عدیدة أھمھا ما ذكره 
  :وھي) ٣٥٩:م٢٠٠٣

 عنصر فاعل في جمیع مراحل العملیة اإلشرافیةإشراك المعلم ك. 

 التفاعل الدائم مع المعلم. 

  االعتماد على تشخیص وضع المعلم ومشكالتھ عن طریق البحث المنظم
 .والموثق عن وقائع ممارستھ داخل الصف

  التركیز على أھمیة مساعدة المعلم بشكل متواصل على تطویر قدراتھ
 .جدیدةة واكتساب معلومات وأسالیب تعلیمی

، )١٠٨:م٢٠٠٥سھى صلیوو،(أما عیوب ھذا النوع من اإلشراف فقد ذكرتھا 
  :وھي

  ،یحتاج إلى قدر كبیر من الثقة والتعاون المتبادل بین المعلم والمشرف
  .وھو أمر قلیل الوجود

 المستفید األكبر ھو المعلم الجید الذي لدیھ الرغبة في تطویر نفسھ.  

 ي اإلعداد والتنفیذ والمتابعةیحتاج إلى وقت وجھد كبیرین ف.  

 یحتاج من المشرف إلى خبرة ومھارة في إدارة مراحلھ المختلفة. 

ھو نوع من اإلشراف ال یقتصر على مجرد إنتاج األحسن  :اإلشراف اإلبداعي)٩(
وتقدیم أعلى نوع من النشاط الجمعي وإنما یشحذ الھمم ویحرك القدرات الخالقة 

ویختلف . ستطیع في مجال العالقات اإلنسانیةلدى المشرف لتخرج أحسن ما ت
في تحریر العقل، : اإلشراف اإلبداعي عن البنائي في المدى الذي یذھب إلیھ
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واإلرادة، وإطالق الطاقة عند المدرسین لالستفادة من قدراتھم ومواھبھم إلى أقصى 
  )٥٠:م٢٠٠٧األسدي وإبراھیم، . (حد ممكن في تحقیق األھداف التربویة

یتمیز ھذا النوع من اإلشراف باستخدامھ الطریقة العلمیة : شراف العلمياإل)١٠(
وتطبیق طرق القیاس على وظائف المدرسة ونتائجھا وبذلك یعتمد اإلشراف العلمي 
 ً ى في المدرسة بدال َّ ُؤد القیاس الموضوعي للنشاطات والممارسات والفعالیات التي ت

  )٢٩:م٢٠٠٨البدري، . (قراراتمن اعتماد الرأي الشخصي في الحكم وإصدار ال

لكن ھذا النوع من اإلشراف رفضھ المربین والمعلمین لعدة أسباب ذكرھا 
  :وھي) ٥٦:م٢٠٠٧الطعاني، (

  .أن التربیة عملیة معقدة یصعب حصرھا وقیاسھا وقیاس نتائجھا )١(

لكل معلم أسالیبھ وظروفھ ومن حقھ أن یستخدم األسلوب الذي  )٢(
ً ینسجم مع المبادئ التربویة العلمیةیناسب قدراتھ وظروفھ ال أسلو ً واحدا   .با

أن نتائج االختبارات والمقاییس ھي ملزمة وبذلك فھي تشبھ األسلوب  )٣(
  .القدیم للمفتش بغض النظر عن موقف المعلمین فیھا

یعتبر المعلم من وجھة نظر المشرف مجرد آلة تعمل وفق نظام  )٤(
 . عمعین فال یوجد مجال عند المعلم لالبتكار واإلبدا

ھو اإلشراف الذي یراعي االحتیاجات الفردیة  :نموذج اإلشراف التطوري)١١(
عطاري . (للمدرس، وال یتعامل مع المدرسین وكأنھم في مستوى واحد

  )١٤٧:م٢٠٠٥وآخرون،

 ّ ھو صاحب نظریة اإلشراف التربوي التطوري، وقد  Carl Glickmanیُعد
د جلكمان ثالثة أسالیب إشرافیة ھي ّ ب المباشر، األسلوب التشاركي، األسلو: حد

البابطین، . (واألسلوب غیر المباشر، من أجل تطویر قدرات المعلمین وإمكاناتھم
  )١٠٤:م٢٠٠٤

بعد أن یتعرف المشرف التربوي على مستوى التفكیر التجریدي لدى المعلمین 
  :وھي) ١٠٨:م٢٠٠٤البابطین، (یمكنھ أن یصنفھم إلى ثالث فئات رئیسیة أوردھا 

معلمون مستوى التفكیر التجریدي لدیھم منخفض، وھذه الفئة ال  :ة األولىالفئ
ّ األسلوب اإلشرافي المباشر األنسب لھذه  ترغب بالتغییر والتطویر التربوي، ویُعد

  .الفئة

معلمون مستوى التفكیر التجریدي لدیھم متوسط، وتتصف ھذه الفئة  :الفئة الثانیة
ى طالبھا، إال أن قدرتھا على التفكیر التجریدي بأنھا تمتلك الرغبة في تحسین مستو

ّ أسلوب اإلشراف التشاركي األنسب لھذه الفئة   .محدودة، ویُعد
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معلمون مستوى التفكیر التجریدي لدیھم مرتفع، وتتصف ھذه الفئة  :الفئة الثالثة
ً للمتعلمین ً مفیدة ً تربویة ً وأنشطة ٍ من الذكاء وتحمل أفكارا  بأنھا تتمتع بمستوى عال

ویعتقد جلكمان أن أنسب . وللمدرسة وتسھم في تطبیقھا على الواقع المدرسي
  .أسلوب إشرافي یستخدم مع ھذه الفئة ھو األسلوب اإلشرافي غیر المباشر

ھو نظام یشارك فیھ المشرفون : التربوي باألھدافاإلشراف نموذج )١٢(
تحدید مسؤولیة التربویون والمعلمون والمدیرون بتحدید أھداف تربویة مشتركة و

كل طرف في تحقیق ھذه األھداف، بحیث یدرك كل من مدیر المدرسة والمشرف 
  )٤٥:م٢٠٠٦عبدالھادي، . (التربوي والمعلم النتائج المتوقعة من عملھ تماماً 

یتمیز اإلشراف باألھداف بمجموعة من الممیزات أھمھا ما ذكره كل من 
  )٤٥:م٢٠٠٦؛ عبدالھادي،  ٦٣:م٢٠٠٦حسین وعوض هللا، (

  ویعرف مسؤولیتھ في مدى تحقیق ھذه ،ً یعرف المعلم أھدافھ تماما
  .األھداف

 توحید الجھود بین المشرف والمعلم وفتح قنوات االتصال بینھما.  

  یركز على العمل المشترك للمعلم والمشرف في التخطیط والتحلیل
 .والتقویم

 تواكب عملیة المراجعة والمتابعة سیر العملیة التعلیمیة . 

البابطین، (فأھمھا ما ذكره أما عیوب تطبیق اإلشراف باألھداف 
  :ھيو) ١٧٣:م٢٠٠٤

  الحاجة إلى استثمار كمیة كبیرة من الوقت في سبیل تطبیق اإلشراف
  .باألھداف والتوصل للنتائج

 وضع أھداف غیر قابلة للقیاس والتحقیق.  

 الحاجة إلى زیادة كبیرة في أعداد المشرفین التربویین.  

 لغة في وضع األھداف السلوكیة واإلجرائیة التي قد تؤثر على المبا
  .الرؤیة الشاملة لنظام اإلشراف التربوي وغایاتھ

ھو نموذج إشرافي یھدف إلى إیجاد : نموذج اإلشراف التربوي المتنوع)١٣(
مدرسة متعلمة عن طریق توطین أنشطة النمو المھني داخل المدرسة وتفعیل دور 

نشطة مع مراعاة الفروق المھنیة بین المعلمین من خالل تقدیم المعلمین في ھذه األ
العبدالكریم، . (أنشطة نمو مھني متنوعة تلبي الحاجات المختلفة للمعلمین

  )٤٩:م٢٠٠٥
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بُنِي اإلشراف التربوي المتنوع على ثالثة خیارات تطویریة وخیارین في 
  :یلي كما) ٩١:م٢٠٠٤البابطین، (مجال التقویم وھي بحسب ما ذكره 

   :الخیارات التطویریة: أوالً 

د المعلم من خاللھا الخیار المناسب لتنمیة قدراتھ وإمكاناتھ المھنیة ّ وھذه . ویحد
  :الخیارات ھي

  ).المكثف(التطویر الشامل  )١(

 .التطویر التعاوني )٢(

 .التطویر الذاتي )٣(

  :خیارات التقویم: ثانیاً 

 ).المكثف(التقویم الشامل  )١(

 . تقویم المستوى )٢(

  :بما یلي) ٢٥:م٢٠٠٥العبدالكریم، (كما ذكر  إلشراف التربوي المتنوع ویتمیز ا

 حیث یشتمل على بعض نشاطات النماذج اإلشرافیة األخرى :الشمول. 

 حیث یعطي الحریة للمشرف والمعلمین ببناء نموذج یتناسب مع  :المرونة
 .وضعھم

 البعد عن النظرة التقویمیة أثناء العمل اإلشرافي. 

  :فھي) ١٠٢:م٢٠٠٤البابطین، (راف التربوي المتنوع كما ذكر أما عیوب اإلش

 یتطلب تھیئة المیدان وھذا یعني زیادة في اإلنفاق المادي على التعلیم. 

 قد ال یحسن بعض المعلمین اختیار األسلوب اإلشرافي المناسب لھ. 

  التباین بین البیئة المدرسیة وبیئة المجتمع المحلي من ناحیة تطبیق المبادئ
شوریة قد یلقي بظاللھ السلبیة على تطبیق اإلشراف التربوي المتنوع ال

 .میدانیاً 

  اعتقاد بعض المعلمین أن ھذا النموذج اإلشرافي معناه فصل اإلشراف عن
عملیة التقییم وإصدار األحكام، قد یشجعھم على التھاون في أداء مھامھم 

 .الموكلة إلیھم

ممارسة أسالیب إشرافیة تعتمد على  ھو: نموذج اإلشراف التربوي عن بعد)١٤(
ً، وتطویر العملیة  التقنیات الحدیثة في االتصال لدعم المعلمین وتنمیتھم مھنیا
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التربویة باستخدام مختلف األسالیب اإلشرافیة الحالیة من اجتماعات ورسائل 
  )١٢٣:م٢٠٠٧عبیدات وأبو السمید، . (ودروس تطبیقیة

  عدأھداف نموذج اإلشراف التربوي عن ب

نموذج اإلشراف التربوي عن بعد یحقق العدید من األھداف التربویة المعینة 
صالحة سفر، (على تحسین العملیة التعلیمیة بشكل عام من أھمھا ما ذكرت 

  :وھي) ١٤٥:م٢٠٠٨

  ال بین المشرفین والمعلمین، وبین المعلمین وأقرانھم ّ زیادة االتصال الفع
  .لتبادل الخبرات

  لإلشراف التربوي یتالءم مع العصر الحدیث عصر تحقیق مفھوم جدید
  .التكنولوجیا والمعرفة

  یساعد على بناء ثقافة تقنیة للمشرف والمعلم، واالنتقال من التفكیر التقلیدي
  .إلى اإلبداعي مما یتیح اكتساب الخبرة والتواصل المعرفي

 یسمح بالتدریب المستمر للمعلمین دون إرباك ألعمالھم في المدارس.  

 فیر األسالیب اإلشرافیة والمعلومات والقراءات اإلشرافیة والدروس تو
  .النموذجیة طوال الوقت للمعلم من خالل المواقع اإللكترونیة

  التحرر من العوائق الجغرافیة والزمنیة التي تفصل بین المشرف والمعلم
  .وبین المعلم وأقرانھ

 متابعة المشرف والمعلم للجدید في تخصصھم .  

  وذج اإلشراف التربوي عن بعدتقنیات نم

یستخدم نموذج اإلشراف التربوي عن بعد تقنیات االنترنت بشكل عام، وسیتم 
وسیكتفي الباحث ، »االنترنت«استعراضھا بنوع من التفصیل في المبحث الثاني 

عبیدات (ھنا ببعض تطبیقات ھذه التقنیات في اإلشراف التربوي عن بعد، ذكر 
تطبیقات تقنیات االنترنت في نموذج اإلشراف عن  )١٢٤:م٢٠٠٧وأبوالسمید، 

  :بعد، ومنھا

  :E-mailالبرید اإللكتروني : أوالً 

إیصال رسالة المشرف وإعالنھا أمام المعلمین، حیث یشرح المشرف فلسفتھ 
ً لدى جمیع المعلمین، إعالن أھداف  اإلشرافیة عبر رسالتھ مما یجعلھ مفھوما

طتھ التربویة واألسالیب التي یستخدمھا اإلشراف أمام جمیع المعلمین، وخ
واألھداف التي یسعى لتحقیقھا، ودور المشرف والمعلم في تحقیق أھداف الخطة، 
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دراسة حاجات المعلمین من خالل إعداد استبیان بھذه الحاجات من المشرف 
نشرات، توجیھات، تعلیمات، (وإرسالھ لجمیع المعلمین، إرسال أیة مواد إعالمیة 

الترتیب ألیة أنشطة إشرافیة تقلیدیة أو ترتیب برامج الزیارات بین ، )بالغات
ً لما قام بھ  المعلمین وتحدید مواعید الورش التدریبیة، إمكانیة عرض المعلم نموذجا

  .في الموقف التدریسي ویرسلھ للمشرف ثم یتلقى تغذیة راجعة علیھ

  

  :الموقع اإللكتروني: ثانیاً 

رونیة یستطیع المعلم قراءة نشرة، كتاب، بحث، یمكن من خالل المواقع اإللكت
ً تدریسیة، نماذج لالختبارات، اإلطالع  یمكن للمعلمین نسخ أي ملف یحوي خططا
على خطوات درس تطبیقي من حیث اإلعداد والتنفیذ، التحادث مع صاحب الموقع 
ً، وإرسال أو تبادل الرسائل مع المشرف، اإلطالع على برامج  كتابة أو شفویا

 .شرف وخططھ واختیار المناسب منھاالم

  :المؤتمرات عن بعد: ثالثاً 

ن المشرف من االجتماع مع المعلم أو مجموعة معلمین من خالل الكمبیوتر  ّ یمك
  .بحیث یتمكن المجتمعون من تبادل الحوار المكتوب أو الصوتي

  ممیزات اإلشراف التربوي عن بعد

تواصل مستمر مع التقنیة  اإلشراف التربوي عن بعد یجعل المعلم في حالة
الحدیثة من جھة ومع المستجدات التربویة من جھة أخرى، والتي ستنعكس بشكل 
إیجابي في تعاملھ مع التقنیات الحدیثة ومع األسالیب التدریسیة المستخدمة في 

العدید من ) ١٢٨:م٢٠٠٧عبیدات وأبو السمید، (تدریس المتعلمین، وقد أورد 
  :عن بعد، منھا ممیزات اإلشراف التربوي

 اختصار الوقت والجھد.  

  توفیر درجة من الثقة بالمعلمین وإعطائھم فرصة لممارسة أعمالھم واتخاذ
  .قراراتھم دون فرض رقابة أو أوامر علیھم

  یتیح للمعلم والمشرف استخدام وسائل وأدوات إشرافیة متنوعة ومتاحة أمام
  .الجمیع

 دون التقید بمواعید حصص امتداد العملیة اإلشرافیة على مدى الیوم ،
  .المعلمین

  یوفر للمشرف التربوي العمل مع المعلمین كأفراد أو جماعات أو مع
  .الجمیع
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 وضع اإلشراف والخدمات اإلشرافیة في متناول المعلمین وفق قدراتھم.  
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  االنترنت: الثانيالمبحث 

  

 االنترنت واالتصال 

 لسعودیةاالنترنت في المملكة العربیة ا 

 متطلبات االتصال بشبكة االنترنت 

 قنوات االتصال بشبكة االنترنت 

 خدمات االنترنت وتطبیقاتھا في التعلیم 

 معوقات استخدام االنترنت في التعلیم 

 مخاطر استخدام االنترنت في التعلیم وسلبیاتھ 
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  ـدیـھـمـت
أوجدت ثورة االتصاالت والتسارع التقني فیھا العدید من الوسائل والتقنیات 

ي تتیح التواصل بین مالیین األشخاص وتبادل البیانات فیما بینھم، وكان من أھم الت
مھ من خدمات أسھمت في جعل العالم االنترنت وما تقدّ  ، تقنیةھذه التقنیات

ً في شتى المجاالت امي األطراف قریة صغیرةالمتر ، وقد أحدثت االنترنت تمیّزا
وفي ھذا المبحث یستعرض الباحث  التي استخدمت فیھا، ومنھا المجال التعلیمي،

بعض جوانب االنترنت بشكل عام وجوانبھ في التعلیم بشكل خاص، وتشمل تاریخ 
االنترنت، تاریخ االنترنت في المملكة العربیة السعودیة، متطلبات االتصال 
بھ،قنوات االتصال بھ، خدماتھ وتطبیقاتھا في التعلیم، معوقات استخدامھ في التعلیم، 

  .تخدامھ في التعلیممخاطر اس

  :  واالتصال االنترنت
االنتشار الواسع لخدمة االنترنت ودخولھا في شتى مجاالت الحیاة، وتنوع 
رھا، ذكر  ّ خدماتھا، یجعل البعض یتساءل عن بدایتھا، وكیف كانت مراحل تطو

؛ كنسارة ٦٠:م٢٠٠٩،أحمد؛ ١٢:م٢٠٠٦دسوقي والربیعي،(
  :ھي اختصار للمصطلحین INTERNETن كلمة انترنت أ )١٧٩:م٢٠٠٩وعطار،

International Network & Interconnected Networks 

وبتتبع تاریخ االنترنت وتطورھا نجد أن للحرب الباردة بین الوالیات المتحدة 
ً، وكذلك استخدام األسلحة النوو یة وانتشارھا دور مؤثر في واالتحاد السوفیتي سابقا

لتنفیذ مجموعة من التدابیر التي األمریكیة  حیث خططت وزارة الدفاع، ظھورھا
، وقد یة في حالة حدوث ھجوم نووي علیھاسوف تصدر بھا أوامرھا العسكر

اعتمدت في استراتیجیاتھا على استخدام شبكة معلومات مؤلفة من مجموعة 
م لمشروع للبنتاجون األمریكي إلنشاء شبكة االتصاالت ١٩٦٤حواسیب في عام 

ألغراض العسكریة للوقایة من الھجمات النوویة، ولدراسة موزعة تستخدم في ا
تبادل المعلومات بینھ وبین مراكز البحوث العلمیة في مختلف أنحاء العالم عبر 

یھ اسم لخطوط الھاتف وقد تبنت جامعة كالیفورنیا ھذا المشروع وأطلقت ع
"ARPANET."  

  الوالیات تم ربط أربع مراكز أبحاث في أربع جامعات ب: م١٩٦٩في عام
 "ARPANET"المتحدة األمریكیة بشبكة 

  توسعت شبكة : م١٩٧١في عام"ARPANET " م ١٩٧١لتضم في نھایة عام
تم اإلعالن عن ، كما حاسب مضیف على مستوى الوالیات المتحدة ٢٣حوالي 

  ).FTP( أول برتوكول لنقل الملفات

  ظھر أول نظام برید إلكتروني في العالم: م١٩٧٢في عام.  
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 تم إضافة جامعة لندن في إنجلترا ومؤسسة : م١٩٧٣م في عاRoyal Radar 
شبكة " ARPANET" ، ومن ذلك التاریخ أصبحت شبكة "ARPANET"إلى شبكة 

تم البدء في تطویر بروتوكول اتصال یسمح ألنواع مختلفة من عالمیة، كما 
الحاسبات والشبكات بالترابط  واالتصال مع بعضھا البعض، وقد سمي ھذا 

  .TCP/IPبروتوكول فیما بعد ال

  تطویر أول نسخة من شبكة یوزنت والتي أصبحت جزء من : م١٩٧٩في عام
االنترنت، وھي شبكة موسعة ألنظمة التشغیل یونكس تتألف من آالف  

  .IBMمن شركة  BITNETشبكة  ،كما ظھرتمجموعات األخبار

  اھد التعلیمیة إنشاء شبكة مؤسسة العلوم العالمیة لخدمة المع: م١٩٨١في عام
شبكة " ، وأطلق علي ھذه الشبكة اسم "ARPANET"بدون االتصال مع شبكة 

"CSNET 56Kbps".  

  قسمت شبكة : م١٩٨٣في عام"ARPANET " جزء مدني : إلى جزأین
"ARANET " وجزء عسكري"MILNET" ، وھو " اسم النطاق"استحداث نظام

سمیة وعلى عناوین نظام تحصل بواسطتھ الخادمات المضیفة على عناوین ا
  .رقمیة

  أصبحت إدارة شبكة : م ١٩٨٤في عام "ARPANET " مسئولیة مؤسسة من
  .العلوم العالمیة

  أنشأت مؤسسة العلوم العالمیة شبكة أخرى أسمتھا : م١٩٨٦في عام "
NSFNET " لتحمل االتصاالت بین أجھزتھا الفائقة )Supercomputers.(  

  یز أول كیبل من األلیاف الضوئیة عابر اكتمال تمدید وتجھ: م١٩٨٨في عام
للمحیط األطلسي یربط بین أمریكا الشمالیة وأوربا، كما تم تطویر أول نظام 

أول نوع من  في ھذا العام ر، وظھ"IRC"لخدمة الحدیث المتبادل عبر االنترنت 
  ".الدودة"فیروسات االنترنت 

  نقطة إلى ظھور أول مواصفات لبروتوكول االتصال من  :م١٩٨٩في عام
ویستخدم لتحقیق االتصال باالنترنت من خالل خطوط الھاتف  "PPP"نقطة 
  .العادیة

  تم إغالق شبكة  :م١٩٩٠في عام"ARPANET " وفصلھا من الخدمة للبطء
أول ماكینة بحث على االنترنت وھي  الشدید التي كانت تعاني منھ، وظھرت

  ".Archie"ماكینة البحث 

  فصل شبكة : م١٩٩١في عام"CSNET "خادمات "ظھر نظام من الخدمة، و
  .للبحث واستعادة الوثائق على االنترنت WAIS"  بیانات الشبكة الواسعة
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  إجازة شرعیة جمعیة االنترنت وھي منظمة عالمیة ال تنتمي : م١٩٩٢في عام
لدولة معینة تعني بالشئون التنظیمیة الخاصة  باالنترنت وتقنیاتھا، وكان في ھذا 

  .على االنترنت) www(ظھور الشبكة النسیجیة العالمیة  العام بدایة

  أعلنت شركة موزایاك لالتصاالت، والتي أصبحت اآلن : م١٩٩٤في عام
 .شركة نتسیكیب، عن اإلصدار األول من متصفح االنترنت نتسكیب

  بدأت التطورات الرئیسیة التي شكلت االنترنت  :م حتى اآلن١٩٩٦في عام
د من الشركات الكبرى بتشیید شبكاتھم التجاریة ذو الحالیة، حیث قام العدی

اإلمكانیات الھائلة من حیث البنیة الفیزیائیة وقنوات االتصال عالیة السرعة، 
وقد زاد نمو مستخدمي . ومن حیث معاییر ومعابر االتصال إلى االنترنت

ً منذ أن قامت شركة  ً، وخصوصا ً ھائال االنترنت خالل ھذه السنوات نموا
مع نظام التشغیل  internet explorerفت بدمج متصفحھا میكروسو

windows98  م وصل عدد مستخدمي االنترنت ١٩٩٩في عام . ١٩٩٨في عام
م تجاوز عدد مستخدمي ٢٠٠٥في العالم إلى مائتي ملیون شخص، وفي عام 

دولة، كما وصل عدد  ١٥٠االنترنت ملیار مستخدم منتشرین في أكثر من 
ملیون حاسب وھذه النتائج  ٦,٦تصلة بالشبكة إلى حوالي األجھزة المضیفة الم

تبین مدى سرعة تطور شبكة االنترنت وضخامة حجمھا ومدى الوعي العالمي 
ألھمیتھا وماھیة استخدامھا في میادین الحیاة كافة وذلك من أجل زیادة رفاھیة 

 . المجتمعات وتقدمھا وازدھارھا

لعربیة فكانت تونس أول دولة عربیة أما بالنسبة لدخول االنترنت في الدول ا
م، ثم تلتھا دولة الكویت في العام التالي، وفي عام ١٩٩١ترتبط بالشبكة في عام 

م ارتبطت مصر واإلمارات بشبكة االنترنت، وفي العام التالي ارتبطت ١٩٩٣
م ارتبطت قطر وسوریا ١٩٩٦بشبكة االنترنت دولتا لبنان والمغرب، وفي عام 

  )٤٤:م٢٠٠٧،القزعة والنعیمي(.بشبكة االنترنت

  :االنترنت في المملكة العربیة السعودیة 

ً من المملكة ال مع جمیع  دول بأھمیة التواصل الفعّ  العربیة السعودیة إیمانا
العالم من خالل قنوات االتصال الحدیثة المتاحة فقد سعت المملكة لالنضمام لقائمة 

صل مع اآلخرین عن طریق االنترنت الدول التي تتیح ألفرادھا ومؤسساتھا التوا
ً في  ،واالستفادة من الخدمات الھائلة التي تقدمھا ولكن قبل اعتماد االنترنت رسمیا

، كانت ھناك بعض المحاوالت لعمل شبكة تضم بقرار من مجلس الوزراءالمملكة 
أنھا ) ٢٠:م٢٠٠٤الھاجري، (الخلیجیة فقد ذكر عدد من الھیئات ومن ذلك الشبكة 

بي وكان ذلك في منتصف كة حاسوبیة عامة في منطقة الخلیج العرأول شب
مع األكادیمي والبحثي في خدمة المجته الشبكة كان الھدف من ھذ الثمانینات،
في و تقنیة النواة الرئیسة للشبكة،مدینة الملك عبد العزیز للعلوم وال كانتالمنطقة، و
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نت العالمیة عن طریق خط  م تم ربط الشبكة الخلیجیة  بشبكة بت١٩٨٩إبریل عام 
ي التابع بمركز الحاسب اآلل تقنیةاتصال یربط مدینة الملك عبد العزیز للعلوم وال

صة للباحثین وأساتذة الفرإلى إتاحة  ھذا االرتباط أدى. لجامعة جورج واشنطن
المعلومات مع نظرائھم في العالم، ولكن زیادة أعداد  تصال وتبادلالجامعات لال
أصبح ال  لشبكة أدى إلى البطء الشدید في عملیة اإلرسال وبالتاليالمستخدمین ل

  .طیع تلبیة طلبات جمیع المستخدمینیست

قامت مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة بمشروع تجریبي لربط بعد ذلك 
م وكانت نواة ذلك مشروع ١٩٩٣الجامعات السعودیة بشبكة االنترنت في أكتوبر 

ً من جامعة  تقنیةإلى مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والأولي یضم باإلضافة  كال
وكان االرتباط من خالل . الملك سعود وجامعة الملك فھد للبترول والمعادن

وظل ھذا الخط التجریبي الذي ، الملك فیصل التخصصي ومركز األبحاث مستشفى
ً إلى أن بدأ ت خدمة یربط المدینة باالنترنت عن طریق مستشفى التخصصي قائما

ً في  ، حیث تم فصلھ بعد بدایة الخدمة م١٩٩٨دیسمبر االنترنت في المملكة فعلیا
  .بعدة أشھر

بعد ھذه المحاوالت لم یدم انتظار صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة 
ً  فقد أورد على إدخال خدمة شبكة االنترنت للمملكة  م ٢٠٠٤الھاجري، (طویال

م ضمن ضوابط معینة تتناول الجوانب ٣/٣/١٩٩٧صدور القرار في تاریخ ) ٣١:
ھذا القرار مدینة الملك عبد العزیز  والتشغیلیة واألمنیة للخدمة وأعطىالتجاریة 

بعد ذلك قامت مدینة الملك . مسؤولیات جوھریة في تقدیم الخدمةللعلوم والتقنیة 
من م بتشكیل فریق عمل من عدد ١٩٩٧نوفمبر  تقنیة فيعبد العزیز للعلوم وال

ا الفریق أربعة منسوبیھا المختصین في الحاسب اآللي وشبكاتھ وقد شملت مھام ھذ
التنسیق ، مواصفات وضوابط تشغیل خدمة االنترنتمحاور رئیسیة تشمل، إعداد 

لھا لشركة اتصاالت(مع وزارة البرق والبرید والھاتف ّ للحصول على ) قبل تحو
وترخیص شركات قواعد تأھیل  إعداد، خطوط االرتباط الدولي بشبكة االنترنت

یخص اإلجراءات األمنیة وحجب  فیماالتنسیق مع اللجنة األمنیة تقدیم الخدمة، و
  .حتى بدأ التشغیل الفعلي للشبكة استمر ھذا الفریق ما یزید عن السنة .المواقع

یستخدم الكیابل ل أول خط اتصال دولي باالنترنت تشغی تم م٢٠٠٠في عام 
أھمیة وجود مركز  تقنیةأت مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والبعد ذلك ر .البحریة

، وذلك لتوزیع األحمال بین ر ردیف للمركز األساسي في الریاضتشغیل آخ
على إنشاء  م٢٠٠١في عام  ولذا أقدمت المدینة. المركزین ولتقلیل فرص االنقطاع

ً لتشغیل الش بكة یعمل فرع لوحدة خدمات االنترنت في محافظة جدة یضم مركزا
تم  م٢٠٠٣في عام و .بالتوازي مع مركز تشغیل الشبكة الرئیس في مدینة الریاض

نقل المھام التنظیمیة لخدمة االنترنت من مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة إلى 
بإعادة تنظیم خدمة  قرار مجلس الوزراء صدر م٢٠٠٤في عام و .ھیئة االتصاالت

 وخدمة الفلترة االرتباطنتقال المھام التشغیلیة لبوابات با وذلكاالنترنت في المملكة 
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نتقال المھام وا .تصاالت السعودیة وشركات مزودي خدمة المعطیاتإلى شركة اال
نتقال خدمة تسجیل أسماء ا، وكذلك وابط األمنیةضوتنفیذ ال اإلشرافیة لخدمة الفلترة

في  قرارال ھذا تم تنفیذو ،ماتتصاالت وتقنیة المعلوإلى ھیئة اال النطاقات السعودیة
-www.isu.net.sa/ar/saudi-internet/local وحدة خدمات االنترنت،(. م٢٠٠٦عام 

information/time-line-ar.htm(  

  :االنترنت في المملكة العربیة السعودیةمشاكل ومعوقات 
خالیة من المشاكل  العربیة السعودیة لم تكن خدمة االنترنت في المملكة

ات النتشارھا وخاصة في السنوات األولى من عمرھا حیث أورد والمعوق
أثر ارتفاع األسعار  عالیة، لقد بأن أسعار االنترنت كانت) ٦٦:م٢٠٠٤، الھاجري(

ى رسوم ربط مقدمي وقد مرت عل. على انتشار الخدمة وزیادة عدد المستخدمین
تعدیالت لحل ھذه تقنیة العدید من المدینة الملك عبد العزیز للعلوم والالخدمة ب
تحمیل مقدمي الخدمة بسبب بطء الخدمة،  فتتمثل فيخرى األمشكلة أما ال. المشكلة

دمین أكثر مما تتحملھ تلك لخطوط ارتباطھم باالنترنت بأعداد كبیرة من المستخ
، فالوسیلة المتاحة لألفراد اآلخر لبطء الخدمة فقد كان فنیاً ، أما السبب الخطوط

ولھذه  Dial-UPھي بالدرجة األولى عن طریق االتصال الھاتفالرتباطھم بالشبكة 
ً نسبیاً  ً بأن الوسائل البدیلة . الوسیلة حد أعلى لسرعة تناقل المعلومات یعد قلیال علما

كانت إما باھظة ) DSL(وتقنیة سرعات أعلى مثل الدوائر المؤجرة  التي توفر
سبق ھناك مشكلة اجتماعیة باإلضافة لما . التكلفة أو غیر متوفرة في كل المناطق

لما فیھا من المحتوى غیر أحجم الكثیرون عن إدخال االنترنت إلى بیوتھم  حیث
لیة التي ، وفي المقابل لم یتحمس آخرون إلدخالھا لضعف الخدمات المحالمرغوب

  .تقدمھا لھم ھذه الشبكة
  المواقع حجب

ین األشخاص االنترنت یضم مالیین األجھزة حول العالم ویتعامل معھ مالی
وبالتالي تختلف االتجاھات الدینیة واألخالقیة والمبادئ من شخص آلخر، فكما أن 
ھناك مستخدمین ینشرون المفید عبر ھذه الشبكة العمالقة، على الجانب اآلخر 
ّ لھم سوى نشر المواقع السیئة بكافة أنواعھا وھدم  ھناك مستخدمین ال ھم

ض الدول الستخدام وسائل مختلفة من أجل األخالقیات والمبادئ، لذلك سارعت بع
وتنقسم تقنیات الحجب . حجب المستخدمین من الوصول لمثل ھذه المواقع

إلى قسمین بحسب ما أورده المعاصرة من حیث مستواھا وشمولیتھا 
  :ھما) ٤٦: م٢٠٠٢القدھي،(

 یتم الحجب العام على مستوى الخادمات المركزیة أو األجھزة  :الحجب العام
ة المركزیة ویتم من خاللھ ترشیح ملفات النسیج العالمي ونقل الملفات الشبكی

  :والدردشة واألخبار والبرید اإللكتروني ویشتمل على ما یلي
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o وتؤدي إلى حجب جمیع المواقع ما عدا المواقع الواردة في  القوائم البیضاء
 .القائمة ذاتھا

o لمواقع الواردة في وتؤدي إلى فتح جمیع المواقع ما عدا ا القوائم السوداء
 .القائمة ذاتھا

o وتعتمد على فرز الصور أو الكلمات بشكل آلي األنظمة الذكیة.  

 القوائم البیضاء (یؤدي مھام الحجب العام ویستخدم تقنیاتھ  :الحجب الخاص
ویحقق األھداف نفسھا ولكن على نطاق أضیق حیث ) والسوداء واألنظمة الذكیة

  .یة أو الشركات الصغیرةیتم على مستوى الحاسبات المنزل

ً لما للمجتمع السعودي من خصائص میّزتھ عن غیره من المجتمعات  ونظرا
ً للوحي وقبلة للمسلمین باإلضافة لكونھ مجتمع  األخرى من حیث كونھ مھبطا
ً مما قد یحدثھ من  ً في بدایاتھ تخوفا محافظ وھو ما جعل انتشار االنترنت محدودا

ال تكون  قد ناتج عن المساحة الواسعة للحریة والتي فساد في المعتقدات واألخالق
موجودة في سواه، لذلك حرص والة األمر عند إقرار الموافقة على دخول خدمة 

ا قد یشككھ في دینھ أو  العربیة السعودیة االنترنت للمملكة على إبعاد المواطن عمّ
جلس بأنھ جاء في قرار م )٧٩: م٢٠٠٤،الھاجري(یحط من أخالقھ فقد أورد 

التصریح  العربیة السعودیة الوزراء الذي نظم دخول خدمة االنترنت إلى المملكة
بأھمیة حجب المحتوى الذي یخالف التعالیم اإلسالمیة أو األنظمة الوطنیة وأوكل 

. حجبھا للتنسیق فیما یخص الصفحات المراد القرار للجنة األمنیة الدائمة لالنترنت
إساءتھا إلى دین وأخالق ھذا المجتمع إلى " لواضحا"أسندت مھمة تحدید المواقع و

تمحیص وفحص  یحتاج إلى ما ما عدا ذلك من مواقع تضم محتوىالمدینة مباشرة أ
 ى، فإن مھمة تحدیدھا تقع على الجھات ذات العالقة بمحتوقبل الشروع في حجبھا

  . الموقع كالدیني أو السیاسي أو األمني
  متطلبات االتصال بشبكة االنترنت

ً للقیام  وتجھیزات،من المؤكد أن القیام بعملیات االتصال یحتاج لمكونات  فمثال
بمخاطبة اآلخرین بالجوال نحتاج إلى جھاز جوال باإلضافة لشریحة اتصال ووسط 

 ضروریة جھیزاتوت ھناك مكونات ناقل لالتصال، كذلك الحال بالنسبة لالنترنت
َّ  للقیام باالتصال من خاللھا، جھاز حاسوب ب) ١٩٩:م ٢٠٠٤ني وداود،الحس(دھا حد

، TCP/IPمع البرمجیات الالزمة للوصول إلى خدمات االنترنت مثل بروتوكوالت 
خط اتصال ھاتفي مع أحد مزودي خدمة جھاز مودم، وجود برنامج المتصفح و

  .االنترنت

  قنوات االتصال بشبكة االنترنت
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حتیة جیدة لشركات أدى التطور السریع في تقنیة االتصاالت ووجود بنیة ت
نوع خط االتصال المستخدم الھاتف إلى تعدد قنوات االتصال باالنترنت بناء على 

  :فمنھا

  

  

  الطلب الھاتفي العادي )Dial- up Connection :(  
یتم االتصال بین المستخدم وموفر خدمة االنترنت، ویتطلب ذلك وجود جھاز 

ي لدى المستخدم وآخر لدى موفر مودم عند المستخدم باإلضافة إلى خط تلیفون عاد
  )٢١٤:م٢٠٠٧سویدان ومبارز، .(الخدمة

احة خط الھاتف لالستخدام من ویعیب ھذا النوع من االتصال البحث عن إت
ً من ناحیة الكلفة عدمھ ً وغیر موثوق بھ، ولكنھ یعد مناسبا ، كما أنھ بطيء نسبیا

والمودم ھو . مربشكل متقطع ولیس مست لألفراد المحتاجین للوصول لالنترنت
بطاقة تحتوي على مجموعة من الدوائر اإللكترونیة الخاصة تحول اإلشارات 

  )٤٦٦:م٢٠٠٦دسوقي وآخرون،. (اثلیة إلى إشارات رقمیة أو العكسالتم

 الخطوط المؤجرة (Dedicated ( Leased ) Line)   
ً الخطوط  ھي خطوط ھاتفیة تؤجر الستخدامات خاصة وتسمى أیضا

  )٢٢٥:م٢٠٠٦التمیمي، . (مكرسةالمخصصة أو ال

یستخدم ھذا النوع من خطوط االتصال من قبل الشركات الكبیرة والجامعات 
 ً ً دائما والمؤسسات الحكومیة ومقدمي خدمة االنترنت، حیث أنھا تؤمن اتصاال
بشبكة االنترنت وتبادل المعلومات على نحو سریع، كما أنھا تمكن من استخدام 

االنترنت من خاللھا كجھاز مضیف یمكن الوصول إلیھ جھاز الحاسب المرتبط ب
ً . على مدار الساعة من قبل المستخدمین المسموح لھم بذلك إال أنھ مكلف نظرا

لحجز الخط بین الموقعین طول الوقت، وتحسب التكلفة عادة بمبلغ مقطوع سنویا 
ھا تتوقف ھذه التكلفة على سرعة االتصال التي یؤمن. حتى بدون استخدام الخط

بین النقطتین اللتین  ، وكذلك المسافةتأجر وكمیة البیانات التي یرسلھاالخط المس
  )٤٦٦:م٢٠٠٦دسوقي وآخرون، . (یصل بینھما

  خطوط الشبكة المتكاملة للخدمات الرقمیة)ISDN:(   
الصوت، البیانات، (تعد نظام وصل ھاتفي رقمي، حیث یتم نقل البیانات 

كیلو بت في الثانیة  ٦٤خدم حامل ترددي مقداره تست) والصور بما فیھا الفیدیو
، ویمكن استخدامھا من قبل األفراد ك نحاسیة خاصة بالھواتف العادیةباستخدام أسال

 ISDNوالشركات للوصول السریع لالنترنت، ولكن المشكلة الرئیسیة في خطوط 
ً، باإلضافة إلى ارتفاع ثمن  تكمن في ارتفاع تكالیف اشتراكاتھا الشھریة نسبیا

ال  شبكةال ھذه وعلى الرغم من أن. الموائم الخاص بھا، مقارنة بالمودمات التقلیدیة
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تحتاج إلى موائم على طرفي  ى مودم قیاسي بمعناه المفھوم، إال أنھاتحتاج إل
دسوقي وآخرون، .(لمودم على طرفي الخط الھاتفياالتصال مشابھ تماما ل

  )٤٦٧:م٢٠٠٦

 اثل خط المشترك الرقمي غیر المتم)ADSL:(  
أھم التوجھات  –اآلن  -)ADSL(ط المشترك الرقمي غیر المتماثل یمثل خ

الساخنة للنفاذ السریع لالنترنت، حیث یتراوح معدل سرعة نقل البیانات من خاللھ 
1.5mbps  8إلىMbps  أما في -إلى الجھاز المستقبل من االنترنت-في الدفق النازل

فیصل معدل سرعة نقل البیانات -إلى االنترنتمن الجھاز المرسل -الدفق الصاعد 
ً ألن " بالخط غیر المتماثل"یسمى ھذا الخط . كسرعة قصوى kbps 768إلى  نظرا

معظم عرض المجال الترددي الخاص بزوج أسالك الھاتف النحاسیة العادیة التي 
یستخدمھا في تبادل البیانات بین جھاز المستخدم ومقسم شركة االتصاالت، 

أكبر من التحمیل  ،ل الدفق النازل على أساس أن التحمیل النازلمخصص لنق
دسوقي وآخرون، (. ھذا ھو الحال في شبكة االنترنت واالنترانتالصاعد، و

  )٤٦٨:م٢٠٠٦

ً بالشبكة وإجراء مكالماتك  من ممیزات ھذه التقنیة أنھا تمكنك من البقاء متصال
م إلى سنة ١٩٩٦ة من سنة الھاتفیة في نفس الوقت، وقد بدأ تجریب ھذه الخدم

م ثم بدأ انتشارھا في مناطق أخرى متعددة في الوالیات المتحدة األمریكیة ١٩٩٨
  )٢٢٤:م٢٠٠٦التمیمي، . (م ومابعده٢٠٠٠في عام 

ً برخص تكلفتھا ، والتي تعد أرخص بكثیر من كما تتمیز ھذه التقنیة أیضا
م االشتراك الشھري التقنیات األخرى للوصول السریع لالنترنت، عالوة أن رس

 ، بل الخدمة مفتوحة دونال یعتمد على عدد ساعات االتصال محدد بقیمة معینة
نھا غیر متوفرة في جمیع ، ولكن یعیبھا إساعة ٢٤مشاركة لآلخرین على مدى 

، عالوة على أن المسافة بین مقسم شركة االتصاالت والمستفید یجب أال األماكن
ضافة إلى اعتماد أدائھا على جودة أسالك الخط كیلو متر، ھذا باإل ٥تزید عن 

  )٤٦٨: م٢٠٠٦دسوقي وآخرون، ( .الھاتفي

  : خدمات االنترنت وتطبیقاتھا في التعلیم 
تكمن أھمیة االنترنت في ما تقدمھ من خدمات لمالیین األشخاص في شتى 
ة المجاالت الحیاتیة، ومن ھذه المجاالت المجال التعلیمي الذي حرص على االستفاد

أن أول استخدام ") م٢٠٠٧(یة ظھورھا حیث أورد بیتس من ھذه التقنیة منذ بدا
للتعلیم عبر خط االنترنت باستخدام تكنولوجیا االتصاالت الالمتزامنة في مطلع عقد 

ً على برمج   ٢٥٤ص ".المؤتمرات عبر الكمبیوتریات الثمانینات، وذلك تأسیسا

ً في تقنیات وقد صاحب تطور االتصاالت على مدى السنین  ً ملحوظا تطورا
وخدمات االنترنت التي تتیح لمستخدمي االنترنت االستفادة القصوى من المعلومات 
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أھم خدمات وتطبیقات االنترنت المختلفة  ومنوالخدمات المتاحة على الشبكة، 
  :مایلي

  ) : World wide Web( خدمة الشبكة العنكبوتیة العالمیة ) ١(

لنشر اإللكتروني داخل شبكة االنترنت یجعل من ھي نظام متعدد الوسائل ل
السھل على المستخدم أن یدخل إلى اآلالف من قواعد البیانات الدولیة، ویمكن أن 
تتألف قواعد البیانات ھذه من نصوص أو رسوم بیانیة أو صور ثابتة أو متحركة 

  )٣١٢:م٢٠٠٠السید، . (أو مزیج من ذلك

  :من اآلتي) ٣٧٣:م٢٠٠٥المشاري، (ذكر  وتتكون خدمة الشبكة العنكبوتیة كما

o  خادم الویب)web server :( عبارة عن جھاز حاسب آلي بمواصفات عالیة
یتم توصیلھ بشبكة االنترنت لتوفیر صفحات الویب إلى مستخدمي 

  .االنترنت

o  صفحات الویب)web pages:(  عبارة عن وثیقة تحتوي على نصوص
ئھا باستخدام برامج خاصة، ویتم وصوت وصور ثابتة أو متحركة، یتم إنشا

أو برامج  HTMLربط عدة صفحات مع بعضھا البعض باستخدام لغة 
  .خاصة مثل فرونت بیج

o  ویب الموقع)web site:(  عبارة عن مجموعة من صفحات الویب
ً كل شركة أو مؤسسة أو جامعة تمتلك موقع على االنترنت  المترابطة، عادة

  . وتكون مسؤولة عنھ

صفحات الشبكة  العدید من ممیزات )٩٨:م٢٠٠٦،دسوقي والربیعي(وقد أورد 
  :العنكبوتیة، منھا

 سھولة االنتقال بین مستند وآخر على الشبكة في أي مكان بالعالم.  
  یمكن تصمیم صفحات الویب بسھولة، ففي وقت قصیر تكون الصفحات

 .متاحة لجمیع مستخدمي الشبكة
  واحد، فنفس الملف یمكن أن تسمح بوجود الوسائط المتعددة في مستند

 .یحتوى على نصوص وصور وصوت وحتى مقطع من فیلم فیدیو
  یمكن ألي شخص أن یتابع محتویاتھا بسھولة طالما یعمل من خالل متصفح

 .مناسب
  المعلومات على مستوى العالمتسھیل عملیات النشر وتبادل.  
ما أورده كل من  في التعلیم ومن أھم استخدامات الشبكة العنكبوتیة العالمیة 

  :ما یلي  )٩٩:م٢٠٠٥؛ الموسى والمبارك،٤٨٤:م٢٠٠٦دسوقي وآخرون،(
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نشر المقررات والبرامج التعلیمیة والتدریبیة والمحاضرات الدراسیة  .١
  .والعامة والكتب اإللكترونیة على الشبكة والسماح بتصفحھا

 .تقدیم دروس مباشرة على الھواء بكافة أنماطھا  المختلفة .٢
 .وسھولة الوصول إلیھا عدید من مصادر المعلوماتتوفیر ال .٣
الدخول إلى المكتبات العالمیة المنتشرة على شبكة االنترنت وتصفح  .٤

 .فھارسھا واالستفادة منھا
 .مقرراتتوفیر العدید من الوسائل التعلیمیة في كافة ال .٥
 .متابعة كل ما ھو جدیدة ومفید للعملیة التعلیمیة .٦
راف، اإلدارة، المعلمین في الوزارة مما تصمیم موقع خاص بجھاز اإلش .٧

 .یسھل متابعتھا من جمیع المستخدمین
  ) :E-Mail(خدمة البرید اإللكتروني ) ٢(

البرید اإللكتروني من أھم تطبیقات وخدمات االنترنت، یشبھ البرید العادي، 
فھو برید خاص باستقبال وإرسال الرسائل اإللكترونیة، وكذلك الصور واألصوات 

. ت الفیدیو ألي شخص على االنترنت في أي مكان من العالم وفي أي وقتولقطا
  )٢٩٣:م٢٠٠٨مھداوي وأبوشملة، (

ومما ساعد على انتشار استخدام البرید اإللكتروني بشكل كبیر مجموعة من 
الممیزات منھا اإلرسال إلى عدة عناوین في وقت واحد، ال تستلزم وجود الشخص 

والتعامل معھا من بعد عبر الحاسبات المحمولة، رقم  المستقبل، استقبال الرسائل
سري خاص لكل عنوان بریدي إلكتروني، إمكانیة احتواء الرسالة على صوت أو 

  )٨٢: م٢٠٠١الفنتوخ، ( .صورة وسھولة تخزین الرسالة وحفظھا وأرشفتھا

وفي المقابل ھناك بعض المساوئ للبرید اإللكتروني منھا الفیروسات، وصول 
 .یر مرغوب فیھا وال یمكن إرسال الطرود أو األشیاء المادیة من خاللھرسائل غ

  )٢٩٣: م٢٠٠٨مھداوي وأبوشملة، (

رغم ما ذكر من سلبیات ومساوئ للبرید اإللكتروني إال أنھ یبقى الخدمة األكثر 
ً من قبل مستخدمي االنترنت، حیث یندر أن تجد مستخدم  ً واستخداما انتشارا

ً إلكترونیاً لالنترنت ال یمتلك بر   .یدا

وقد أوردھا كل من البرید اإللكتروني في التعلیم  اتاستخدام عدید منوھناك ال
؛ دسوقي وآخرون، ٨٨: م٢٠٠٥؛ الموسى والمبارك، ٤٨:م٢٠٠٥عبدالحمید،(

  :  كما یلي) ٤٨٧:م٢٠٠٦

 .استخدام البرید اإللكتروني كوسیط لتسلیم الواجبات المنزلیة .١
مع المتخصصین في موضوعات معینة من  إمكانیة االتصال والتواصل .٢

مختلف دول العالم من أجل االستفادة من خبراتھم وأبحاثھم في شتى 
 .المجاالت بشرط معرفة عناوینھم البریدیة
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 .االتصال بین أعضاء ھیئة التدریس والمدرسة أو الشئون اإلداریة فیھا .٣
ة والتعلیم أو إمكانیة االتصال بین الطلبة والشئون اإلداریة بوزارة التربی .٤

 .غیرھا من اإلدارات
استخدام البرید اإللكتروني كوسیلة إلرسال اللوائح والتعمیمات وما یستجد  .٥

 .من أنظمة وقوانین
استخدام البرید اإللكتروني كوسیط بین الجامعات والمدارس كما تفعل  .٦

 .الجامعات في البالد الغربیة
  ) : Mailing Lists(خدمة القوائم البریدیة ) ٣(

تتكون من عناوین بریدیة تحتوي في العادة على عنوان بریدي واحد یقوم 
الفقیھ وقصاب، . (بتحویل جمیع الرسائل المرسلة إلیھ إلى كل عنوان في القائمة

  )١٤٦:م٢٠٠٩

ال یقتصر استخدام القوائم البریدیة على مناقشة موضوع معین فقط بل یمكن 
عدة لحل المشاكل وتبادل المعلومات استخدامھا إلعالن النشرات، أو لطلب المسا

. واآلراء، وھي بذلك تساعد في تقویة وتعزیز جماعات االھتمامات المشتركة
  )٩٣:م٢٠٠١الفنتوخ،(

لالشتراك في قائمة بریدیة یجب إرسال أمر االشتراك إلى الجھاز الخادم وعادة 
أكید منك ما یكون ھذا األمر داخل الرسالة، وتتطلب بعض القوائم أن تحصل على ت

في رغبتك االشتراك فیھا من خالل إرسال رسالة لك تستفسر عن ذلك، وتطلب 
ً كل ما علیك القیام بھ ھو إرسال  تأكیدك على قبول االشتراك في الخدمة، وعادة

  )١١٢: م١٩٩٨كیرك، . (الرسالة مرة أخرى

  

  

  :وھي) ٥٣:م٢٠٠٦مصطفى،(وھناك نوعین من القوائم البریدیة كما ذكر 

 لةالقوائ ّ یشرف علیھا شخص یقوم باإلطالع على أي مقال یرسل إلى : م المعد
 .القائمة للتأكد من مناسبتھ للقائمة

 لة ّ یتم إرسال الرسائل والمقاالت إلى جمیع المستخدمین دون : القوائم غیر المعد
  .النظر إلى محتواھا

ید من في العدیمكن االستفادة من استخدام خدمة القوائم البریدیة في التعلیم 
؛ الموسى والمبارك، ٤٨٩:م٢٠٠٦دسوقي وآخرون،(المجاالت كما ذكر 

  :ویتمثل أھمھا في اآلتي ) ٩١:م٢٠٠٥
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إمكانیة تأسیس قائمة الطلبة في الصف الواحد للحوار بینھم وتبادل اآلراء  .١
  .ووجھات النظر أو الخبرات العلمیة في موضوع ما

بات المنزلیة وجمیع یمكن لألستاذ الجامعي إرسال المحاضرات والواج .٢
 .متطلبات المادة عبر القائمة البریدیة

إمكانیة اشتراك الطلبة في القوائم العلمیة العالمیة في موضوعات معینة  .٣
 .ومعروفة  لالستفادة من المتخصصین

اء في جمعیات لھا اھتمامات على شكل أعض تكوین قوائم بریدیة للطلبة .٤
 .محددة

جمیع المدارس أو الجامعات أو الكلیات تأسیس قوائم بریدیة خاصة بطلبة  .٥
في الدولة الواحدة أو على مستوى الوطن العربي أو مع بعض الدول 

 .األجنبیة وخاصة المسجلین بمادة معینة لتبادل الخبرات العلمیة حولھا
تأسیس قوائم بریدیة خاصة بالمعلمین على مستوى وزارة التربیة حسب  .٦

 .رات العلمیةلھم لتبادل الخب التخصصات العلمیة
ربط الكادر اإلداري في المدارس أو الجامعات أو على مستوى وزارة  .٧

 .قوائم متخصصة لتبادل وجھات النظرفي  التربیة والتعلیم
  
 
 News Groups) النقاش ( خدمة مجموعات األخبار ) ٤(

م وھي متوفرة طوال الوقت ولكي تتمكن ١٩٨٠تم اختراع ھذه الخدمة في عام 
ى أي من ھذه المجموعات یمكنك تنزیل برنامج خاص من شبكة من الوصول إل

ٍ من ھذه المجموعات، ومعظم البرامج  االنترنت یسمح لك بالمشاركة في أي
. المستعرضة التجاریة مثل مایكروسوفت إنترنت إكسبلورر توفر ھذه الخدمة

  )٣٧٦:م٢٠٠٥المشاري،(

سائل في وھي عبارة عن شبكة من الحاسبات تسمح بإرسال وقراءة ر
ز على موضوعات محددة، وتغطي الموضوعات التي تناقشھا  ّ مجموعات ترك

  )٥١٠:م٢٠٠٣كابرون،. (المجموعات اإلخباریة أي موضوع یمكن تخیّلھ تقریباً 

دسوقي (كما ذكر  وتختلف مجموعات األخبار عن القوائم البریدیة
  :فیما یلي  )٤٩٠:م٢٠٠٦وآخرون،

 خبار البد أن تذھب إلى المجموعة عند الرغبة في قراءة مجموعات األ
 ٠نفسھا أما في القوائم البریدیة فالرسالة تأتي إلى بریدك اإللكتروني تلقائیاً 

  یمكن استخدام الحوار المباشر في مجموعات األخبار أما في القوائم البریدیة
 .فال
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  كم عدد استخدام مجموعات األخبار لیس لھ خصوصیة ، حیث ال تعرف
، أما في نظام القوائم البریدیة فإنك تعرف من ون الرسالةالذین سوف یقرؤ

 .سیقرأ الرسالة من خالل القائمة البریدیة التي تخصك
في العدید من  في التعلیم) النقاش(خدمة مجموعات األخبار  یمكن االستفادة من

؛ الموسى ٤٩١:م٢٠٠٦دسوقي وآخرون،(المجاالت ذكرھا كل من 
  :ھمھا في اآلتي ویتمثل أ )٩٤:م٢٠٠٥والمبارك،

  .كل حسب تخصصھ في مجموعات األخبار إمكانیة تسجیل المتخصصین .١
اشتراك الطلبة في منابر حواریة لتبادل اآلراء حول موضوع محدد مطروح  .٢

 .للنقاش وتبادل الخبرات حولھ
فإنھ یمكن  (Chat Rooms)بما أن مجموعات األخبار تستخدم غرف الحوار  .٣

ا مع مجموعة متخصصة على المستوى إجراء اتصال بین طالب فصل م
 .العالمي لالستفادة منھم في نفس الوقت

االستفادة من تبادل الخبرات بین المتعلمین أنفسھم أو مع المختصین  .٤
 .والخبراء حول موضوع معین عالمیاً 

إمكانیة تبادل الخبرات بین الطلبة حول اھتمامات علمیة متشابھة وخاصة  .٥
 .ة وعمل الواجباتفیما یتعلق بالمواد الدراسی

إمكانیة استفادة الطلبة الضعاف من الطلبة األقویاء أو من المعلمین أو من  .٦
المختصین ، وبالتالي توفیر الوقت والجھد فیما یتعلق بمراعاة مستویات 

 .الطلبة في الغرف الصفیة ، وبذل جھود لتحسین مستویات الطلبة الضعاف
والجدیدة على مستوى العالم أثناء  إمكانیة االستفادة من المعلومات الحدیثة .٧

الحوارات الدائرة بین المشاركین خالل تبادل الخبرات في مختلف 
 .الموضوعات والمجاالت العلمیة

  FTPخدمة بروتوكول نقل الملفات ) ٥(

تسمح ھذه الخدمة بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر ، وتسمى عملیة النقل من 
، وتسمى عملیة النقل من ) downloading(حاسوب بعید إلى الحاسوب الشخصي 
، وخدمة نقل الملفات لھا فائدة ) Uploading(الحاسوب الشخصي إلى حاسوب آخر 

كبیرة في نقل الملفات الضخمة التي ال نستطیع تبادلھا عبر خدمات االنترنت 
إرسال التقاریر ذات التعلیمیة لخدمة لنقل الملفات  ومن أھم االستخدامات ،األخرى

  )٤٩٢:م٢٠٠٦دسوقي وآخرون،.(والعكس م الكبیر من الطالب إلى المعلمالحج

  ) : Telnet( خدمة االتصال عن بعد ) ٦(

لدخول المستخدم إلى ) Remote login( تسمح ھذه الخدمة بالولوج عن بعد 
وكلمة مرور ) Account(حاسوب آخر موصول بالشبكة من خالل حساب 

)Password (ن المعلومات والبیانات الموجودة في ویمكن بذلك االستفادة م
ً أمامھ ومن أھم تطبیقاتھا في التعلیم ھو تشغیل . الحاسوب اآلخر كما لو كان جالسا
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تشغیل : تطبیقات وبرمجیات تعلیمیة مختلفة غیر متوفرة لدي الطالب المتصل مثل 
برنامج محاكاة للتفاعالت النوویة ولكن على بیانات الطالب المتصل ومن ثم 

  )٤٩٣:م٢٠٠٦دسوقي وآخرون،( .صول على النتائج وتحلیلھا واالستفادة منھاالح

  : التحاور والدردشة عبر االنترنت / خدمة التخاطب ) ٧(

بین شخص وآخر أو مجموعة من م یوفر الحوار أو التصال الفوري وھو نظا
  :جدین في مواقع مختلفة عن طریقتیناألشخاص متوا

وقدتم تطویرھا في فنلندا عام ) IRC(ي النصي التحاور اآلن :ىاألول ةالطریق
م وھذه الخدمة عبارة عن قنوات محادثة عن طریق لوحة المفاتیح وھي ١٩٨٨

مفیدة للدخول في مناقشات ثنائیة أو أكثر، حول العدید من المواضیع التي تھم 
المتحاورین، وعندما تقوم بالكتابة فإنھا تظھر مباشرة على شاشات األطراف 

ویمكن الدخول ألي شخص في ھذه المناقشة باسمھ الحقیقي أو اسم  األخرى،
  )١٢٦:م٢٠٠١الفنتوخ،. (مستعار یقوم باختیاره

علیھا الصوت الصورة الثابتة والمتحركة والكتابة أیضا ویطلق  : ةالثانی ةالطریق
، أي أنھ یمكن النظر إلى المؤتمرات الفیدیویة على أنھا خدمة المؤتمرات الفیدیویة

، ن في أماكن جغرافیة متباعدة عادةال صوتي مرئي بین عدة أشخاص یتواجدواتص
دسوقي . (خبرات والمعلومات في مناخ تفاعليیتم فیھ مناقشة وتبادل األفكار وال

  )٤٩٤:م٢٠٠٦وآخرون،
یوجد العدید من البرامج التي تقوم بعمل التحاور الفیدیوي لعل من أشھرھا 

وغیرھا من البرامج  CU-SeeMe و NetMeetingالبرنامج المجاني 
  )١٢٦:م٢٠٠١الفنتوخ،.(األخرى

ما ذكره  ومن أبرز استخدامات خدمة التخاطب عبر االنترنت في التعلیم
  ):٤٩٤:م٢٠٠٦دسوقي وآخرون،(

نقل الندوات والمؤتمرات والمحاضرات الخاصة بالتعلیم من المختصین  .١
  .الحاجة للسفر لحضورھا إلى المستفیدین دون

ة من خبرات المختصین في موضوعات محددة ومھمة تھم االستفاد .٢
 .الطلبة

نقل المعلومات للطلبة في جمیع المراحل التعلیمیة وخاصة في المرحلة  .٣
 .من خالل نقل المحاضرات على الھواء مباشرة الجامعیة

إمكانیة عقد اجتماعات بالصوت والصورة حول موضوع تعلیمي معین  .٤
 .احدفي جمیع أنحاء العالم في وقت و

استخدام ھذه الخدمة كحل لمشكلة نقص األساتذة المحاضرین  .٥
 .والمتخصصین

إمكانیة عقد الدورات العلمیة التعلیمیة والتدریبیة سواء للمعلمین أو  .٦
 .لمشرفین أو المدیرین أو الموظفینا
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 .المسئولین في المجاالت التربویة إمكانیة عقد االجتماعات بین اإلداریین .٧

  " WAIS" ستخدام نظام خدمة البحث با) ٨(

ویمكن من خالل ، Wide Area Information Serversھي اختصار للعبارة و
ھذه الخدمة قیام المستخدم بالبحث عن موضوع معین أو دراسة معینة، فیقدم لھ 

ل كلمات فئات الموضوعات والعناوین بسرعة ودقة شدیدة ویتم ذلك من خالل إدخا
  )٤٩٦:م٢٠٠٦دسوقي وآخرون،( .ومات عنھامفتاحیة التي تسھل تجمیع المعل

  ) E- Magazines( خدمة المجالت أو الدوریات اإللكترونیة ) ٩(

ً للباحثین وطالب الدراسات العلیا حیث تساعدھم في  وھذه الخدمة مفیدة جدا
الوصول إلى مجموعات كبیرة من المجالت والدوریات اإللكترونیة المتخصصة 

دسوقي ( .منھا وتحمیلھا إلى الحاسب الشخصي في مجاالت عدیدة واالستفادة
  )٤٩٦:م٢٠٠٦وآخرون،

  معوقات استخدام االنترنت في التعلیم 
، وھذه العوائق إما وسائل الحدیثة تواجھ بعض العوائقاالنترنت كغیرھا من ال
، وسیتم في ھذا الجزء استعراض أھم المعوقات التي أن تكون مادیة أو بشریة

  :كما یلي ت في التعلیم بشيء من التفصیل، وھيتواجھ مستخدمي االنترن

التكلفة المادیة المحتاجة إلى توفیر ھذه الخدمة في مرحلة  :التكلفة المادیة )١(
 ً التأسیس أحد األسباب الرئیسة من عدم استخدام االنترنت في التعلیم، ونظرا

ً آخر على المؤسسات لبرامج واألجھزة فإن ھذا یضیف عبئلتطور ا ا
  ) ١٠١:م٢٠٠٥لموسى والمبارك، ا.(التربویة

حیث یعتقد معظم المعلمین أن الكتاب : قلة استخدام االنترنت لدعم المنھاج )٢(
ّمیة وأن استخدام االنترنت قد یكون  المدرسي ھو محور العملیة التعلیمیة التعل

 )٢٤٢:م٢٠٠٣سعادة والسرطاوي،. (على حساب تغطیة الكتاب المقرر

حیث أن كمیة المعلومات الھائلة على الشبكة : صعوبة الوصول إلى المعلومات )٣(
تفوق كمیة المعلومات المطلوبة بكثیر، مما یزید من العبء الذھني للمستخدمین 
وخاصة المبتدئین منھم، ویجعل إمكانیة وصولھم إلى الھدف المطلوب عملیة 
صعبة وقد یحصل الطالب في نھایة األمر على معلومات ھامشیة دون 

 )٢٤٢: م٢٠٠٣ادة والسرطاوي،سع. (الوصول للعمق

وذلك لضعف الموارد المالیة  : النقص الشدید في الكوادر التعلیمیة المؤھلة )٤(
الالزمة لتدریب المعلمین المؤھلین إضافة لعدم وضوح أي رؤیا حتى في العالم 
الغربي والوالیات المتحدة حتى ھذه اللحظة عن كیفیة استخدام االنترنت في 

 )٧٧:م٢٠٠٢ان،زھران وزھر. (التعلیم
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في : صعوبة اقتناع أولیاء األمور والمعلمین بفكرة التعلیم على االنترنت )٥(
الحقیقة فإن فكرة االنترنت الزالت حدیثة في عالم التعلیم، بحیث أن ھناك 
مؤسسات علمیة عریقة الزالت تنظر إلى االنترنت كوسیلة  جمع معلومات 

ینظرون إلیھا كوسیلة مساعدة، وبحث علمي ولیس كوسیلة تعلیم بحد ذاتھا، بل 
ً في  فاالعتماد على الصف والحصة واألستاذ ال زال الطریقة المثلى نظریا

 )٧٨:م٢٠٠٢زھران وزھران،.(أعین الكثیر من المعلمین وأولیاء األمور

حیث أن المعلومات المتوفرة على شبكة االنترنت : النقص في التنظیم المنطقي )٦(
ً، وذلك كون الشبكة منتشرة في تكون عشوائیة ومحیرة وغیر مرت بة منطقیا

  )٢٤٥:م٢٠٠٣سعادة والسرطاوي،. (جمیع أنحاء العالم

إن اإلنسان بطبیعتھ ال یحب تغییر ما اعتاد : التوجھ السلبي والحواجز النفسیة )٧(
بل . علیھ ، بل یقاوم بأسالیب مختلفة وھذا السلوك لیس المقاومة بمعناھا العنیف

إما التمسك باألسالیب ) ھذا سببھ(بیة تجاه التغییر  یتخذ شكل الممانعة والسل
التعلیمیة القدیمة السائدة، أو عدم الرغبة في التكیف مع األسالیب والتقنیات 

الموسى .(الحدیثة، أو الشعور بعد االھتمام وعدم المباالة نحو التغیرات الجدیدة
 )١٠٤:م٢٠٠٥والمبارك،

ة، ومنھا فوبیا االنترنت، وھي وھي كثیر: العوائق والصعوبات االجتماعیة )٨(
الخوف من االنترنت، فالخوف من كل شئ جدید ومجھول ھو سمة طبیعیة 
لبني البشر،وھذه الفوبیا ھي صلب وأساس  عدم وصول االنترنت إلى كافة 
المدارس في الدول المتقدمة كالوالیات المتحدة، كذلك من العوائق االجتماعیة 

مور قد ال یرغبون في أن تتطلع بناتھم على جنس المتعلمین، فبعض أولیاء األ
تاح أو وسیلة االنترنت بحجة كونھا وسیلة اطالع غیر مرغوبة أو وسیلة انف

 )٧٩:م٢٠٠٢زھران وزھران،. (مع التقالید یعرض فیھا ما یتنافى

وتظھر ھذه المشكلة بسبب قیام المتعلمین : مشكالت حقوق التألیف والنشر )٩(
ستفادة من معلومات الشبكة دون توثیقھا بشكل یحفظ وخاصة الباحثین منھم باال

 )٢٤٧:م٢٠٠٣سعادة والسرطاوي،. (لصاحبھا حقوقھ العلمیة

فاالنترنت مصدر معلومات لیس : التضلیل المتعمد وضعف الضبط العلمي )١٠(
علیھ رقیب وال حسیب، وبإمكان أي شخص أن ینشر أیة معلومات ھناك حرة 

خرین، كما أن ھناك عدد ال نھائي من وإن كانت مغلوطة،بھدف اإلضرار باآل
األبحاث المكذوبة والمفبركة على االنترنت إال أن ھذا ال ینفي كون االنترنت 

ا اختیار المصدر ّ ً للمعلومات الدقیقة إذا أحسن ً رائعا زھران . (مصدرا
  )٨٠:م٢٠٠٢وزھران،
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ً ألن معظم البحوث المكتوبة في االنترنت باللغة اإل: ةــــغــــالل )١١( نجلیزیة نظرا
لذا فإن االستفادة الكاملة من ھذه الشبكة ستكون من نصیب من یتقن اللغة، وھم 

 )١٠٢:م٢٠٠٥الموسى والمبارك،. (قلة قلیلة في الجامعات السعودیة

حیث یوجد الكثیر من : وجود كم ھائل من المعلومات السلبیة على االنترنت )١٢(
، على سبیل المثال المعلومات غیر الضروریة التي ضررھا أكثر من نفعھا

تعلیمات صنع القنابل، تعلیمات كیفیة سرقة سیارة، بل وطرق تصنیع 
ً والتي  المخدرات الممنوعة وغیرھا من المعلومات ذات اآلثار الضارة جدا

زھران . (تستھوي الشباب وطالب المدارس بشكل خاص
 )٨٣:م٢٠٠٢وزھران،

المستغرق للتصفح أم سواء أكان الوقت ھو الوقت : الوقت الكثیر المستغرق )١٣(
الوقت المستغرق من المعلم لنشر دروسھ التعلیمیة، فیما أن استخدام ھذه الشبكة 
ً مما  ً طویال ً والتي یستغرق تصفحھا وقتا یحتاج إلى الصورة والصوت أحیانا

الموسى .(یؤدي إلى اتجاه سلبي نحو استخدام االنترنت
  )١٠٤:م٢٠٠٥والمبارك،

  التعلیم وسلبیاتھ مخاطر استخدام االنترنت في
ً لھ مخاطر  كما أن الستخدام االنترنت في التعلیم مزایا عدیدة سبق ذكرھا أیضا

  :منھانویھ عنھا، في استخدامھ في التعلیم ینبغي الت

الجوانب الجانبیة الفیزیائیة في استخدام االنترنت في : األعراض الصحیة )١(
لحاسوب، تؤدي بالطالب التعلیم، وزیادة الوقت الذي یجلس فیھ الطالب أمام ا

إلى مشكالت فیزیائیة تصیبھ خاصة صغار السن وأھم ھذه المشكالت الصحیة 
الموسى .(أعراض انحناء الرقبة والظھر ومشاكل في العیون

 )١٠٦:م٢٠٠٥والمبارك،

لقد وفرت شبكة االنترنت أكثر الوسائل فعالیة وجاذبیة : صناعة ونشر اإلباحیة )٢(
لك أن االنترنت جعلت اإلباحیة بشتى وسائل لصناعة اإلباحیة ونشرھا، ذ

عرضھا من صور، وفیدیو وحوارات في متناول جمیع المستعملین، ولعل ھذا 
یعد أكبر الجوانب السلبیة لالنترنت وبخاصة في مجتمع محافظ على دینھ 

  )١٠٧:م٢٠٠٥الموسى والمبارك،.(وتقالیده كمجتمعنا اإلسالمي

ھذا النوع من الجرائم ھم صغار السن من غالب ضحایا : التغریر واالستدراج )٣(
مستخدمي الشبكة، حیث یوھم المجرمون ضحایاھم برغبتھم في تكوین عالقة 

صداقة على االنترنت التي قد تتطور إلى التقاء مادي بین الطرفین إن مجرمي  
التغریر واالستدراج على شبكة االنترنت یمكن لھم أن یتجاوزوا الحدود 
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الموسى .(المجرم في بلد والضحیة في بلد آخر السیاسیة، فقد یكون
 )١٠٩:م٢٠٠٥والمبارك،

قضاء وقت طویل أمام الشبكة العالمیة وخاصة عند استخدام : ضیاع األوقات )٤(
بعض الخدمات مثل المحادثة، واألخبار، أو ساحات الحوار، حیث یطلع على 

الموسى .(الموضوعات المثیرة والشیقة والتي قد ال تھم المستخدم
  )١٠٩:م٢٠٠٥لمبارك،وا

حیث تعمل على إعطاب الملفات واألجھزة، : ظھور الفیروسات على الشبكة )٥(
ولذلك یجب الحذر منھا من خالل برامج مضادة للفیروسات ومن أشھرھا 

 )٢٤٧:م٢٠٠٣سعادة والسرطاوي،.(برنامج نورتون

تتمثل في الدخول غیر المصرح بھ إلى أجھزة أو شبكات حاسب : االختراقات )٦(
إن جل عملیات االختراقات تكون عن طریق برامج متوافرة على  .آلي

االنترنت یمكن لمن لھ خبرات تقنیة متواضعة أن یستخدمھا لشن ھجماتھ على 
  )١١٠:م٢٠٠٥الموسى والمبارك،.(أجھزة الغیر، وھنا تكمن الخطورة

ً وآخذة في االنتشار بحیث تصبح : إدمان االنترنت )٧( وھي ظاھرة خطیرة جدا
العالم الوحید لكثیر من المستخدمین فھم یعیشون لھ وألجلھ وعن  االنترنت

طریقھ فھو قد یترك عملھ الیومي أو یھمل غذائھ وال یتناول طعامھ أو ال ینام 
  ).٧١:م٢٠٠٢زھران وزھران، .(ألنھ یرید أن یصحو وینام على االنترنت
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  التنمیة المھنیة للمعلمین: الثالثالمبحث 

  نالتنمیة المھنیة للمعلمیمفھوم 

 الحاجة إلى التنمیة المھنیة للمعلمین 

 أھداف التنمیة المھنیة للمعلمین 

 أسالیب التنمیة المھنیة للمعلمین 

 أنواع برامج التنمیة المھنیة للمعلمین 

 مراحل برامج التنمیة المھنیة للمعلمین 

 دور المشرف التربوي في النمو المھني للمعلمین 
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  دـیـھـمـت
ً في المفاھیم  واكب االنفجار المعرفي الذي یشھده العالم، اختالفاً  وتنوعا

والنظریات التربویة، نتج عنھا تصحیح معارف خاطئة، وظھور طرائق تدریس 
ً، وكون  جدیدة، واستحداث تقنیات ووسائل تعلیم لم تكن تستخدم في التعلیم مسبقا
المعلم الحلقة األھم بین الطالب والمنھج ینبغي علیھ أن یدرك ما یدور حولھ من 

ً من خالل البحث تغیّرات وأن یسعى لمو اكبة ھذه التغیّرات وتطویر نفسھ مھنیا
الع وااللتحاق بالدورات التدریبیة، التي تضمن لھ تواصلھ مع المیدان  ّ واالط

وفي ھذا المبحث یستعرض الباحث بعض جوانب التنمیة . التربوي وما یستجد بھ
افھا، أھمیتھا، المھنیة للمعلمین، وتشمل الحاجة إلى التنمیة المھنیة للمعلمین، أھد

أسالیبھا، أنواع ومراحل برامج التنمیة المھنیة للمعلمین، ثم نتعرف في نھایة 
  .المبحث على دور المشرف التربوي في النمو المھني للمعلمین

  الحاجة إلى التنمیة المھنیة للمعلمین

التطور الذي تشھده المؤسسات التعلیمیة بشكل مستمر سواء على مستوى 
ستجد فیھا من تغییرات أو استحداث طرائق تدریس جدیدة وإدخال المعرفة وما ی

التقنیات الحدیثة في عملیة التعلیم تحتاج من المعلم المتابعة للتطویر من معارفھ 
م ٢٠٠٧؛ عبدالعزیز وعبدالعظیم، ٢٤:م١٩٩٤العریني، (وأدائھ وقد أورد كل من 

من الحاجات العدید ) ٢٦:م ٢٠٠٨؛ علي، ٢٩٧:م ٢٠٠٧؛ عبدالسالم، ٢١٤:
  :لوجود التنمیة المھنیة منھا

التطور التكنولوجي العالمي وانعكاساتھ على عملیة التعلیم والتعلم وإدخال  .١
  .العدید من المعطیات التكنولوجیة إلى المؤسسات التربویة

نھم من تحسین المھام المكلف الذي یمك حاجة المعلمین إلى الحافز المھني .٢
 .بھا

الكثیرة التي أصبحت مطلوبة من المعلمین جعلتھم مشكلة مواجھة األدوار  .٣
ً وتربویاً  یحتاجون إلى إعداد وتدریب مھني بشكل  .وبكیفیة جدیدة علمیا

لذلك یحتاجون التعلیم نمو مستمر للمعلمین في أثناء الخدمة أن مھنة  .٤
میدان التخصص  من بأحدث ما وصل إلیھ البحث العلمي في كللتزویدھم 

 .نيالعلمي والجانب المھ
یتفق معظم المؤلفین على ضرورة اإللمام  بالمجال التربوي في فترة  .٥

اإلعداد المھني للمعلم وعلى ضرورة االستمرار في النمو المھني في المجال 
التربوي بكثرة االطالع على المجالت المھنیة، والكتب والدوریات 

 .المتخصصة خالل ممارستھ مھنة التدریس
فھم المعلم لطبیعة حاجات التلمیذ وفھمھ  تكوین فلسفة عصریة تنبع من .٦

 .لطبیعة وحاجات المجتمع والبیئة المحلیة
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یتم نقل المھارات المطلوب اكتسابھا من خالل التدریب والتطویر الوظیفي  .٧
 .لألفراد

  أھداف التنمیة المھنیة للمعلمین
یتطلع المھتمون بالتنمیة المھنیة للمعلمین لتحقیق أھدافھا والتي أوردھا 

؛ عبدالعزیز وعبدالعظیم، ٤٥:م٢٠٠٢؛ المشیقح، ٣٤:م ١٩٩٤یني، لعرا(
  :ومنھا )٢٨:م٢٠٠٨؛ علي، ٢٩٧:م ٢٠٠٧حوالة وعبدالسمیع،؛ ٢٥٧:م٢٠٠٧

تجعلھم مسایرین  بحیث تطویر القدرات  اإلداریة والشخصیة للمدرسین .١
  .رف والمھارات الجدیدةللمفاھیم والمعا

الذي یتم السعي إلى تعمیمھ على  بناء وتشجیع العمل الجماعي والتعاوني .٢
 .كافة قطاعات العمل األكادیمي، وتطویر العمل المدرسي

والتأكید ، تدریب أعضاء المجتمع الخارجي على القیام باألدوار المناطة بھم .٣
 .على أنھم أصبحوا شركاء في العمل األكادیمي والمدرسي

تقلیدي في التعامل بناء وتطویر قدرة األفراد على التفكیر اإلبداعي وغیر ال .٤
 .مع األمور

 .المتعلمین بناء قدرات التفكیر اإلبداعي لدى .٥
وتعدیل أنماط سلوكھم خاصة ما یتعلق فیھا  تحسین اتجاھاتھم وتطویر .٦

 .بعالقات العمل
مساعدة  المعلمین المبتدئین الذین یحتاجون إلى مجموعة من األنشطة  .٧

 .المتطورة الخاصة برفع كفاءتھم المھنیة
 .على استراتیجیات التعلیم والتعلم التعرف .٨

  أسالیب التنمیة المھنیة للمعلمین
  :فمنھا ، أوردتھا األدبیاتھناك العدید من أسالیب التنمیة المھنیة للمعلمین

وتستخدم اإلدارة التعلیمیة ھذا األسلوب في جمیع  :المحاضرة )١(
ش بصورة مستویاتھا سواء القومیة أو اإلقلیمیة أو المحلیة، والمحاضرة تناق

اھر شفھیة وتقدم بواسطة المحاضر أو المدرب أو المتكلم وھدفھا نقل مظ
وھذه المعرفة تقدم لھم لیستوعبوھا  المعرفة لمجموعة من المعلمین

 )٣٣:م٢٠٠٨علي،( .ویحتفظوا بھا
لع على المواقع الخاصة بالعملیة التربویة : االنترنت )٢( ّ المعلم الناجح یط

یمكن أن یقوم كل معلم بإعداد موقع على والتعلیمیة باالنترنت، كما 
االنترنت یشترك فیھ كل قسم من أقسام المدرسة بوضع ما تم إنجازه من 
أعمال أو معلومات تفید في العملیة التعلیمیة؛ لتطلع علیھ المدارس األخرى 

  )٢٠٥:م٢٠٠٩ضحاوي وحسین، .(فتعم الفائدة على جمیع المعلمین
ً یتم تن :مؤتمرات العمل )٣( ى مستوى اإلدارات اإلقلیمیة فیذھا علوغالبا

ً من نماذج بعض نموالالتي یعتبرھا  نمیة المھنیةمن أسالیب التوھي  ذجا
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وھو اجتماع یمتد من ثالثة أیام إلى " یسمى بمؤتمر العمل"الورشة الدراسیة 
مؤتمر العمل لیس ورشة دراسیة ولكنھ اجتماع أو مؤتمر  لكن .أسبوع واحد

 )٣٤:م٢٠٠٨علي،. (نجاز عمل مایقوم فیھ األعضاء بإ
على تمركز المتدرب في العملیة  یتمحور :أسلوب دراسة الحالة )٤(

وھي تقدم ) واقعیة أو افتراضیة(التدریبیة والحالة عبارة عن مشكلة 
وخلفیاتھ للمتدرب مكتوبة ومرفقة بھا بعض التفاصیل عن حیثیات المشكلة 

ب من المتدرب قراءتھا ومطلو) وتوضع في تقریر(وأسبابھا وإحصائیاتھا 
عبدالسمیع ( .بھدف الوصول إلى اقتراحات حیال تلك المشكلة

 )١٨٠:م٢٠٠٥وحوالة،

ھي حوار صریح یتم فیھ تبادل اآلراء واألفكار والمعرفة  :المناقشة )٥(
، حول موضوع من الموضوعات أو مشكلة ما بھدف التوصل المعلمین بین

 )٣٥:م٢٠٠٨علي،.(إلى أنسب الحلول لھا
ویتبع ذلك مناقشة تجري بین  :الزیارات الصفیة مع الزمالء تبادل )٦(

الزمیلین أو الزمالء، تساعد المعلم على تلمس النقاط اإلیجابیة والنقاط 
 )٣٢٥:م٢٠٠٥األحمد،. (السلبیة في ممارساتھ الصفیة

لك النشاط ویقصد بالعروض العملیة ذ: أسلوب العروض العملیة )٧(
ء المھنة من المتقنین لذلك النشاط المتخصص أو أحد زمال الذي یقوم بھ

 ا أو مجموعة من المھارات للمعلمینبھدف توضیح كیفیة أداء عمل م
 )١٨٠:م٢٠٠٥عبدالسمیع وحوالة،.(بطریقة عملیة

 لوب على تشجیع المعلمینیقوم ھذا األس :أسلوب العصف الذھني )٨(
ید على تول قدراتھم العقلیة على إنتاج عدد كبیر من األفكار بھدف تنمیة

كلة تطرح األفكار المتتابعة والمتنوعة في نفس الوقت حول قضیة ما أو مش
 )١٨٢:م٢٠٠٥عبدالسمیع وحوالة،.(علیھم في أثناء الجلسة

للتعلم الذاتي أھمیة كبیرة في تحقیق التنمیة  :أسلوب التعلم الذاتي )٩(
المھنیة، حیث یعترف ھذا األسلوب باستقاللیة العاملین وتوفیر جو من 

اطیة والحریة أثناء تنمیتھم المھنیة، ویعتبر التعلم الذاتي أحد الدیمقر
األسالیب التي ظھرت لتوظیف االستراتیجیات التربویة حیث یستطیع 

ً عن خبرات اآلخرین العاملون أن یكتشفوا مھاراتھم  بعیدا
 )٢٣٥:م٢٠٠٧عبدالعزیز وعبدالعظیم،(.المھنیة

ة تضع المدرسة وبمقتضى ھذه الوسیل :أسلوب التناوب الوظیفي )١٠(
خطة تدریب تقوم على أساس إجراء حركة تغییر بین بعض العاملین المراد 

عبدالعزیز ( .تدریبھم على الوظائف واألعمال المطلوب تدریبھم علیھا
 )٢٣٦:م٢٠٠٧وعبدالعظیم،

حیث أن تسجیل ردود أفعال : حفظ سجل لما یقع في غرفة الصف )١١(
ن المعلم من تحس المتعلمین ّ ین عالقاتھ بھم وتحسین العملیة ومواقفھم تمك

 )٣٢٥:م٢٠٠٥األحمد،.(التعلیمیة أیضاً 
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یقوم التدریب عن بعد على أساس الفصل  :أسلوب التدریب عن بعد )١٢(
بین المعلم والمتعلم في الزمان، والمكان ویعتمد على استخدام الوسائط الفنیة 

في الكشف والتكنولوجیة المتطورة مثل الفیدیو كونفرانس واستخدام اإلنترنت 
 )٢٣٦:م٢٠٠٧عبدالعزیز وعبدالعظیم،. (عن المعلومات

یعتبر التدریب أثناء الخدمة ذا أھمیة  :أسلوب التدریب أثناء الخدمة )١٣(
بالغة في تحقیق التنمیة المھنیة للعاملین، والتي تمثل في مضمونھا عملیة 
مستمرة تسعى إلى تحسین المعارف والمھارات واالتجاھات وتطویرھا 

أثناء الخدمة حتى یستطیعوا مواكبة التغیرات التي تحدث في المجتمع  ونمائھا
 )٢٣٧:م٢٠٠٧عبدالعزیز وعبدالعظیم،. (الخارجي

اإلدارات التعلیمیة تتیح فرص  :الدراسات التكمیلیة والدراسات العلیا )١٤(
استكمال الدراسات التربویة أو التخصصیة للمعلمین بأن تكون ھناك دورات 

لتمكن المعلمین من تحسین مؤھالتھم وتوسیع مجال  وتسھیالت خاصة وذلك
 )٤٠:م٢٠٠٨علي،.(عملھم وتشجیعھم على البحث العلمي

تسھم اإلدارة التعلیمیة في عمل  :النشرات والمجالت الدوریة )١٥(
النشرات وإصدار المجالت والدوریات مما یسمح بزیادة الثقافة المھنیة للمعلم 

المعلمین أو جمعیات المعلمین في رفع وتسھم التنظیمات المھنیة مثل نقابات 
 )٤٣:م٢٠٠٨علي،. (كفاءة أعضاءھا المعلمین

ھو بحث یتم في سیاق الجھود  ):البحوث اإلجرائیة(بحوث العمل  )١٦(
ز على تحسین جودة منظمة ما أو أدائھا، ویتم تصمیمھ وتنفیذه  ّ التي ترك

تھم بواسطة الممارسین الذین یقومون بتحلیل البیانات لتحسین ممارسا
 )٥٧:م٢٠٠٧عطیفة،.(الخاصة

یعتبر من أقدم الوسائل التي استخدمت في تحسین  :اإلشراف الفني )١٧(
ً وذلك ألنھ یكشف  ً ومھنیا التعلیم، ولھ دور بارز في تنمیة المعلم علمیا
للمعلمین عن وسائل النمو ویناقش معھم المشاكل التي تواجھھم وكیفیة 

 )٤٥:م٢٠٠٨علي،( .التعامل معھا بالطرق التربویة الحدیثة
  برامج التنمیة المھنیة للمعلمینأنواع 

تختلف أنواع البرامج المقدمة في التنمیة المھنیة للمعلمین باختالف الھدف من 
خمسة بأن ھناك ) ٢١٥:م ٢٠٠٧(تنمیتھم من ذلك ما أورده عبدالعزیز وعبدالعظیم 

امل للتنمیة المھنیة، في مجموعھا إلى المعنى الش رأنماط من التنمیة المھنیة قد تشی
  :ھيواألنماط الخمسة 

م كجزء من العمل وھي تنمیة مھنیة تت :تنمیة مھنیة متضمنة في الوظیفة .١
قوم بھا الفرد، حیث یتم التأكید على یرى الوظیفة  التي المحدد، أو باألح

خبرة العمل نفسھ لتحسین مھارات التدریس أثناء الممارسة الیومیة لعملیة 
  .امل مع التالمیذالتعلیم والتع
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ً  :تنمیة مھنیة مرتبطة بالوظیفة .٢ ً وثیقا وھى تنمیة مھنیة ترتبط ارتباطا
بالعمل نفسھ وبأداء وظیفة محددة، ولكنھا ال تتم أثناء التدریس، وال من 

على خالل الممارسة الیومیة كما ھو الحال بالنسبة للنمط السابق، إنما تتم 
 .فترات زمنیة في برامج خاصة

وھذا النمط من التنمیة المھنیة یتضمن تقدیم خبرات  :ھنیة عامةتنمیة م .٣
 ً تھدف إلى تنمیة كفایات عامة ألداء العمل بوجھ عام، وال ترتبط ارتباطا

ً بحاجة عمل معینة  .مباشرا
ویتضمن ھذا النمط تقدیم برامج تدریبیة تعزز  :تنمیة مھنیة تأھیل للترقي .٤

یدة إلعداد المعلمین لدور خبرات تساعد على الحصول على مؤھالت جد
 .محدد في وظیفة جدیدة

وھو نمط من التنمیة یرتبط بتنمیة شخصیة المعلم في   :تنمیة مھنیة شخصیة .٥
 .جوانب عامة متعددة، وقد ترتبط أو ال ترتبط بالتدریس

  
  

  للمعلمین برامج التنمیة المھنیةمراحل 
ا كأنھا كتلة واحدة لكي نضمن نجاح برامج التنمیة المھنیة یجب أن ننظر إلیھ

متماسكة، یعتمد نجاح المرحلة التالیة فیھا على نجاح المرحلة السابقة لھا، وتتكون 
  :برامج التنمیة المھنیة للمعلمین من المراحل التالیة

  :تحدید االحتیاجات الفعلیة:لىالمرحلة األو

وتعني الفرق أو الثغرة بین حقیقة أو واقع المعلمین الحالي وبین الوضع 
المأمول والنتائج المتوقعة أن یكون علیھا ھؤالء في المستقبل، ویمكن تصنیف ھذه 

عبدالعزیز (اعتبرھا  للمدرسة وللمعلمین إلى ثالثة أصناف رئیسیة االحتیاجات
ریة لكل مؤسسة تربویة ولكل نظام تعلیمي، ضرو) ٢٣٨:م٢٠٠٧وعبدالعظیم،

تي تتصل بمشكالت العمل وھي االحتیاجات العادیة المتكررة، االحتیاجات ال
  .واالحتیاجات التطویریة االبتكاریة

  : تخطیط وتصمیم برامج التنمیة المھنیة :المرحلة الثانیة

بعد تحدید احتیاجات المعلمین یصبح على إدارة التدریب والتقویم بالمدرسة 
تخطیط وتصمیم البرامج لعملیة التنمیة المھنیة، وتشتمل ھذه المرحلة على مجموعة 

ومنھا ) ٢٤٠:م٢٠٠٧عبدالعزیز وعبدالعظیم،(ذكرھا  العناصر األساسیة التي من
تحدید األھداف التدریبیة، اختیار المتدربین، انتقاء المدربین، تحدید مكان وزمان 

 .أسالیب التدریب وأدواتھو التدریب، تصمیم محتوى البرنامج، إعداد المادة العلمیة

   :ة المھنیةتنفیذ برامج التنمی:مرحلة الثالثةال
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ینبغي االھتمام بھذه المرحلة بشكل كبیر لكي نضمن نتائج ومخرجات مرغوبة 
أھم ) ٢١٢:م٢٠٠٩ضحاوي وحسین،(وكما ھو مخطط من البرنامج، وقد ذكر 

توقیت البرنامج، إعداد مكان الجوانب التنفیذیة التي یھتم بھا المنفذون وھي 
  .البرنامج وتجھیز المطبوعات

  

  :تقویم برامج التنمیة المھنیة: ةالمرحلة الرابع

التقویم ھو إصدار حكم على شيء ما، وھنا یكون المقصود بتقویم برامج 
َل الجھة  التنمیة المھنیة معرفة مدى تحقیق ھذه البرامج لألھداف الموضوعة من قِب
المنفذة لھا، وإصدار األحكام إما باستمرارھا أو تعدیلھا أو إلغاءھا واستبدالھا 

) ٢٤٥:م٢٠٠٧عبدالعزیز وعبدالعظیم،(خرى، وتقویم البرنامج كما ذكر ببرامج أ
ھي مرحلة التقویم قبل التنفیذ، مرحلة التقویم أثناء یكون على ثالث مراحل، 

  .التدریب ومرحلة التقویم بعد التنفیذ

  دور المشرف التربوي في النمو المھني للمعلمین
ین أداء العملیة التعلیمیة الھدف األسمى من وجود اإلشراف التربوي ھو تحس

ً المعلم كونھ الركن األساسي  من خالل تحسین عناصر العملیة التعلیمیة، وخاصة
في العملیة التعلیمیة لذلك ینبغي على المشرف أن یمتلك القدرة على متابعة 
ً برغم اختالف قدراتھم  المعلمین وإرشادھم لكل ما من شأنھ تطویرھم مھنیا

أن الفروق الفردیة موجودة بین ) "م٢٠٠٦(م، ذكر عبید واستعداداتھم وخبراتھ
المعلمین والمشرف الماھر ھو الذي یستفید من ھذه الفروق لوضع كل معلم في 

  .١٢٥ص"المكان الذي یناسبھ في المدرسة

أنھ ینبغي أن یكون لدى المشرف القدرة ) ٢٦٨: م٢٠٠٤البابطین،(ویضیف 
  :على

  .عملیة التعلیمیة من القوى البشریةوضع خطة شاملة لتحدید احتیاجات ال .١

وصف الوظائف التعلیمیة الشاغرة ومستوى اإلمكانات البشریة لشغل تلك  .٢
  .الوظائف

  .اختیار كوادر بشریة تربویة جدیدة مؤھلة وفق معاییر  علمیة دقیقة .٣

  .استخدام حلقات اإلشراف العیادي بفعالیة .٤

  .علیم والتعلماستخدام أسلوب التغذیة الراجعة لتحسین عملیتي الت .٥

  .وضع خطة واضحة لتنمیة المعلم وتطویر قدراتھ وإمكاناتھ .٦
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ّمیة .٧   .وضع تصور محدد لتحسین ممارسة المعلم للعملیة التعلیمیة التعل

تصمیم برنامج تدریبي متكامل العناصر لتطویر قدرات المعلمین وإمكاناتھم  .٨
  .العلمیة والمھنیة

  .أثرھا على المعلمین ةتنفیذ البرامج التدریبیة ،إدارتھا ومتابع .٩

  .تصمیم حقیبة تدریبیة یستخدمھا المعلم في التدریب الذاتي .١٠

تشكیل فرق متجانسة من المعلمین لممارسة أسلوب اإلشراف  .١١
  .التربوي التعاوني

منح المعلمین المتمیزین درجة مناسبة من الحریة لممارسة أسلوب  .١٢
 .اإلشراف التربوي الذاتي

المعلمین من خالل بناء قدراتھم على تنمیة التفكیر المستقل لدى  .١٣
 .بأنفسھم وابتكار طرق تدریس جدیدةتحلیل أعمالھم 
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 :ةقابالدراســات الس: ثانیاً 
  ـدیـھـمـت

یقصد بمراجعة الدراسات السابقة تلخیص أو تجمیع أھم نتائج الدراسات 
السابقة المرتبطة بالمشكلة، وال تقتصر مراجعة الدراسات السابقة على مجرد 

میع نتائج الدراسات المرتبطة بالمشكلة، بل البد للباحث من أن یقوم بدراسة تج
ب الباحث والقارئ بصیرة أبعد . نقدیة لما یقرأه ِ لذلك فإن ھذا الجزء من الفصل یُكس

أبو . (من مجرد استعراض للنتائج التي تمخضت عنھا تلك البحوث
  )١٠٠:م٢٠٠٩عالم،

استخدام المشرفین التربویین  محور البحث في ھذه الدراسة یدور حول
اسات الباحث إلى تقسیم الدر قد عمدلتنمیة المھنیة للمعلمین ، ولالنترنت في ا

دراسات اھتمت باستخدام االنترنت في : ھما أساسیینالسابقة إلى محورین 
اإلشراف التربوي، ودراسات اھتمت باستخدام االنترنت في التنمیة المھنیة 

 .للمعلمین
  :ات اھتمت باستخدام االنترنت في اإلشراف التربويدراس: أوالً 

  )م٢٠٠٧(دراسة الشمري - ١
 من اإللكتروني للتعلیم المعلمین استخدام ومعوقات أھمیة على التعرف إلى ھدفت

ن، والمشرفین التربویین نظر وجھة ّ  المشرفین جمیع من الدراسة مجتمع تكو
واستخدم الباحث في  ،تربویاً  مشرفاً  )١٩١(عددھم  البالغ بمحافظة جدة التربویین

 الدراسة نتائج أھم وكانت .البیانات لجمع ستبانة كأداةواال دراستھ المنھج الوصفي
  :يالتال النحو على
o وكانت موافق بدرجة كان اإللكتروني التعلیم تجاه التربویین المشرفین موقف 

  ).٤,١١(للمحور تساوي  العام الحسابي المتوسط قیمة
o قیمة وكانت موافق بدرجة كانت اإللكتروني للتعلیم المعلمین استخدام أھمیة 

  ).٤,١٢(للمحور تساوي  العام الحسابي المتوسط
o وكانت حیادي بدرجة كانت اإللكتروني للتعلیم المعلمین استخدام معوقات 

 ).٣,٢١(للمحور تساوي  العام الحسابي المتوسط قیمة
o مجتمع مواقف بین یةإحصائ داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظھرت 

لمتغیرات  تعزى اإللكتروني تجاه التعلیم التربویین المشرفین من الدراسة
 اإلشراف مجال في التدریبیة لدورات، االتخصص، الخبرةالمؤھل، (

  ).اآللي بالحاسب اإللمام، ودرجة التربوي
  )م٢٠٠٧(دراسة الغامدي - ٢

األسالیب اإلشرافیة في وھدفت الدراسة للتعرف على دور االنترنت في توظیف 
وتكونت عینة الدراسة من  ة نظر المشرفین التربویین،العملیة التعلیمیة من وجھ

استخدم . من المشرفین التربویین بإدارة التربیة والتعلیم بمنطقة الباحة) ١٥٣(
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ات، وتمثلت أھم واالستبانة كأداة لجمع البیان المنھج الوصفي في دراستھ الباحث
  :في اآلتي نتائج الدراسة

o  أن ممارسة المشرفین التربویین لالنترنت في توظیف األسالیب اإلشرافیة
 .في العملیة التعلیمیة بمنطقة الباحة كانت بدرجة متوسطة

o  أن ھناك معوقات تواجھ المشرفین التربویین عند استخدام االنترنت في
 .األسالیب اإلشرافیة

o یمكن أن تساعد المشرفین التر ً بویین في توظیف االنترنت في أن ھناك طرقا
 .األسالیب اإلشرافیة

  )م٢٠٠٧(دراسة المغذوي - ٣
معلمي وھدفت للتعرف على فاعلیة اإلشراف التربوي اإللكتروني على أداء 

ا )٦٤(الدراسة من  عینة وتكونت، الریاضیات  الریاضیات مادة معلمي من معلمً
 وتم ، العشوائیة الطبقیة العینة ةبطریق اختیارھم تم والذین التعلیمیة، المراحل لجمیع

ا تقسیمھم  طریق عن الباحث مع تجریبیة تتواصل إحداھما ، مجموعتین إلى عشوائیً
ضابطة  واألخرى ، "االنترنت" العالمیة العنكبوتیة الشبكة على الكتروني موقع

 واستخدم الباحث،وقد أجریت الدراسة في المدینة المنورة التقلیدیة بالطرق تتواصل
ا الباحث وأعد دراستھ، في شبھ التجریبي منھجال ً ا اختبار  من فقرة )٣٩(من  معرفیً

 التدریس مھارات في للمعلمین األداء المعرفي لقیاس متعدد من االختیار نوع
 عبارة) ٤٠(تكونت من  التدریس مھارات مالحظة بطاقة الباحث وأعد، األساسیة

 إلى الدراسة توصلت وقد. تدریسال مھارات في للمعلمین المھاري األداء لقیاس
  :التالیة النتائج
o أداء متوسط بین) ٠,٠٥(مستوى  عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود 

 -التذكر(مستوى  من كل عند المعرفي البعدي االختبار في المجموعتین،
ا والفھم التذكر -الفھم ً  بعد الضبط وذلك المجموعة التجریبیة  لصالح ) مع

 . القبلي
o أداء متوسط بین) ٠,٠٥(مستوى  عند إحصائیة داللة ذات قفرو وجود 

 - التخطیط(مھارة   من كل عند المعرفي البعدي االختبار في المجموعتین،
ا والتقویم والتنفیذ التخطیط - التقویم - التنفیذ ً لصالح المجموعة  ) مع

 . القبلي الضبط بعد وذلك التجریبیة
o أداء متوسط بین) ٠,٠٥(وى مست عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود  

 كل عند البعدیة األساسیة التدریس مالحظة مھارات بطاقة في المجموعتین،
) معاً  والتقویم التخطیط والتنفیذ – التقویم - التنفیذ - التخطیط(مھارة  من

  .القبلي الضبط بعد وذلك التجریبیة المجموعة لصالح
  )م٢٠٠٧(دراسة النفیسة - ٤
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 للتعلیم التربویین المشرفین استخدام واقع على التعرف ىإل الدراسة ھذه ھدفت
 المشرفین جمیع من الدراسة مجتمع وتكون. المعلمین تدریب في اإللكتروني
ً، استخدم الباحث ) ١٩١(عددھم  البالغ جدة مدینة في التربویین ً تربویا مشرفا

 ھذه ائجبیّنت نت. البیانات لجمع االستبانة كأداةالمنھج الوصفي في دراستھ و
  : یلي ما الدراسة
o في اإللكتروني للتعلیم التربویین المشرفین الستخدام كبیرة أھمیة وجود 

  . جدة بمدینة المعلمین تدریب
o المعلمین تدریب في اإللكتروني للتعلیم التربویین المشرفین ممارسة أن 

  . متوسطة بدرجة كانت جدة بمدینة
o في اإللكتروني للتعلیم لمعوقاتا على التربویین المشرفین من موافقة وجود 

  .جدة بمدینة المعلمین تدریب
o المشرفین استجابات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم 

 من بالرغم تدریب المعلمین في االلكتروني التعلیم ممارسة نحو التربویین
سنوات الخبرة، المؤھل الدراسي، التخصص، درجة اإللمام ( اختالف

 ).لدیھم التدریبیة الدوراتبالحاسب، و
  

  )م٢٠٠٧(دراسة الغامدي - ٥
وھدفت لمعرفة مدى توظیف المشرفین التربویین لالنترنت في اإلشراف 

ن مجتمع الدراسة من جمیع المشرفین التربویین بوي، وآراؤھم حولھا، التر ّ وتكو
ً تربویاً ) ٣٢٠(بمدینة الریاض والبالغ عددھم  وقد استخدم الباحث في  ،مشرفا

وكان من نتائج ھذه . االستبانة كأداة لجمع البیاناتو دراستھ المنھج الوصفي
  :الدراسة ما یلي

o  بلغ متوسط توظیف المشرفین التربویین لالنترنت في اإلشراف التربوي
 %).٥٢(أي بنسبة ) ٥(من أصل ) ٢,٦٠(بمدینة الریاض 

o  ما ك–توجد عوائق كثیرة أمام توظیف االنترنت في اإلشراف التربوي
أي بنسبة ) ٥(من أصل ) ٣,٣٩(حیث بلغ متوسط المعیقات  -حددھا الباحث

)٦٧,٨.(% 
o  أظھرت النتائج أن المشرفین التربویین مؤیدون لالنترنت وتوظیفھا في

أي ) ٥(من أصل ) ٤(اإلشراف التربوي بشكل كبیر إذ بلغ متوسط اآلراء 
 %).٨٠(بنسبة 

o  داللة إحصائیة بین آراء أشارت النتائج إلى أنھ ال یوجد فروق ذات
 ً المشرفین التربویین حول االنترنت وتوظیفھا في اإلشراف التربوي وفقا

 .لمتغیر المؤھل أو سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي
o  أشارت النتائج إلى أنھ یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء المشرفین

ً لمتغیر التربویین حول االنترنت وتوظیفھا في اإلشراف التربو ي وفقا
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لصالح المشرفین التربویین أصحاب التخصص ) أدبي-علمي(التخصص 
 .العلمي

o  أشارت النتائج إلى أنھ یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء المشرفین
ً لمتغیر  التربویین حول االنترنت وتوظیفھا في اإلشراف التربوي وفقا

یین أصحاب الخبرة العالیة الخبرة في الحاسب اآللي لصالح المشرفین التربو
 .في الحاسب اآللي

  )م٢٠٠٧(دراسة المورعي - ٦
وھدفت إلى معرفة فعالیة استخدام بیئة التعلم اإللكتروني في تدریب المعلمین 

وتكونت ، أثناء الخدمة وأثر ھذه البیئات على اتجاھاتھم نحو التدریب أثناء الخدمة
ً من المعلمین ا) ٤٠(عینة الدراسة من  لمنتظمین بالمدارس الحكومیة بمنطقة معلما

، واستخدم الباحث المدینة المنورة بالمراحل التعلیمیة الثالث وبكافة التخصصات
ھما االختبار التحصیلي  لجمع المعلومات أداتینو ،المنھج التجریبي في دراستھ

ً لقیاس اتجاه عینة الدراسة نحو استخدام بیئات التعلم  لقیاس التحصیل ومقیاسا
لكترونیة في تدریب المعلمین أثناء الخدمة، وكانت نتائج الدراسة على النحو اإل

  :التالي
o  فعالیة بیئات التعلیم اإللكترونیة في عملیة التدریب أثناء الخدمة ال تقل عن

ً لوجھ  .فعالیة التدریب وجھا
o  لدى المجموعة التجریبیة بین المتوسطي القبلي ً وجود فروق دالة إحصائیا

تجاھھم نحو استخدام بیئات التعلم اإللكترونیة في التدریب أثناء والبعدي ال
  .الخدمة

  )م٢٠٠٧(دراسة الھندي - ٧
ھدفت إلى معرفة مطالب إنشاء مركز تدریب إلكتروني لتقدیم الخدمات 

 ١٩٤تكونت عینة الدراسة من التدریبیة لمعلمي الفیزیاء بالمرحلة الثانویة، وقد 
ً منھم  ً و) ٦٩(فردا ً و) ٣٤(مختصا معلم فیزیاء بالمرحلة الثانویة ) ٩١(ممارسا

االستبانة كأداة بالمدینة المنورة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي في دراستھ و
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة. لجمع البیانات

o  جمیع المطالب الواردة في أداة الدراسة ھي مطالب الزمة حیث بلغت درجة
  ).٣,٤١(حسابي الموافقة بمتوسط 

o  بین متوسط ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى
كانت الفروق : استجابات عینة الدراسة في ثالثة مطالب على النحو التالي

لصالح معلمي الفیزیاء مقابل الممارسین في المطالب العلمیة، وكانت 
لب الفروق لصالح المختصین مقابل معلمي الفیزیاء في كل من المطا

  .البشریة والمالیة
o  بین متوسط ) ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى

المطالب التربویة، : استجابات عینة الدراسة تجاه ثالثة مطالب وھي
  .المطالب الفنیة، المطالب التقنیة
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o  تحققت في المثال التطبیقي لمركز التدریب اإللكتروني المطالب العلمیة
، بینما تحققت المطالب التربویة بدرجة عالیة وذلك من بدرجة عالیة جداً 

 .وجھة نظر معلمي الفیزیاء
  )م٢٠٠٧(دراسة شافعي - ٨

وھدفت للتعرف على واقع استخدام المشرفین التربویین للشبكة العنكبوتیة في 
. مجال اإلشراف التربوي تفعیل أسلوبي القراءات الموجھة والنشرات التربویة في

بمدینة جدة، واستخدم الباحث المنھج  مشرفاً  ١٢٠الدراسة من  وقد تكونت عینة
وقد توصلت الدراسة إلى . االستبانة كأداة لجمع البیاناتالوصفي في دراستھ و

  :النتائج التالیة
o  درجة االستخدام للشبكة العنكبوتیة في تفعیل القراءات الموجھة والنشرات

 .ى حد ماالتربویة من قبل المشرفین التربویین ضعیفة إل
o  قلة إرسال القراءات الموجھة والنشرات التربویة للمعلمین عبر الشبكة

  .العنكبوتیة
  )م٢٠٠٨(سفر  صالحة دراسة- ٩

ھدفت الدراسة لمعرفة آراء المشرفات التربویات حول أھمیة ومعوقات 
وتكون مجتمع الدراسة من التربوي عن بعد ومدى ممارستھن لھ، اإلشراف 

ً من المدن التالیة المشرفات التربویات مكة : بإدارات اإلشراف التربوي في كال
 الباحثةاستخدمت ومشرفة تربویة، ) ٦٣٨(الطائف، والبالغ عددھم -جدة-المكرمة

وكان من نتائج ھذه . االستبانة كأداة لجمع البیاناتفي دراستھا و المنھج الوصفي
  :الدراسة
o یرة لدى المشرفات إن مفھوم اإلشراف التربوي عن بعد واضح وبدرجة كب

 .التربویات
o  إجماع المشرفات التربویات على أھمیة اإلشراف التربوي عن بعد

 .وضرورة تطبیقھ بدرجة كبیرة لتناسبھ مع متطلبات العصر الحدیث
o  البرید (توضیح مجتمع وعینة الدراسة أن درجة استخدام أدوات االنترنت

- نقل الملفات-المحادثة-ةالمجموعات اإلخباری-القوائم البریدیة-اإللكتروني
 .یتم بدرجة ضعیفة أو ال یستخدم نھائیاً ) الشبكة العنكبوتیة

o  أن أبرز المعوقات المادیة لتنفیذ اإلشراف التربوي عن بعد من وجھة نظر
المشرفات التربویات ھو سوء البنیة التحتیة اإللكترونیة إلدارات اإلشراف 

ریة ضعف الثقافة الحاسوبیة التربوي والمدارس، أما أبرز المعوقات البش
واالنترنت والتدریب الكافي الستخدامھ لدى المشرفات والمعلمات 

 .والمدیرات وكثرة األعباء اإلداریة والفنیة على المشرفات التربویات
o  بین آراء مجتمع ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى

بعد وصعوبات استخدام وعینة الدراسة حول أھمیة اإلشراف التربوي عن 
ً لمتغیرات : أدوات الحاسب اآللي واالنترنت في مجاالتھ وأسالیبھ تبعا

 .التخصص العلمي واختالف اإلجادة في الحاسب واالنترنت
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o  بین آراء مجتمع ) ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى
خدام وعینة الدراسة حول المعرفة بمفھوم اإلشراف التربوي عن بعد واست

أدوات االتصال الحدیثة واالنترنت بفروق بسیطة لصالح مشرفات مكة 
سنة، وذوات ٢٠إلى أقل من  ١٥المكرمة وذوات الخبرة في اإلشراف من 

  .مؤھل الماجستیر والدكتوراه، ولصالح التخصصات النظریة
  )م٢٠٠٩(الصائغ  عھود دراسة- ١٠

في ریاض األطفال من ھدفت إلى معرفة واقع استخدام اإلشراف اإللكتروني 
) ٤٩٥(وقد تكون مجتمع الدراسة من لمعلمات، وجھة نظر المشرفات التربویات وا

مشرفة ) ١٢(مشرفة تربویة في مجال ریاض األطفال، منھن ) ٤٥(مفردة، بواقع 
في حین كان عدد . مشرفة تربویة بمدینة جدة) ٢٣(تربویة بمدینة مكة المكرمة و

لمكرمة معلمة بمدینة مكة ا) ١٦٨(أطفال ، منھن  معلمة ریاض) ٤٥٠(المعلمات 
في دراستھا  استخدمت الباحثة المنھج الوصفيوقد  معلمة بمدینة جدة،) ٢٨٢(و 

  :وكانت أھم نتائج الدراسة على النحو التالي. واالستبانة كأداة لجمع البیانات
o  اتفاق عینة الدراسة على أھمیة استخدام اإلشراف اإللكتروني في ریاض

طفال بدرجة عالیة، وقد بلغت قیمة المتوسط الحسابي العام لعبارات ھذا األ
 ).٤,١٠(المحور 

o  اتفاق عینة الدراسة على استخدام اإلشراف اإللكتروني في ریاض األطفال
بدرجة عالیة، وقد بلغت قیمة المتوسط الحسابي العام لعبارات ھذا المحور 

)٤,٠٢.( 
o الستخدام اإلشراف اتفاق عینة الدراسة على تحدید ثما ً نیة عشر معوقا

اإللكتروني في ریاض األطفال بدرجة عالیة، وقد بلغت قیمة المتوسط 
 ).٤,١٥(الحسابي العام لعبارات ھذا المحور 

  التعلیق على الدراسات السابقة في المحور األول
  الدراسات التي اھتمت باستخدام االنترنت في اإلشراف التربوي في المملكة

جمیعھا دراسات حدیثة وبالتحدید في  -حسب علم الباحث–السعودیة العربیة 
الثالث سنوات الماضیة، وھذا یعني أن استخدام االنترنت في اإلشراف لم 

 .یكن محل اھتمام المشرفین التربویین والباحثین في الفترة السابقة
  ودراسة الھندي  )م٢٠٠٧(ودراسة المورعي ) م٢٠٠٧(دراسة النفیسة

ودراسة ) م٢٠٠٧(دراسة المغذوي أما ھتمت بتدریب المعلمین، ا )م٢٠٠٧(
تمت باستخدام اإلشراف اإللكتروني، وفي اھفقد ) م٢٠٠٩(عھود الصائغ 

اھتم الباحثان ) م٢٠٠٧(ودراسة الغامدي ) م٢٠٠٧(دراسة الغامدي 
بتوظیف االنترنت في األسالیب اإلشرافیة، أما دراسة صالحة سفر 

إلشراف عن بعد والذي یعتبر االنترنت أحد أھم فقد تناولت ا) م٢٠٠٨(
 .أسالیبھ

  جمیع الدراسات التي اھتمت بوصف الواقع جاءت متوافقة مع الدراسة
الحالیة من حیث المنھج المستخدم وھو المنھج الوصفي، واالستبانة كأداة 
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ودراسة ) م٢٠٠٧(لجمع المعلومات وھذه الدراسات ھي دراسة الشمري 
) م٢٠٠٧(ودراسة الغامدي ) م٢٠٠٧(ودراسة النفیسة ) م٢٠٠٧(الغامدي 
ودراسة الصائغ ) م٢٠٠٨(ودراسة سفر ) م٢٠٠٧(شافعي  ودراسة

 ).م٢٠٠٩(
  ودراسة ) م٢٠٠٧(ودراسة النفیسة ) م٢٠٠٧(أثبتت دراسة الشمري

) م٢٠٠٩(ودراسة الصائغ ) م٢٠٠٨(ودراسة سفر ) م٢٠٠٧(الغامدي 
 .أھمیة استخدام االنترنت في اإلشراف التربوي

  ودراسة ) م٢٠٠٧(ودراسة الغامدي ) م٢٠٠٧(أجمعت دراسة الشمري
) م٢٠٠٧(ودراسة شافعي ) م٢٠٠٧(ودراسة الغامدي ) م٢٠٠٧(النفیسة 

على وجود معوقات ) م٢٠٠٩(ودراسة الصائغ ) م٢٠٠٨(ودراسة سفر 
 .الستخدام االنترنت في اإلشراف التربوي

  استخدم الباحثان ) م٢٠٠٧(والمغذوي ) م٢٠٠٧(في دراسة المورعي
ي، وأثبتت دراسة المورعي فعالیة استخدام المنھج التجریبي وشبھ التجریب

ّم اإللكتروني في تدریب المعلمین أثناء الخدمة ووجود فروق ذات  بیئات التعل
ّم  داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة التجاھاتھم نحو بیئات التعل
اإللكتروني، أما في دراسة المغذوي أثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة 

االختبار المعرفي البعدي وفي بطاقة مالحظة مھارات إحصائیة في 
 .التدریس األساسیة البعدیة لصالح المجموعة التجریبیة

  :التنمیة المھنیة للمعلمینباستخدام االنترنت في  دراسات اھتمت: ثانیاً 
 Carboni(1999)دراسة - ١١

رھم قامت ھذه الدراسة على أساس حاجة المعلمین للوقت والدعم للتفاعل مع غی
ً ) ١٤(تكونت عینة الدراسة من . من المعلمین وذلك لتحقیق التطویر المھني معلما

للریاضیات للصف الثالث االبتدائي من ثالث مدارس مختلفة النظام مشتركین في 
المنتدى، وھدفت الدراسة إلنشاء منتدى للریاضیات وتسخیره إلجراء المشاركات 

الة بین المعلمین والت ّ لقد ابتكرت الدراسة . ي تخدم المادة التعلیمیةواللقاءات الفع
ال ّ لقد أفادت ھذه . فكرة االتصاالت الحاسوبیة التي وصلت بالمعلمین للتواصل الفع

الدراسة في تحقیق المرونة والمالئمة للمشاركات بین المعلمین كما أفادت في 
مت. إحداث الجودة التعلیمیة من خالل تبادل الخبرات بین المعلمین ّ الدراسة  وقد

ال لتدعیم المنتدى وتوفیر جمیع اإلمكانیات للمشاركین وتحفیز معلمي  ّ ر فع ّ تصو
  .الریاضیات لالنضمام للمنتدى وتحقیق األھداف التعلیمیة للمادة

 kessell(2000)دراسة - ١٢
ً منھا دت الدراسة أھدافا ّ تلبیة احتیاجات المعلمین وإشباع رغباتھم، وإتاحة : حد

شتراك في البرنامج في أوقات مختلفة ومستویات متنوعة، الفرصة أمامھم لال
وعلى ھذا األساس تشكل ھیكل . وحثھم على التعلم بصورة كلیة عبر االنترنت

البرنامج الذي تضمن مجموعة وحدات تعلیمیة أساسیة ومجموعة أنظمة مختارة 
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ً إضافیة على نطاق  الة مفیدة، كما أتاحت دروسا ّ واسع إلجراء دورات تدریبیة فع
كما وفرت الدراسة أدوات االتصال المتنوعة وشملت البرید اإللكتروني والنشرات 
العالمیة وغیر ذلك، من أھم نتائج الدراسة أن استخدام االنترنت في التدریب وفر 
للمتدربین التدریب حسب إمكانیات كل فرد وحسب الوقت المناسب لھ، ودون التقید 

  .بمنھج محدد وأوقات محددة

  Akahori and others(2001)اسة در- ١٣
ھدفت لمعرفة أثر برنامج للتدریب أثناء الخدمة تم تطویره من خالل برنامج 

حیث تم تطویره وتنفیذه . تمتلكھ مؤسسة وكالة الترقیة لتقنیة المعلومات في الیابان
ً في ثالث مناطق مختلفة، وكان ھناك  لدورة مدتھا عشرة أیام لستة وخمسین معلما

  :اصر أساسیة لھذه الدورةثالث عن

  نظام دعم عن طریق شبكة االنترنت- ٣      CDأقراص -٢مناھج التدریب     -١

  :وتم التوصل للنتائج التالیة

o  نظام التدریب عن طریق االنترنت وأقراصCD  أثبت فاعلیة كبیرة في
ً بمداركھم ومھاراتھم السابقة   .تحسین مدارك المعلمین ومھاراتھم مقارنة

o راص كان ألقCD  أثر كبیر في تحسین قدرة المعلمین على صناعة المواد
ً عندما كانت ھذه األقراص تستخدم  مثل تصمیم صفحة انترنت خصوصا

  .للدراسة الذاتیة

o نموذج التدریس التقلیدي لم یكن ذو تأثیر على طریقة التدریب. 

 

 Kinzie and others(2006)دراسة - ١٤

االنترنت للتنمیة المھنیة لمعلمي أطفال  ھدفت لعمل برنامج مقترح معتمد على
ً من معلمي ) ٢٣٥(ما قبل المدرسة الذین في وضع الخطر، شملت العینة  معلما

أطفال ما قبل المدرسة في وضع الخطر في مقاطعة فیرجینیا، حیث قام الباحثون 
للنمو ) رفیقي في التدریس( MTPبمقارنة أثر ثالث إصدارات مختلفة من برنامج 

والمعلمون المشاركون في البرنامج حضروا ورشة عمل لمدة یوم واحد . المھني
حیث حصل كل معلم على جھاز محمول الستخدامھ في  MTPللتدریب على برنامج 

وتم تقسیم المعلمین في ھذه الدراسة على ثالث  MTPمراجعة مواد برنامج 
  :مجموعات

 MTPاستلموا برنامج  معلماً  ٦٦مكونة من » مجموعة المواد« :المجموعة األولى
  .لكنھ بممیزات محدودة على االنترنت لمنھج اللغة والقراءة
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ً حیث حصلوا على  ٨٩مكونة من » مجموعة الشبكة« :المجموعة الثانیة معلما
بمیزاتھ الكاملة على االنترنت باإلضافة إلى المناھج المذكورة في  MTPبرنامج 

ج تخطیط الدروس وأنشطة للتنمیة المجموعة األولى تم تزویدھم بالفیدیو ونماذ
  .المھنیة

ً حصلوا على  ٨٠مكونة من » مجموعة االستشارة« :المجموعة الثالثة معلما
لتطویر  MTPالممیزات السابقة جمیعھا باإلضافة إلى التعاون مع مستشارین في 

  :وكانت أھم النتائج كما یلي. أدائھم التدریسي

o من كل معلم من تم اختیار أربعة أطف: بالنسبة لألطفال ً ال عشوائیا
المجموعات الثالث وتم عمل اختبار قبلي وبعدي للغة والقراءة، وتم جمع 
البیانات عن عالقات األطفال االجتماعیة من خالل مالحظات المعلمین ومن 
خالل مشاھدة فیدیو عن الفصل، تم إیجاد تأثیر إضافي لالنترنت 

ً  MTPواالستشارة عند دمجھا مع مواد برنامج  ً مستمرا وأظھر الطالب نموا
  .أكبر

o تم العمل بالبرنامج المقترح لسنتین وبدونھ : بالنسبة للمعلمین وجودة الفصل
ت المعلومات عن ممارسة المعلمین وجودة الفصل  َ ع مِ في السنة الثالثة ثم جُ
من خالل تسجیل الفیدیو، وتم ترمیز المالحظات باستخدام نظام تقویم 

رمیز لألبعاد األربعة عشر المختلفة لجودة التعلیم درجات الفصل ونظام ت
من أطفال ما قبل الروضة،  ٢٠٠٠وشملت الدراسة  MTPلبرنامج 

وأظھرت الدراسة معدالت مرتفعة الختبارات األطفال المقننة وعالقات 
 .اجتماعیة أفضل في السنتین األولى من المدرسة

 Latchem and others(2006)دراسة - ١٥

لوضع مقترح للتطویر المھني للتعلیم في الجامعات التركیة،  ھدفت الدراسة
وھذا المقترح ھو عبارة عن نظام للتطویر المھني عبر االنترنت والذي یستخدم 

وأقراص  CDالوسائط المتعددة وكافة اإلمكانات التفاعلیة لشبكة االنترنت وأقراص 
DVD مّمت ألجل تحسین جودة التدریس والتعلم في ال جامعات التركیة، والتي صُ

وزیادة استخدام التقنیة في التدریس والتعلم، وتوفیر بیئة تعلم مناسبة تتجاوب مع 
حاجات أعضاء الكلیة، وتشجیع األعضاء على استخدام شبكة االنترنت في التعلیم 
العالي التركي والذین سیشاركون بخبرتھم وآرائھم وأفكارھم واكتشافاتھم ویتعلمون 

  .عمون اتخاذ القرار بشأن بعض المشاكل التي مروا بھابشكل تعاوني وید

وقد أظھر ھذا التقریر أن ھناك حاجة كبیرة للتطویر المھني عبر االنترنت 
لمساعدة الكلیة على تحسین جودة التعلیم والتعلم في الجامعات التركیة والتأكد من 

ً للمعاییر العالمیة ً وجود أنظمة بسیطة. أن ھذا وفقا لمثل ھذه  وأظھرت أیضا
  .وأن الغالبیة یفتقدون للتدریب الرسمي أو الجودة في التربیة والتعلیم. األنشطة
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 Huss(2007)دراسة - ١٦

اھتمت ھذه الدراسة بمعرفة اتجاھات مدیري مدارس المرحلة االبتدائیة حول 
وقد تم اختیار عدة . برامج إعداد وتنمیة المعلمین عن طریق شبكة االنترنت 

وبعد تحدید . داد سكاني مناسب وھي حي إندیانا وكنتكي وأوھایومناطق ذات تع
أماكن الدراسة تم طرح استبیان حول قبول فكرة الدراسة بالنسبة لمدیري المدارس 

بِّقت الدراسة على عینة مكونة من . لھذه الفكرة% ٦٧وأسفرت النتائج عن قبول  ُ ط
من  ٢٩من كنتكي و ٣٥من اندیانا و ٣٦(من مدراء المدارس موزعة كاآلتي  ١٠٠

من المشاركین في الدراسة لم یكونوا % ٥٤وأظھرت نتائج الدراسة إن ). أوھایو
على درایة بالخطوة التمھیدیة للتعلیم العالي وذلك لتطویر برامج إعداد المعلم عبر 

وأن النظرة العامة حول إعداد معلمي المرحلة االبتدائیة عبر االنترنت . االنترنت
منھم رغبتھ في اإلعداد عبر % ٥٩لقد أبدى . لعدد من السنواتكانت مستخفة 

%  ٤في التدریب واإلعداد بأي طریقة بینما كان %  ٣٧االنترنت في حین أعرب 
 ً وبشكل عام نتائج ما تم تجمیعھ من المعلومات حول . ال یھمھ الموضوع كلیة

االنترنت مع مدیري المرحلة االبتدائیة ھي ترحیبھم بفكرة إعداد المعلمین عبر 
  .احتفاظھم بالطرق التقلیدیة في نفس الوقت

  Carboni(2007) and Riggsbeeدراسة - ١٧

ھدفت ھذه الدراسة إلى إنشاء جمعیة تعلم عبر االنترنت بالتعاون مع المعلمین 
وقد اشترك في ھذه الدراسة تسع معلمات للمرحلة االبتدائیة خالل دورة تدریبیة 

ر منتدى تعلیمي وقد اعتمدت مصادر الدراسة على ثالث لمدة أربعة شھور في إطا
عناصر من بینھا رسائل البرید اإللكتروني للمشاركات في الدراسة، وقد ساعدت 
المشاركات الجیدة للمعلمین من خالل منتدى الجمعیة في تدعیم اجراءات وتطبیقات 

، أوجدت الدراسة وامتدت ھذه التطبیقات إلى توجیھ المعلمین في طرق تدریسھم
الدراسة الخصائص الناجحة لجمعیة التعلم عبر االنترنت وذلك عن طریق التنظیم 
ال عبر االنترنت كما أوجدت الدراسة تسھیالت كبیرة للمشاركة بالرأي  ّ الفع
واالقتراح على مدار مدة الدراسة كما عنیت بالتفاعل االجتماعي بین المعلم وأولیاء 

  .األمور

  )م٢٠٠٨(دراسة عمر - ١٨
ھدفت الدراسة إلى تصمیم برنامج تدریبي عبر اإلنترنت للتدریب على استخدام 
بعض خدمات التعامالت الحكومیة اإللكترونیة لطالبات كلیة التربیة في قسمي 
. االقتصاد المنزلي وقسم اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة من الفرقة الرابعة

 یت ھذه الدراسة بالمدینة المنورة،طالبة، وقد أجر) ٣٤(كونت عینة الدراسة من ت
االستبانة اإللكترونیة كأداة في دراستھا و المنھج التجریبي الباحثة استخدمتو

  :أوضحت نتائج الدراسة. للدراسة
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o  بین المتوسط ) ٠,٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى
ة الحسابي والمتوسط االعتباري، وكانت جمیع متوسطات العبارات المحسوب

لصالح الموافقة مما یدل على أن أفراد العینة تعطي تقویما موجبا إلسھامات 
 .التدریب عبر اإلنترنت في جمیع العبارات

o  البرنامج التدریبي یتمتع ببیئة تفاعلیة بین المتدرب وزمالئھ وبین المتدربین
 .والمدرب

o ف اتفقت عینة الدراسة على مساھمة المحتوى التدریبي للبرنامج في تعری
 .المتدربات بمفھوم الحكومة اإللكترونیة

o  موافقة عینة الدراسة على أن البرنامج التدریبي ساعد أفراد عینة الدراسة
  .على تطویر مھارتھن في استخدام خدمات الحكومة اإللكترونیة

  الدراسات السابقة في المحور الثانيالتعلیق على 
 یة من حیث المنھج تختلف الدراسات في ھذا المحور عن الدراسة الحال

المستخدم، وھذا یرجع لطبیعة كل دراسة والھدف منھا، حیث أن الھدف من 
الدراسة الحالیة وصف الواقع والمنھج المناسب لوصف الظواھر كما ھي 

  .ھو المنھج الوصفي
  أثبتت دراسة(Carboni,1999)  ودراسة(Riggsbee and Carboni,2007) 

  .میة المھنیة للمعلمینفعالیة منتدیات المناقشة في التن
  أثبتت دراسة(Latchem and others,2006)  حاجة المعلمین للتنمیة المھنیة

  .عبر االنترنت
  في دراسة(Huss,2007)  أظھرت النتائج اتجاھات ) ٢٠٠٨عمر،(ودراسة

  .إیجابیة لعینة الدراسة نحو فكرة إعداد وتدریب المعلمین عبر االنترنت
  ذكرت دراسة(Kessell,2000)  أحد أھم مزایا التنمیة المھنیة عبر االنترنت

وھي إمكانیة الوصول واالستخدام بطریقة سھلة ودون التقید بزمان أو 
  .مكان

  أثبتت دراسة(Kinzie and others,2006)  ودراسة(Akahori and 
others,2001)  تفوق المجموعات التي تستخدم االنترنت عن المجموعات

  .األخرى
  ع الدراسات السابقةالتعلیق على جمی

  أثبتت جمیع الدراسات السابقة التي تم استعراضھا أھمیة استخدام االنترنت
  .في تحسین وتطویر أداء المعلمین

  ر عام لموضوعات ّ استفاد الباحث من الدراسات السابقة في وضع تصو
  .اإلطار النظري لھذه الدراسة

 مراجع والمصادر استفاد الباحث من الدراسات السابقة في معرفة أھم ال
  .العلمیة التي اھتمت بمباحث ھذه الدراسة
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  استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحدید المنھج المناسب لھذه
 .الدراسة

  استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحدید األداة المناسبة لجمع البیانات
  .في ھذه الدراسة

 د متغیرات الدراسةاستفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحدی.  
  غالبیة الدراسات السابقة العربیة ركزت على دراسة الواقع، أكثر من تناولھا

ودراسة سفر ) م٢٠٠٧(األثر في العملیة التعلیمیة، كدراسة الغامدي 
  ).م٢٠٠٩(ودراسة الصائغ ) م٢٠٠٨(
  اتفقت الدراسات السابقة العربیة على وجود معوقات الستخدام االنترنت في

  .یة اإلشرافیةالعمل
  أثبتت الدراسات السابقة التي ھدفت إلى قیاس أثر استخدام االنترنت في

ً  إلى فعالیّة استخدامھ، مثل دراسة  إعداد وتدریب وتنمیة المعلمین مھنیا
 Akahori and)ودراسة  (Carboni,1999)ودراسة ) ٢٠٠٨عمر،(

others,2001).  
 في البحث عن أسالیب یمكن من  تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة

 .خاللھا تحسین أداء المعلمین وتنمیتھم مھنیاً 
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 منھج الدراسة  
 مجتمع الدراسة  
 االستبانة( الدراسة أداة( 
 صدق أداة االستبانة 
 ثبات أداة االستبانة 
 إجراءات تطبیق الدراسة 
 المناسبة للدراسة األسالیب اإلحصائیة 
  
  
  

  الفصل الثالث

  ـةإجـــراءات الـــدراســـ
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  الدراسةإجراءات : الفصل الثالث
  تـمــھیــد

تناول الباحث في الفصل السابق اإلطار النظري والدراسات السابقة، ثم قام 
ً لإلجراءات المیدانیة للدراسة، وتناول  بالتعلیق علیھا، أما ھذا الفصل فیعتبر وصفا
في ھذا الفصل منھج الدراسة، وصف مجتمع الدراسة، أداة الدراسة وكیفیة بناءھا، 

ً األسالیب التحقق من صدق و ثبات األداة، إجراءات تطبیق األداة، وأخیرا
  اإلحصائیة المناسبة

  منھج الدراسة: أوالً 
ّ و أن قام الباحث بتحدید مشكلة الدراسة، بعد  ،الع على المناھج البحثیةاإلط

أن المنھج المناسب لھذه الدراسة ھو  ات السابقة وجدوبناءً على مراجعة الدراس
حیث یقوم بوصف ما ھو كائن، وجمع البیانات  -مسحیةدراسة – المنھج الوصفي

  .عنھ، وتفسیره وتحدید العالقات بین الوقائع
أن كل منھج یرتبط بظاھرة معاصرة بقصد وصفھا ) "٢٠٠٦(ذكر العساف 

ً وصفیاً    ١٨٩ص". وتفسیرھا یعد منھجا
ویستخدم المنھج المسحي على نطاق واسع في علم االجتماع، وإدارة األعمال، 

أبو . (علوم السیاسیة، وعلم االقتصاد، باإلضافة إلى التربیة وعلم النفسوال
  )٢٥٩:م٢٠٠٩عالم،
  مجتمع الدراسة: ثانیاً 

د بالمجتمع جمیع األفراد الذین لھم خصائص واحدة یمكن  یُقصَ
  )١٦٠:م٢٠٠٩أبوعالم، .(مالحظتھا

الطائف جمیع المشرفین التربویین بمدینة  من في ھذه الدراسة مجتمعالكون یتو
–الشرق ( مالتربیة والتعلی يتم عمل جدول یوضح توزیعھم على مكتبوقد ، 

ِ التَ  )الغرب   .لمدینة الطائف ینعَ اب
  

  یوضح توزیع مجتمع الدراسة من المشرفین التربویین على مكتبي التربیة والتعلیم بمدینة الطائف): ١(جدول رقم 
  النسبة المئویة  تكرار المشرفین  عنوان مكتب التربیة والتعلیم  م
  %٣٧,٥  ٢٤  مكتب التربیة والتعلیم بغرب الطائف  ١
  %٦٢,٥  ٤٠  مكتب التربیة والتعلیم بشرق الطائف  ٢

  %١٠٠  ٦٤  المجموع

ن على مكتبي التربیة ین التربوییتوزیع المشرف) ١(یتضح من جدول رقم 
ة والتعلیم والتعلیم بمدینة الطائف، حیث كان عدد المشرفین التربویین بمكتب التربی

ً، ویمثلون ما نسبتھ ) ٢٤(بغرب الطائف  ً تربویا من مجتمع %) ٣٧,٥(مشرفا
) ٤٠(الدراسة، أما عدد المشرفین التربویین بمكتب التربیة والتعلیم بشرق الطائف 
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ً، ویمثلون ما نسبتھ  ً تربویا من مجتمع الـدراسة، وبالتالـي فإن %) ٦٢,٥(مشرفا
ً ) ٦٤( -مجتمع الدراسة–ینة الطائف عدد المشـرفین التـربویین بمد ً تربویا مشرفا

  %).١٠٠(وبنسبة 

ً إلمكانیة تطبیق أداة الدراسة على جمیع أفراد المجتمع ، فإن الباحث   قامونظرا
، والجدول التالي یوضح عدد االستبانات خدام أسلوب الحصر الشامل للمجتمعباست

، والنسبة المئویة التي تمثلھا الموزعة على أفراد مجتمع الدراسة، والمستكمل منھا
  .من إجمالي االستبانات الموزعة

  یوضح توزیع االستبانات على مجتمع الدراسة حسب مكتبي التربیة والتعلیم بمدینة الطائف): ٢(جدول رقم 

االستبانات الموزعة على أفراد   المكتب
  مجتمع الدراسة

االستبانات المستلمة من أفراد مجتمع 
  المئویةالنسبة   الدراسة

  %٨٧,٥  ٢١  ٢٤  الغرب
  %٨٥  ٣٤  ٤٠  الشرق

  %٨٥,٩٤  ٥٥  ٦٤  المجموع

ً، ) ٦٤(أن مجتمع الدراسة یتكون من ) ٢(یتضح من جدول رقم  ً تربویا مشرفا
مكتب التربیة والتعلیم : ماینتمون إلى مكتبي التربیة والتعلیم بمدینة الطائف وھ

ً ت) ٢٤(بغرب الطائف وینتمي لھ  ً، وتمشرفا بنسبة  استبانة) ٢١(م استرجاع ربویا
ً،  مشرفاً ) ٤٠(، ومكتب التربیة والتعلیم بشرق الطائف وینتمي لھ %)٨٧,٥( تربویا

، وعلى ذلك كانت أعداد االستبانات %)٨٥(بنسبة  ةاناستب) ٣٤(وتم استرجاع 
، %)٨٥,٩٤(وبنسبة  استبانة) ٥٥(ھا من مجتمع الدراسة الكلیّة والتي تم استرجاع

  .تم االعتماد علیھا في التحلیل اإلحصائيوھي التي 
  فیما یلي وصف لمجتمع الدراسة من خالل االستبانات المكتملة

 وصف مجتمع الدراسة من حیث سنوات الخبرة:  

ً لمتغیر الخبرة): ٣(جدول رقم    یوضح توزیع مجتمع الدراسة تبعا

  النسبة المئویة  التكرارات  سنوات الخبرة
  %٥,٤  ٣  سنوات ٥-١من 
  %٤٠  ٢٢  سنوات ١٠-٦ من

  %١٨,٢  ١٠  سنة ١٦-١١من 

  %٣٦,٤  ٢٠  سنة ١٦أكثر من 
  %١٠٠  ٥٥  المجموع

-١(أن أفراد مجتمع الدراسة ذوو الخبرة من ) ٣(یتضح من جدول رقم 
) سنوات١٠- ٦(، أما ذوو الخبرة من %)٥,٤(وبنسبة ) ٣(عددھم ) سنوات٥

) ١٠(فكان عددھم ) نةس١٦-١١(، وذوو الخبرة من %)٤٠(وبنسبة ) ٢٢(عددھم 
ً ذوو الخبرة %)١٨,٢(وبنسبة  وبنسبة ) ٢٠(عددھم ) سنة١٦أكثر من (، وأخیرا

)٣٦,٤.(%  
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ً النخفاض ع سنوات، وذوو ٥-١دد أفراد مجتمع الدراسة ذوو الخبرة من ونظرا
-١من (الفئتین  ، قام الباحث بعد استشارة اإلحصائیین بدمجسنة١٦-١١الخبرة من 

، كما تم دمج )سنوات أو أقل ١٠(في فئة واحدة بمسمى ) واتسن١٠-٦سنوات ومن ٥
 )سنوات١٠أكثر من (في فئة واحدة بمسمى ) سنة١٦سنة و أكثر من ١٦-١١من(الفئتین 

تمع مجلسھولة إجراء التحلیل اإلحصائي وعمل المقارنات بین متوسطات استجابات 
ً لسنوات الخبرة   :كالتالي الدراسة وفقا

ً لمتغیر الخبرةیوضح ): ٤(جدول رقم    بعد التعدیل توزیع مجتمع الدراسة تبعا

  النسبة المئویة  التكرارات  سنوات الخبرة
  %٤٥,٤٥  ٢٥  سنوات أو أقل ١٠

  %٥٤,٥٥  ٣٠  واتسن ١٠أكثر من 
  %١٠٠  ٥٥  المجموع

لدیھم سنوات  مجتمع الدراسةعدد من أفراد أن ھناك ) ٤(یوضح جدول رقم 
من أفراد %) ٤٥,٤٥(ویمثلون ما نسبتھ ) ٢٥(عددھم وسنوات أو أقل ١٠خبرة 

) ٣٠(عددھم سنوات فكان ١٠سنوات خبرة أكثر من مجتمع الدراسة، أما الذین لدیھم 
  .من أفراد مجتمع الدراسة%) ٥٤,٥٥(ویمثلون ما نسبتھ 

 وصف مجتمع الدراسة من حیث المؤھل الدراسي:  

ً لمتغیر): ٥(جدول رقم    المؤھل الدراسي یوضح توزیع مجتمع الدراسة تبعا

  النسبة المئویة  التكرارات  المؤھل الدراسي
  %٦٥,٥  ٣٦  بكالوریوس

  %٣٢,٧  ١٨  ماجستیر

  %١,٨  ١  دكتوراه
  %١٠٠  ٥٥  المجموع

أن عدد أفراد مجتمع الدراسة الحاصلین على مؤھل ) ٥(یتضح من جدول رقم 
الماجستیر  ، والحاصلین على مؤھل%)٦٥,٥(ویمثلون ما نسبتھ ) ٣٦(البكالوریوس 

من أفراد المجتمع، أما الحاصل على مؤھل الدكتوراه فھو %) ٣٢,٧(ویمثلون ) ١٨(
  .من مجتمع الدراسة%) ١,٨(مشرف واحد فقط ویمثل نسبة 

ً النخفاض عدد أفراد مجتمع الدراسة الحاصلین على مؤھل الدكتوراه، قام  ونظرا
والدكتوراه في فئة واحدة  الباحث بعد استشارة اإلحصائیین بدمج حملة الماجستیر 

لسھولة إجراء التحلیل اإلحصائي وعمل المقارنات بین ) دراسات علیا(بمسمى 
ً للمؤھل الدراسي كالتاليمتوسطات استجابات    :مجتمع الدراسة وفقا

ً لمتغیر المؤھل الدراسي ): ٦(جدول رقم    )بعد التعدیل(یوضح توزیع مجتمع الدراسة تبعا

  النسبة المئویة  راراتالتك  المؤھل الدراسي
  %٦٥,٥  ٣٦  بكالوریوس
  %٣٤,٥  ١٩  دراسات علیا

  %١٠٠  ٥٥  المجموع
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أن عدد أفراد مجتمع الدراسة الحاصلین على مؤھل ) ٦(یتضح من جدول رقم 
الحاصلین على دراسات علیا ، و%)٦٥,٥(ویمثلون ما نسبتھ ) ٣٦(البكالوریوس 

  .ع الدراسةمن أفراد مجتم%) ٣٤,٥(ویمثلون ) ١٩(عددھم 
  
  
 وصف مجتمع الدراسة من حیث التخصص:  

ً لمتغیر التخصص): ٧(جدول رقم    یوضح توزیع مجتمع الدراسة تبعا

  النسبة المئویة  التكرارات  التخصص
  %٦٩,١  ٣٨  نظري

  %٣٠,٩  ١٧  تطبیقي
  %١٠٠  ٥٥  المجموع

أن أفراد مجتمع الدراسة ذوو التخصص النظري عددھم ) ٧(یوضح جدول رقم 
) ١٧(، أما ذوو التخصص التطبیقي عددھم %)٦٩,١(ویمثلون ما نسبتھ ) ٣٨(

  .من أفراد مجتمع الدراسة%) ٣٠,٩(ویمثلون 

 وصف مجتمع الدراسة من حیث درجة اإللمام بالحاسب:  

ً لمتغیر درجة اإللمام بالحاسب): ٨(جدول رقم    یوضح توزیع مجتمع الدراسة تبعا

  لنسبة المئویةا  التكرارات  درجة اإللمام بالحاسب
  %١,٨  ١  ضعیفة

  %٦٣,٦  ٣٥  متوسطة

  %٣٤,٥  ١٩  عالیة
  %١٠٠  ٥٥  المجموع

مجتمع الدراسة لدیھ ضعف في أفراد أن ھناك فرد من ) ٨(یوضح جدول رقم 
، والذین لدیھم درجة متوسطة في %)١,٨(درجة اإللمام بالحاسب ویمثل ما نسبتھ 

من أفراد مجتمع الدراسة، %) ٦٣,٦(بتھ ویمثلون ما نس) ٣٥(اإللمام بالحاسب عددھم 
ویمثلون ما نسبتھ ) ١٩(أما الذین لدیھم درجة عالیة في اإللمام بالحاسب عددھم 

  .من أفراد مجتمع الدراسة%) ٣٤,٥(

ً لوجود فرد واحد من مجتمع الدراسة درجة إلمامھ بالحاسب ضعیفة ، قام ونظرا
في فئة واحدة بمسمى  ) فة ومتوسطةضعی(بدمج فئتي  الباحث بعد استشارة اإلحصائیین

لسھولة إجراء التحلیل اإلحصائي وعمل المقارنات بین متوسطات ) متوسطة أو أقل(
ً لدرجة اإللمام بالحاسبمجاستجابات    :كالتالي تمع الدراسة وفقا

  
ً لمتغیر درجة اإللمام بالحاسب): ٩(جدول رقم    بعد التعدیل یوضح توزیع مجتمع الدراسة تبعا

  النسبة المئویة  التكرارات  اإللمام بالحاسب درجة
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  %٦٥,٤٥  ٣٦  )أو أقل متوسطة(قلیلة
  %٣٤,٥٥  ١٩  عالیة

  %١٠٠  ٥٥  المجموع
 إلمامجة در ممجتمع الدراسة لدیھعدد من أفراد أن ھناك ) ٩(یوضح جدول رقم 

من أفراد مجتمع %) ٦٥,٤٥(ویمثلون ما نسبتھ ) ٣٦(عددھم وبالحاسب  متوسطة
ویمثلون ما ) ١٩(أما الذین لدیھم درجة عالیة في اإللمام بالحاسب عددھم الدراسة، 

  .من أفراد مجتمع الدراسة%) ٣٤,٥٥(نسبتھ 

  )االستبانة( دراسةال اةأد: ثالثاً 
تستخدم االستبانة بشكل مكثف في البحوث التربویة والنفسیة لجمع البیانات عن 

الخبرات الذاتیة لألفراد، : لالظاھرات التي ال یمكن مالحظتھا بشكل مباشر مث
  )٤٢١: م٢٠٠٩أبو عالم، . (واآلراء، والقیم، والمیول واالتجاھات وغیرھا

استمارة تحتوي على مجموعة من "ھي ) ٢٠٠٦(بانة كما ذكر العساف االست
و اآلراء المحتملة ، أو بفراغ /و العبارات المكتوبة مزودة بإجاباتھا أو/األسئلة أو

ً أو ما ینطبق  -مثالً –المجیب علیھا ویطلب من . لإلجابة اإلشارة إلى ما یراه مھما
  ٣٤٢ص".علیھ منھا أو ما یعتقد أنھ ھو اإلجابة الصحیحة

لمصادر االنترنت تھدف الدراسة لمعرفة واقع استخدام المشرفین التربویین 
اة ، وبالتالي فإن األدبمدینة الطائف في التنمیة المھنیة للمعلمین التربویة وخدماتھا

ً للتباعد الجغرافي بین المشرفین ھذه الدراسة ھي االستبانة المناسبة لمثل  نظرا
  .التربویین، ولصعوبة حصر المشرفین التربویین في موقع محدد

  خطوات تصمیم وبناء أداة الدراسة
االستبانة من مجموعة من العبارات تغطي في مجملھا تساؤالت  تتكون
ً للخطوات والقواعد تم بناء االة، وقد الدراسومحاور    :التالیةستبانة وفقا

  
  :تحدید أھداف االستبانة ) أ(

تم تحدید أھداف االستبانة بناءً على البیانات التي یحتاجھا الباحث لمعرفة واقع 
في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھااستخدام المشرفین التربویین 

  :اإلجابة على األسئلة التالیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف، وذلك من خالل
في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاما أھمیة استخدام المشرفین التربویین -١

  التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟
في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاما مدى استخدام المشرفین التربویین -٢

  ؟التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف
 لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاما معوقات استخدام المشرفین التربویین -٣

  في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟
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٤- ً الكشف عن االختالفات بین متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعا
  .لمتغیرات الدراسة

 :تحدید مصادر االستبانة) ب(
  :نة على ما یلياعتمد الباحث في بناء االستبا

  .المراجع الرسمیة في اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التربیة والتعلیم-١
الع على العدید من المجالت التربویة والدراسات السابقة ذات الصلة -٢ ّ اإلط

  .بمشكلة الدراسة الحالیة
  .االستفادة من اإلطار النظري للدراسة الحالیة-٣
  .الختصاص لالستفادة من خبراتھممقابلة مجموعة من ذوي ا-٤
  :بناء االستبانة  )ج(
بناءً على مشكلة الدراسة وأھدافھا وتساؤالتھا، وفي ضوء اإلطار النظري ) ١(

ملحق (والدراسات السابقة، قام الباحث بصیاغة االستبانة في صورتھا األولیة 
، وتم عرضھا على سعادة المشرف على الدراسة وذلك إلبداء رأیھ )١رقم

مین من  ّ ومالحظاتھ، ثم كان من توجیھات سعادتھ عرضھا على مجموعة من المحك
  .ذوي االختصاص والخبرة لتحكیمھا

ً ) ١١(تم عرض األداة على ) ٢( ما ّ وقد تصدر االستبانة ). ٢ملحق رقم (محك
َ من  لِب ُ مین یوضح مشكلة وأھداف الدراسة وتساؤالتھا، وط ّ خطاب موجھ إلى المحك

مین إبداء ّ آرائھم ومالحظاتھم حول فقرات االستبانة، وذلك من حیث مدى  المحك
ارتباط كل فقرة من فقراتھا بالمحور الذي تنتمي إلیھ، ومدى وضوح كل فقرة 
وسالمة صیاغتھا اللغویة، ومالئمتھا لتحقیق الھدف الذي وضعت من أجلھ، 

ما ورد  واقتراح طرق تحسینھا إما بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصیاغة أو غیر
مة تم تعدیل بعض فقرات االستبانة في  ّ ً، وبعد استعادة النسخ المحك مما یرونھ مناسبا

مین ومالحظاتھم وحذف أو إعادة صیاغة بعض الفقرات ّ   .ضوء آراء المحك
  :، احتوت جزأین أساسیین ھما)٣ملحق رقم (االستبانة في صورتھا النھائیة ) ٣(
 عن مجتمع الدراسة من حیث سنوات  عبارة عن معلومات عامة :الجزء األول

 .الخبرة، المؤھل العلمي، التخصص، درجة اإللمام بالحاسب
 ت على ثالثة ) ٥٨(یشمل مجموعة من العبارات  :الجزء الثاني عَ ِّ ز ُ عبارة و

  :محاور
o لمصادر االنترنت أھمیة استخدام المشرفین التربویین  :المحور األول

یة للمعلمین بمدینة الطائف، وتندرج تحت في التنمیة المھن التربویة وخدماتھا
 .في االستبانة ١٩-١عبارة تأخذ أرقام العبارات من ) ١٩(ھذا المحور 
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o لمصادر االنترنت مدى استخدام المشرفین التربویین  :المحور  الثاني
في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف، وتندرج تحت  التربویة وخدماتھا

 .في االستبانة ٤٢-٢٠رة تأخذ األرقام من عبا) ٢٣(ھذا المحور 
o لمصادر االنترنت معوقات استخدام المشرفین التربویین  :المحور الثالث

في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف، وتندرج تحت  التربویة وخدماتھا
 .في االستبانة ٥٨-٤٣عبارة تأخذ األرقام من ) ١٦(ھذا المحور 

الخماسي في  (Likert)درجة االستجابة مقیاس لیكرت واستخدم الباحث لتحدید 
  :الجانب األیسر أمام كل عبارة، كما في الشكل التالي

  عالية جداً  عالية  متوسطة  ضعيفة  ضعيفة جداً  العبارة  م

            يوفر معلومات تربوية بصورة تطبيقية للمعلمني  ١

ً، الدرجة ) ٥(وتم إعطاء الدرجة  ستجابة عالیة، لال) ٤(لالستجابة عالیة جدا
) ١(لالستجابة ضعیفة والدرجة ) ٢(لالستجابة متوسطة، الدرجة ) ٣(الدرجة 

ً، وذلك لعبارات المحاور الثالثة، وتم استخدام المعیار  لالستجابة ضعیفة جدا
  .للحكم على درجة االستجابة )٠,٨٠(

  االستبانة أداةصدق : رابعاً 
وم الصدق إلى االستدالالت الصدق أھم خاصیة من خواص القیاس، ویشیر مفھ

. الخاصة التي نخرج بھا من درجات المقیاس من حیث مناسبتھا ومعناھا وفائدتھا
أبو .(وتحقیق صدق القیاس معناه تجمیع األدلة التي تؤید مثل ھذه االستدالالت

  )٤٦٥:م٢٠٠٩عالم، 
ّ لقیاسھ فقط ً إذا كان یقیس ما أعد ّ االختبار صادقا ّ ل. یُعد ُعد قیاس سلوك أما إذا أ

للصدق أنواع متعددة منھا صدق . ما وقاس غیره فال تنطبق علیھ صفة الصدق
 .المحتوى، الصدق التنبوئ، الصدق التالزمي، صدق البنیة والصدق الظاھري

  )٤٢٩:م٢٠٠٦العساف، (
مین(الصدق الظاھري  ّ   )صدق المحك

بإجراء بعد االنتھاء من إعداد االستبانة، و عرضھا على المشرف الذي أوصى 
بعض التعدیالت على الفقرات، تم عرض االستبانة في صورتھا األولیة على 

مین ألخذ آرائھم وتعدیالتھم على االستبانة ّ ،وقد تصدر االستبانة مجموعة من المحك
َ من  لِب ُ مین یوضح مشكلة وأھداف الدراسة وتساؤالتھا، وط ّ خطاب موجھ إلى المحك

مین إبداء آرائھم ومالحظاتھم  ّ حول فقرات االستبانة، وذلك من حیث مدى المحك
ارتباط كل فقرة من فقراتھا بالمحور الذي تنتمي إلیھ، ومدى وضوح كل فقرة 
وسالمة صیاغتھا اللغویة، ومالئمتھا لتحقیق الھدف الذي وضعت من أجلھ، 
واقتراح طرق تحسینھا إما بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصیاغة أو غیر ما ورد 
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مین ناسباً مما یرونھ م ّ ) ١١(تم عرض األداة على  .وھو ما یسمى بصدق المحك
 ً ما ّ ً لتوجیھاتھم ومقترحاتھم تم تعدیل صیاغة بعض )٢ملحق رقم (محك ، ووفقا

ً، وحذف بعض العبارات لیصبح عدد العبارات في االستبانة  ) ٥٨(العبارات لغویا
ً من    ).٣م ملحق رق(عبارة موزعة على ثالثة محاور ) ٦٠(عبارة بدال

  على االستبانة األولیة) صیاغة العبارات أو حذفھا(یوضح التعدیالت ) ١٠(جدول رقم     

رقم   المحور
  نوع التعدیل  الفقرة بعد التعدیل  الفقرة في صورتھا قبل التعدیل  الفقرة

ول
األ

  

لمة إیجاد بكلمة استبدال ك  یساعد على تھیئة بیئة تدریبیة تفاعلیة  یساعد على إیجاد بیئة تدریبیة تفاعلیة  ٣
  .تھیئة

یعمل على إتاحة الفرصة للمعلمین في االشتراك   ٩
  .بالبرامج التدریبیة في أي وقت وأي مكان

یتیح الفرصة للمعلمین لالشتراك ببرامج 
  إعادة صیاغة  التدریب عن بعد

یساعد المشرف التربوي والمعلم على اإللمام   ١٠
  بالمستجدات في المیدان التربوي

لمعلم على اإللمام بالمستجدات في یساعد ا
  المیدان التربوي

ُحذف  جملة مركبة، لذلك ت
  )المشرف التربوي(كلمة 

١٤  
یخفف الضغط على المشرفین التربویین من 

كثرة النصاب من عدد المعلمین، مما ینتج عنھ 
  .اھتمام أكثر بالمعلمین وبنموھم مھنیاً 

یؤدي إلى اھتمام المشرفون التربویون 
  إعادة الصیاغة  .مین وبنموھم مھنیاً بالمعل

ني
لثا

ا
  

استخدم االنترنت لتزوید المعلمین بنشرة تربویة   ٢٧
  حذف العبارة  ================  .في التخصص

استخدم البرید اإللكتروني إلشعار المعلمین   ٢٨
  .بالدروس النموذجیة

إشعار المعلمین ببعض الدروس النموذجیة 
  إعادة الصیاغة  .يمن خالل البرید اإللكترون

ث
ثال

ال
  

أشعر بعدم توافر الكوادر البشریة الكافیة من   ٤٤
  حذف العبارة  ================  .مشرفین تربویین ومعلمین للتعامل مع االنترنت

المشرفین التربویین  أشعر بأن اتجاھات  ٤٥
  .والمعلمین سلبیة نحو االنترنت

اتجاھات المشرفین التربویین والمعلمین 
  إعادة صیاغة  .ة نحو االنترنتسلبی

ّل من التفاعل اللفظي بین   ٤٧ استخدام االنترنت سیقل
  .المعلم والمشرف التربوي

االعتقاد الخاطئ بأن استخدام االنترنت 
ّل من التفاعل اللفظي بین المعلم  سیقل

  .والمشرف التربوي
  إعادة صیاغة

وجود كثیر من المعلومات غیر الموثوق بھا   ٥٤
  نترنتعلى اال

 ً وجود كثیر من المعلومات غیر دقیقة علمیا
  إعادة صیاغة  .على االنترنت

  االستبانة أداةثبات : خامساً 
ً إذا كـــان یــؤدي إلى نــفـس النتــائج في حــالــة  ُّ االختبــار ثـابتـا یُعد

ـر تـــكــراره، خــاصة إذا كـــانت الظـــروف المحـیـطـة بــاالخــتبــار والمـخـتَ  ِ ب
  )٤٣٠:م٢٠٠٦العساف،.(مــتـمـاثـلـة في االختبارین

ھناك طرق كثیرة للتأكد من الثبات، ولكي یتم التأكد من ثبات االستبانة في 
الدراسة الحالیة قام الباحث بتوزیع االستبانات على عینة استطالعیة، ثم قام بجمعھا 

  .وحساب الثبات بطریقة ألفا كرونباخ
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ح أن قیمة معامل الثبات ألفا كرونباخ للمحاور یتض) ١١(من جدول رقم 
، )٠,٩٤(الثالثة كانت عالیة، حیث كانت قیمة معامل ألفا كرونباخ للمحور األول 

التالي كانت ، وب)٠,٨٣(، أما قیمتھ للمحور الثالث فكانت )٠,٩٧(وللمحور الثاني 
أداة الدراسة ، وھذا یعني أن )٠,٩٥(قیمة معامل ألفا كرونباخ للمقیاس ككل تساوي 

  .تتمتع بدرجة عالیة من الثبات وبالتالي یمكن االعتماد على النتائج والوثوق بھا
یوضح قیمة معامل ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة، والقیمة النھائیة ) ١١(جدول رقم 

  لمعامل ألفا كرونباخ للمقیاس الكلي

  قیمة ألفا كرونباخ  عدد بنوده  المحور

  ٠,٩٤  ١٩  األول

  ٠,٩٧  ٢٣  الثاني

  ٠,٨٣  ١٦  الثالث

  ٠,٩٥  ٥٨  المقیاس الكلي

  جراءات تطبیق الدراسةإ: سادساً 
أخذ موافقة رئیس قسم المناھج وطرق التدریس على صالحیة االستبانة  .١

 .للتطبیق
علیم خطاب من عمید كلیة التربیة بأم القرى إلى مدیر إدارة التربیة والت .٢

 ).٤ملحق رقم (حث بالطائف لتسھیل مھمة البا
ھ إلى  .٣ ّ خطاب من مدیر وحدة التخطیط والتطویر بإدارة تعلیم الطائف موج

ملحق (، بتسھیل مھمة الباحث )الغرب–الشرق (مكتبي التربیة والتعلیم 
 ).٥رقم

 .بانات على عینة استطالعیة، ثم جمعھا وحساب الثباتتوزیع االست .٤
الباحث بإیصالھا مناولة توزیع االستبانات على مجتمع الدراسة حیث قام  .٥

مشكورین بتوزیعھا  اماالتربیة والتعلیم بمدینة الطائف وق يتبلمدیري مك
 .التربویین التابعین لھذین المكتبین على المشرفین

ب اإلحصائیة وتحلیلھا وتطبیق األسالی وإدخال البیانات جمع االستبانات .٦
وذلك  SPSS اعیةعلیھا باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتم

 .الستخراج النتائج
  .مناقشة النتائج ومقارنتھا بنتائج الدراسات السابقة .٧
  األسالیب اإلحصائیة المناسبة للدراسة: سابعاً 
  :ستخدم الباحث في ھذه الدراسة األسالیب اإلحصائیة التالیةا
 .في وصف مجتمع الدراسة والنسب المئویة التكرارات .١
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 .والمتوسط الحسابي العام لكل محور رةلكل عباالمتوسط الحسابي  .٢
االنحرافات المعیاریة لجمیع فقرات االستبانة وذلك للتعرف على مدى تشتت  .٣

 .إجابات أفراد مجتمع الدراسة
للمقارنة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة وذلك ) ت(اختبار  .٤

لإلجابة على التساؤل الرابع في حالة وجود متغیرات مستقلة ذات 
 .ن كما في الدورات التدریبیةمجموعتی

 .كرونباخ لحساب درجة ثبات األداة معامل الثبات ألفا .٥
 .عدد العناصر ÷) ١-عدد العناصر = (طریقة حساب المدى  .٦

ً ھنا   ٠,٨٠=٤÷ )١-٥= (المدى إذا
  :بناءً على ما سبق، فإن درجات االستجابة تم تصنیفھا وفق اآلتي

o  تكون درجة االستجابة ) ١,٨(إلى  )١(إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي من
  )ضعیفة جداً (
o  تكون درجة االستجابة ) ٢,٦(إلى ) ١,٨(إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي من

  )ضعیفة(
o  تكون درجة االستجابة ) ٣,٤(إلى ) ٢,٦(إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي من

  )متوسطة(
o  جة االستجابة تكون در) ٤,٢٠(إلى ) ٣,٤(إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي من

  )عالیة(
o  عالیة (تكون درجة االستجابة ) ٥(إلى ) ٤,٢(إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي من

  )جداً 
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  الفصل الرابع

  عرض ومناقشة النتائج
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  عرض ومناقشة نتائج الدراسة: الفصل الرابع
  تـمــھیــد

الدراسة باستخدام األسالیب  في ھذا الفصل قام الباحث باإلجابة على أسئلة
ى النتائج ثم مناقشة ھذه النتائج من خالل أجل الوصول إلاإلحصائیة المناسبة من 

  :اإلجابة على أسئلة الدراسة، وھي كالتالي

  : السؤال األول

في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاما أھمیة استخدام المشرفین التربویین 
 التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟

  : إجابة السؤال األول

في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاام المشرفین التربویین ما أھمیة استخد
  التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟

لمصادر یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألھمیة استخدام المشرفین التربویین ): ١٢(جدول رقم 
  بمدینة الطائففي التنمیة المھنیة للمعلمین  االنترنت التربویة وخدماتھا

رقم 
  العبارة

ترتیب 
  العبـــــــــــــارة  العبارة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  األھمیة

  عالیة جدا ٠.٧٩ ٤.٢٩  للمعلمین تربویة بصورة تطبیقیةیوفر معلومات   ١  ١

ّح المواقع التربویة المتخصصة واالستفادة منھا  ٢  ١٨   عالیة جدا ٠.٩٠ ٤.٢٢  .یساعد المعلم على تصف

٣  ١٧  
مة للعملیة  ّ الع بشكل دوري على اللوائح المُنظ ّ ن المعلم من اإلط ّ یُمك

  عالیة ٠.٧٥ ٤.١٣  .التعلیمیة

  عالیة ٠.٨٧ ٤.٠٩  .یساعد المعلم على اإللمام بالمستجدات في المیدان التربوي  ٤  ١٠

بكة یساعد المعلم على زیارة المكتبات اإللكترونیة المتوفرة على الش  ٥  ١٩
  عالیة ٠.٨٦ ٤.٠٤  .العنكبوتیة

  )١٢(تابع جدول رقم 

رقم 
  العبارة

ترتیب 
المتوسط   العبـــــــــــــارة  العبارة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  األھمیة

 عالیة ٠.٩٨ ٤.٠٠  .یساعد المعلم على التجدید واالبتكار في طرائق التدریس  ٦  ٧

٧  ١٣  
لمین نحو استخدام التقنیات الحدیثة في ینمي اتجاھات إیجابیة لدى المع

  عالیة ٠.٨٢ ٣.٩٦  .التعلیم
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علمین على التطویر المھني الذاتي، كأن یتعرف المعلم على یساعد الم  ٨  ١٦
  عالیة ٠.٨٦ ٣.٩٣  .طریقة اإلعداد الجید ألسئلة االختبارات

  عالیة ٠.٨٤ ٣.٨٧  .ینمي المھارات الالزمة الستثمار شبكة االنترنت لدى المعلمین  ٩  ٤

ً وتشویقاً   ١٠  ١٥ ً وحیویة   عالیة ٠.٩٠ ٣.٨٧  .یزید عملیة التدریس واإلشراف نشاطا

 عالیة ٠.٨٨ ٣.٨٢  .یعمل على توفیر تغذیة راجعة مستمرة للمعلم  ١١  ٦

  عالیة ١.٠٣ ٣.٧٨  .یساعد على تھیئة بیئة تدریبیة تفاعلیة  ١٢  ٣

 عالیة ١.٠٣ ٣.٧٨  .یتیح تواصل أكبر بین المشرف والمعلم  ١٣  ٥

یساعد على تبادل اآلراء والمناقشات والحوارات الھادفة بین المشرف التربوي   ١٤  ٢
 عالیة ٠.٩٤ ٣.٧١  .والمعلم

 عالیة ١.٠٦ ٣.٦٢  .سھولة الوصول للمعلومة  ١٥  ٩

١٦  ٨  
تواجھ المعلم في بیئتھ التعلیمیة، التي  یساعد في القضاء على الصعوبات

 عالیة ٠.٩٩ ٣.٥٨  . ج التدریب التقلیدیةمثل صعوبة االلتحاق ببرام

 عالیة ٠.٩٦ ٣.٤٩  .یؤدي إلى اھتمام المشرفین بالمعلمین وبنموھم مھنیاً   ١٧  ١٤

  متوسطة ٠.٩٥ ٣.٣٥  .یساعد على التكیّف مع ظروف المعلمین  ١٨  ١٢

یتیح قنوات اتصال مباشرة بین المشرفین التربویین والمعلمین من خالل   ١٩  ١١
  .وتیة والمرئیةالحوارات الص

  متوسطة ١.١٩ ٣.٢٤

  عالیة  ٠.٧٢  ٣.٨٣  المتوسط العام

  

  :نالحظ ما یلي) ١٢(من الجدول رقم 

 العبارات التي كانت االستجابة علیھا بدرجة عالیة جدا:  
والتي تمثلھا العبارة ) للمعلمین تربویة بصورة تطبیقیةیوفر معلومات (عبارة 

یساعد (عبارة ، و) ٤.٢٩(توسط حسابي األولى بمالمرتبة  حصلت على) ١(رقم 
ّح المواقع التربویة المتخصصة واالستفادة منھ والتي تمثلھا ) االمعلم على تصف

  ).٤.٢٢(المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي  حصلت على) ١٨(العبارة رقم 

 العبارات التي كانت االستجابة علیھا بدرجة عالیة:  
الع بشكل (عبارة  ّ ن المعلم من اإلط ّ مة للعملیة یُمك ّ دوري على اللوائح المُنظ

تبة الثالثة بمتوسط حسابي احتلت المر) ١٧(والتي تمثلھا العبارة رقم ) التعلیمیة
یساعد المعلم على اإللمام بالمستجدات في المیدان (عبارة ، في حین أن )٤.١٣(

تبة الرابعة بمتوسط المر حصلت على) ١٠(والتي تمثلھا العبارة رقم ) التربوي
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یساعد المعلم على زیارة المكتبات اإللكترونیة (عبارة ، وكانت )٤.٠٩(ابي حس
 حصلت على) ١٩(والتي تمثلھا العبارة رقم ) المتوفرة على الشبكة العنكبوتیة

یساعد المعلم على التجدید (عبارة ، بینما )٤.٠٤(تبة الخامسة بمتوسط حسابي المر
المرتبة  حصلت على) ٧(العبارة رقم والتي تمثلھا ) واالبتكار في طرائق التدریس

ینمي اتجاھات إیجابیة لدى (، كما جاءت عبارة )٤.٠٠(ة بمتوسط حسابي السادس
) ١٣(والتي تمثلھا العبارة رقم ) المعلمین نحو استخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم

یساعد المعلمین على (، كما أن عبارة )٣.٩٦(تبة السابعة بمتوسط حسابي في المر
، كأن یتعرف المعلم على طریقة اإلعداد الجید ألسئلة التطویر المھني الذاتي

تبة الثامنة بمتوسط المر حصلت على) ١٦(التي تمثلھا العبارة رقم ) االختبارات
لدى  االنترنتینمي المھارات الالزمة الستثمار شبكة (، عبارة )٣.٩٣(حسابي 
تبة التاسعة بمتوسط المر ت علىحصل) ٤(والتي تمثلھا العبارة رقم ) المعلمین
ً (ثم تأتي عبارة ، )٣.٨٧(حسابي  ً وحیویة یزید عملیة التدریس واإلشراف نشاطا
 المرتبة العاشرة بمتوسط حصلت على) ١٥(والتي تمثلھا العبارة رقم ) وتشویقاً 
والتي ) یعمل على توفیر تغذیة راجعة مستمرة للمعلم(عبارة ، تلیھا )٣.٨٧(حسابي 
بمتوسط حسابي  المرتبة الحادي عشرة حصلت على) ٦(لعبارة رقم تمثلھا ا

والتي تمثلھا ) یساعد على تھیئة بیئة تدریبیة تفاعلیة(عبارة ، كما أن )٣.٨٢(
 ، أیضاً )٣.٧٨(لثانیة عشرة بمتوسط حسابي المرتبة ا حصلت على) ٣(العبارة رقم 

) ٥(تمثلھا العبارة رقم والتي ) یتیح تواصل أكبر بین المشرف والمعلم(عبارة فإن 
یساعد على (عبارة ثم ، )٣.٧٨(المرتبة الثالثة عشرة بمتوسط حسابي  حصلت على

والتي ) تبادل اآلراء والمناقشات والحوارات الھادفة بین المشرف التربوي والمعلم
، وأن )٣.٧١(لرابعة عشرة بمتوسط حسابي في المرتبة ا) ٢(تمثلھا العبارة رقم 

المرتبة  حصلت على) ٩(رقم  والتي تمثلھا العبارة) للمعلومةسھولة الوصول (
یساعد في القضاء على (، كما أن )٣.٦٢(لخامسة عشرة بمتوسط حسابي ا

، مثل صعوبة االلتحاق ببرامج الصعوبات التي تواجھ المعلم في بیئتھ التعلیمیة
لسادسة االمرتبة  حصلت على) ٨(والتي تمثلھا العبارة رقم ) التدریب التقلیدیة

یؤدي إلى اھتمام المشرفین بالمعلمین ( ، أیضاً )٣.٥٨(عشرة بمتوسط حسابي 
المرتبة السابعة عشرة  حصلت على) ١٤(التي تمثلھا العبارة رقم و) وبنموھم مھنیاً 

  ).٣.٤٩(بمتوسط حسابي 

 التي كانت درجة االستجابة علیھا متوسطة العبارات:  
التي تمثلھا العبارة رقم و) معلمینیساعد على التكیّف مع ظروف ال(عبارة 

عبارة ، بینما )٣.٣٥(ة بمتوسط حسابي المرتبة الثامنة عشر حصلت على) ١٢(
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یتیح قنوات اتصال مباشرة بین المشرفین التربویین والمعلمین من خالل (
المرتبة  حصلت على) ١١(والتي تمثلھا العبارة رقم ) الحوارات الصوتیة والمرئیة

  ).٣.٢٤(توسط حسابي التاسعة عشرة بم

من خالل نتائج إجابة السؤال األول وجد الباحث أن العبارات التي تقیس أھمیة 
في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھااستخدام المشرفین التربویین 

عبارة، من خالل استجابات مجتمع ) ١٩(المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف كانت 
استجابة عالیة جدا على عبارتین، وبدرجة استجابة  الدراسة لوحظ وجود درجة

لذلك كانت قیمة . عبارة، وبدرجة استجابة متوسطة على عبارتین) ١٥(عالیة على 
أي أن درجة أھمیة استخدام ) ٣.٨٣(المتوسط الحسابي العام للمحور األول تساوي 

المھنیة في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاالمشرفین التربویین 
وھذا یعكس مدى إدراك مجتمع الدراسة . للمعلمین بمدینة الطائف كانت عالیة

ً االنترنت في العملیة  بضرورة االستفادة من التقنیات الحدیثة المتاحة، وخاصة
ً بشكل خاص   . اإلشرافیة بشكل عام وفي تنمیة المعلم مھنیا

، )م٢٠٠١(رون وآخ Akahoriوھذه النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیھ دراسة 
، ودراسة )م٢٠٠٧(، ودراسة الشمري )م٢٠٠٦(وآخرون  Latchemودراسة 
، )م٢٠٠٨(، ودراسة صالحة سفر )م٢٠٠٧( Huss، ودراسة )م٢٠٠٧(النفیسة 

  ).م٢٠٠٩(، ودراسة عھود الصائغ )م٢٠٠٨(ودراسة عمر 
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  : إجابة السؤال الثاني

في  نت التربویة وخدماتھالمصادر االنترما مدى استخدام المشرفین التربویین 
  التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟

لمصادر یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمدى استخدام المشرفین التربویین ): ١٣(جدول رقم 
  في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائفاالنترنت التربویة وخدماتھا 

رقم 
  العبارة

ترتیب 
  ارةالعب

المتوسط   العبـــــــــــــارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستخدام

  عالیة ١.٠١ ٣.٧٣  .تزوید المعلمین بالمواقع التربویة المتخصصة  ١  ٢٢

 عالیة ٠.٩٧ ٣.٦٤  .تزوید المعلمین بالمنتدیات التربویة المتخصصة  ٢  ٢٠

 عالیة ٠.٩٦ ٣.٥٨  .میةتزوید المعلمین بقراءات موجھة حول مادتھم العل  ٣  ٢٦

 عالیة ٠.٩٢ ٣.٤٧  .تزوید المعلمین بالمستجدات في مجال طرائق التدریس في مادة التخصص  ٤  ٢١

  متوسطة ١.٠٥ ٣.٢٩  .عرض التحضیرات النموذجیة لدروس المادة للمعلمین الذین أشرف علیھم  ٥  ٤١

علمیة عبر تزوید المعلمین بقوائم المصادر والمراجع الحدیثة للمادة ال  ٦  ٤٢
  .االنترنت

 متوسطة ١.٠٠ ٣.٢٥

تزوید المعلمین بالجدید من البحوث والدراسات التربویة في مجال   ٧  ٢٥
  .التخصص

 متوسطة ٠.٩٢ ٣.٢٤

 متوسطة ٠.٩٤ ٣.٢٤  .تزوید المعلمین بالمواقع التي تتیح االشتراك في الدوریات المتخصصة  ٨  ٢٣

 متوسطة ١.٠١ ٣.٠٩  .ت الجیدة في مادة التخصصتزوید المعلمین بنماذج من االختبارا  ٩  ٤٠

 متوسطة ٠.٩٦ ٣.٠٧  .إرشاد المعلمین لروابط المجالت العلمیة والتربویة على الشبكة العنكبوتیة  ١٠  ٣٥

  متوسطة ١.٠٦ ٣.٠٥  .تزوید المعلمین بالمجموعات البریدیة العلمیة ذات العالقة بالتخصص  ١١  ٢٤

 متوسطة ٠.٩٣ ٢.٩٨  .وس النموذجیة من خالل البرید اإللكترونيإشعار المعلمین ببعض الدر  ١٢  ٢٨

تحمیل التجارب واإلنجازات التي یقوم بھا بعض المعلمین إلطالع المعلمین   ١٣  ٣٩
  .اآلخرین علیھا واالستفادة منھا

 متوسطة ٠.٩٩ ٢.٨٩

 توسطةم ١.١٠ ٢.٨٩  .تكوین مجموعة بریدیة للتواصل مع المعلمین الذین أشرف علیھم  ١٤  ٣٣

  )١٣(تابع جدول رقم 

رقم 
  العبارة

ترتیب 
  العبـــــــــــــارة  العبارة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  االستخدام

 متوسطة ٠.٩٢ ٢.٨٧  .إیجاد حلول للمشكالت التي تواجھ بعض المعلمین  ١٥  ٣٢
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١٦  ٢٩  
والتعلیم إرشاد المعلمین إلى قواعد البیانات الكبرى في مجال التربیة 

 ERICوالمتوفرة على االنترنت مثل 
 متوسطة ١.١١ ٢.٨٧

استقبال استفسارات المعلمین ومالحظاتھم حول المادة التعلیمیة من خالل   ١٧  ٣٤
 متوسطة ١.٠٣ ٢.٨٤  .البرید اإللكتروني

 متوسطة ١.٠٧ ٢.٨٢  .إرشاد المعلمین إلى مواعید المؤتمرات والندوات التربویة  ١٨  ٣٠

 متوسطة ٠.٩٥ ٢.٨٠  .وید المعلمین بنماذج من التقویم الذاتيتز  ١٩  ٣٦

 متوسطة ١.١٢ ٢.٧٨  .تدریب المعلمین عن بعد أثناء الخدمة  ٢٠  ٢٧

تقدیم دورات تدریبیة للمعلمین عن كیفیة االستفادة من االنترنت في التعلیم   ٢١  ٣١
 متوسطة ٠.٩٩ ٢.٧٥  .بمشاركة مختصین

لتعلیمیة ذات األحجام الكبیرة مع المعلمین الذین إرسال وتبادل الملفات ا  ٢٢  ٣٨
  ضعیفة ١.١٤ ٢.٥١  .أشرف علیھم من خالل خدمة نقل الملفات

استضافة المختصین التربویین إللقاء محاضرة على مجموعة من المعلمین   ٢٣  ٣٧
  ضعیفة ١.٠٨ ٢.٢٠  .من خالل خدمة المحادثة

  متوسطة  ٠.٨٠  ٣.٠٤  المتوسط العام

  :یتبین ما یلي) ١٣( من الجدول رقم

 العبارات التي كانت درجة االستجابة علیھا عالیة:  
والتي تمثلھا ) تزوید المعلمین بالمواقع التربویة المتخصصة(عبارة جاءت 

عبارة ، بینما جاءت )٣.٧٣(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ) ٢٢(العبارة رقم 
) ٢٠(ي تمثلھا العبارة رقم والت) تزوید المعلمین بالمنتدیات التربویة المتخصصة(

تزوید المعلمین (عبارة ، كما جاءت )٣.٦٤(بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 
تبة في المر) ٢٦(والتي تمثلھا العبارة رقم ) بقراءات موجھة حول مادتھم العلمیة

تزوید المعلمین بالمستجدات في (عبارة ، ثم تأتي )٣.٥٨(الثالثة بمتوسط حسابي 
في ) ٢١(تمثلھا العبارة رقم والتي ) تدریس في مادة التخصصمجال طرائق ال

  ).٣.٤٧(المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

 العبارات التي كانت درجة االستجابة علیھا متوسطة:  
عرض التحضیرات النموذجیة لدروس المادة للمعلمین الذین (عبارة جاءت 

الخامسة بمتوسط حسابي  تبةفي المر) ٤١(والتي تمثلھا العبارة رقم ) أشرف علیھم
تزوید المعلمین بقوائم المصادر والمراجع الحدیثة للمادة (عبارة ، كما أن )٣.٢٩(

المرتبة  حصلت على) ٤٢(والتي تمثلھا العبارة رقم ) االنترنتالعلمیة عبر 
ً فإن ،)٣.٢٥(السادسة بمتوسط حسابي  تزوید المعلمین بالجدید من (عبارة  أیضا

) ٢٥(والتي تمثلھا العبارة رقم ) التربویة في مجال التخصصالبحوث والدراسات 
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تزوید ( في حین أن ،)٣.٢٤(ة بمتوسط حسابي حصلت على المرتبة السابع
والتي تمثلھا ) المعلمین بالمواقع التي تتیح االشتراك في الدوریات المتخصصة

رة عبا ،)٣.٢٤(بمتوسط حسابي  حصلت على المرتبة الثامنة) ٢٣(العبارة رقم 
والتي تمثلھا ) تزوید المعلمین بنماذج من االختبارات الجیدة في مادة التخصص(

، بینما )٣.٠٩(المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي  حصلت على) ٤٠(العبارة رقم 
) إرشاد المعلمین لروابط المجالت العلمیة والتربویة على الشبكة العنكبوتیة(عبارة 

المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي  ت علىحصل) ٣٥(والتي تمثلھا العبارة رقم 
تزوید المعلمین بالمجموعات البریدیة العلمیة ذات العالقة (، كما أن عبارة )٣.٠٧(

المرتبة الحادي عشرة  حصلت على) ٢٤(والتي تمثلھا العبارة رقم ) بالتخصص
إشعار المعلمین ببعض الدروس (، كما أن عبارة )٣.٠٥(بمتوسط حسابي 
حصلت ) ٢٨(والتي تمثلھا العبارة رقم ) الل البرید اإللكترونيالنموذجیة من خ

تحمیل (عبارة ، ثم تأتي )٢.٩٨(المرتبة الثانیة عشرة بمتوسط حسابي  على
التجارب واإلنجازات التي یقوم بھا بعض المعلمین إلطالع المعلمین اآلخرین علیھا 

عشرة  المرتبة الثالثة حصلت على) ٣٩(والتي تمثلھا العبارة رقم ) واالستفادة منھا
تكوین مجموعة بریدیة للتواصل مع (عبارة  ، كما أن)٢.٨٩(بمتوسط حسابي 

ة في المرتبة الرابع) ٣٣(عبارة رقم والتي تمثلھا ال) المعلمین الذین أشرف علیھم
إیجاد حلول للمشكالت التي (عبارة  ، أیضا فإن)٢.٨٩(عشرة بمتوسط حسابي 
المرتبة  حصلت على) ٣٢(تمثلھا العبارة رقم  والتي) تواجھ بعض المعلمین

إرشاد المعلمین إلى قواعد (عبارة  ،)٢.٨٧(ة عشرة بمتوسط حسابي لخامسا
) ERICمثل  االنترنتالبیانات الكبرى في مجال التربیة والتعلیم والمتوفرة على 

بمتوسط عشرة  سادسةالمرتبة ال حصلت على) ٢٩(والتي تمثلھا العبارة رقم 
استقبال استفسارات المعلمین ومالحظاتھم حول (، كما أن عبارة )٢.٨٧(حسابي 

) ٣٤(والتي تمثلھا العبارة رقم ) المادة التعلیمیة من خالل البرید اإللكتروني
إرشاد (، كما أن )٢.٨٤(المرتبة السابعة عشرة بمتوسط حسابي  حصلت على

) ٣٠(تمثلھا العبارة رقم  والتي) المعلمین إلى مواعید المؤتمرات والندوات التربویة
، أیضا فإن العبارة )٢.٨٢(المرتبة الثامنة عشرة بمتوسط حسابي  حصلت على

حصلت ) ٣٦(والتي تمثلھا العبارة رقم ) تزوید المعلمین بنماذج من التقویم الذاتي(
تدریب (، أیضا فإن العبارة )٢.٨٠(المرتبة التاسعة عشرة بمتوسط حسابي  على

 حصلت على) ٢٧(والتي تمثلھا العبارة رقم ) أثناء الخدمةالمعلمین عن بعد 
تقدیم دورات تدریبیة (، أیضا فإن عبارة )٢.٧٨(تبة العشرین بمتوسط حسابي المر

التي و) في التعلیم بمشاركة مختصین االنترنتللمعلمین عن كیفیة االستفادة من 
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بمتوسط حسابي  والعشرون ةالمرتبة الواحد حصلت على) ٣١(تمثلھا العبارة رقم 
)٢.٧٥.(  

 العبارات التي كانت درجة االستجابة علیھا ضعیفة:  
إرسال وتبادل الملفات التعلیمیة ذات األحجام الكبیرة مع (نالحظ أن عبارة 

والتي تمثلھا العبارة رقم ) المعلمین الذین أشرف علیھم من خالل خدمة نقل الملفات
عبارة ، بینما )٢.٥١(متوسط حسابي یة والعشرین بالمرتبة الثان حصلت على) ٣٨(
استضافة المختصین التربویین إللقاء محاضرة على مجموعة من المعلمین من (

المرتبة  حصلت علىقد ) ٣٧(والتي تمثلھا العبارة رقم ) خالل خدمة المحادثة
  ).٢.٢٠(الثالثة والعشرون بمتوسط حسابي 

العبارات التي تقیس وجھة أن  وجد الباحثالثاني  السؤالمن خالل نتائج إجابة 
لمصادر االنترنت استخدام المشرفین التربویین  ظر المشرفین التربویین نحون

) ٢٣(في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف تكونت من  التربویة وخدماتھا
ومن خالل استجابات مجتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة عالیة  ،عبارة
وبدرجة ضعیفة على  ،عبارة) ١٧(رجة متوسطة على ، وبداتعبار) ٤(على 
المشرفین  مما یعني أن) ٣.٠٤(، بینما المتوسط الحسابي العام یساوي تینعبار

ھنیة في التنمیة الم مصادر االنترنت التربویة وخدماتھایستخدمون التربویین 
تب ویرى الباحث أن على المسؤولین بمكا .بدرجة متوسطة للمعلمین بمدینة الطائف

صادر االنترنت التربویة مالتربیة والتعلیم حث المشرفین التربویین على استخدام 
م  وخدماتھا ّ َظ ن ُ ً بشكل أكبر مما ھو علیھ اآلن، وأن ت في تنمیة المعلمین مھنیا

  .الدورات التعریفیة والتدریبیة الستخدامات االنترنت للمشرفین التربویین

دراسة الغامدي  الدراسات السابقة مثل وھذه النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیھ
  ).م٢٠٠٧(، ودراسة الغامدي )م٢٠٠٧(، ودراسة النفیسة )م٢٠٠٧(
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  : الثالث السؤالإجابة 

في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاما معوقات استخدام المشرفین التربویین 
  التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟

ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمعوقات استخدام المشرفین التربویین یوضح المتوسط): ١٤(جدول رقم 
  في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائفلمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا 

رقم 
  العبارة

ترتیب 
  العبـــــــــــــارة  العبارة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  اإلعاقة

مخصصات المالیة الالزمة لتنفیذ بعض األسالیب اإلشرافیة قلة بعض ال  ١  ٤٦
  عالیة ١.٢٦ ٣.٧٨  .عبر االنترنت

 عالیة ١.٠٥ ٣.٥٨  .مة المعلمین في الحاسب اآللي واالنترنتقلة الدورات التدریبیة المقدّ   ٢  ٥٠

  عالیة ٠.٨٣ ٣.٥٥  .عدم توفر االنترنت بالسرعة الكافیة  ٣  ٥٥

 عالیة ١.١٢ ٣.٤٤  .تمرة ألجھزة الحاسبعدم توفر الصیانة المس  ٤  ٥١

ً على االنترنت  ٥  ٥٤   متوسطة ٠.٩٦ ٣.٢٤  .وجود كثیر من المعلومات غیر  دقیقة علمیا

  متوسطة ٠.٩١ ٣.٢٠  .عدم توافر الوقت الكافي للمعلمین الستخدام االنترنت وخدماتھ  ٦  ٥٨

  متوسطة ١.٠٨ ٣.٢٠  .یب التربويعدم توفر خدمة االنترنت في كثیر من المدارس ومراكز التدر  ٧  ٥٢

مھا تقنیة االنترنت  ٨  ٥٧ ّ  متوسطة ٠.٨٤ ٣.١٨  .جھل بعض المعلمین بالخدمات التي تقد

 متوسطة ١.٠٦ ٣.١٨  .عدم توفر عنصر األمان واحتمال عملیة القرصنة اإللكترونیة  ٩  ٤٩

 متوسطة ٠.٨٨ ٣.١٣  .عدم تزوید المعلمین بدلیل للمواقع التربویة والتعلیمیة  ١٠  ٥٦

 متوسطة ١.٠٧ ٣.٠٤  .عدم ثقة اإلدارة التعلیمیة باألعمال المنفذة عبر االنترنت  ١١  ٤٨

 متوسطة ٠.٩٦ ٢.٩٦  .عدم امتالك بعض المعلمین ألجھزة حاسب آلي  ١٢  ٤٤

 متوسطة ١.١٠ ٢.٨٩  .عدم قناعة بعض المعلمین بأھمیة االنترنت واستخداماتھ  ١٣  ٤٥

 متوسطة ٠.٩٤ ٢.٨٧  .ترتبة على استخدام االنترنتالتكلفة المادیة الم  ١٤  ٥٣

  )١٤(ل رقم جدوتابع 

رقم 
  العبارة

ترتیب 
المتوسط   العبـــــــــــــارة  العبارة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  اإلعاقة

 متوسطة ٠.٩٧ ٢.٨٥  .اتجاھات المعلمین سلبیة نحو االنترنت  ١٥  ٤٣

ّل من التفاعل اللفظي بین االعتقاد الخاطئ بأن استخدام   ١٦  ٤٧ االنترنت سیقل
  .المعلم والمشرف التربوي

 متوسطة ١.٠١ ٢.٨٥
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  متوسطة  ٠.٥٧  ٣.١٨  المتوسط العام

  :یتبین ما یلي) ١٤(من الجدول رقم 

 العبارات التي كانت درجة االستجابة علیھا عالیة:  
رافیة قلة بعض المخصصات المالیة الالزمة لتنفیذ بعض األسالیب اإلش(عبارة 

المرتبة األولى  حصلت على )٤٦(والتي تمثلھا العبارة رقم ) االنترنتعبر 
قلة الدورات التدریبیة المقدمة المعلمین في (عبارة ، بینما )٣.٧٨(وسط حسابي بمت

المرتبة  حصلت على) ٥٠(والتي تمثلھا العبارة رقم ) االنترنتالحاسب اآللي و
بالسرعة  االنترنتعدم توفر (عبارة  ، كما أن)٣.٥٨(الثانیة بمتوسط حسابي 

متوسط حسابي المرتبة الثالثة ب حصلت على) ٥٥(والتي تمثلھا العبارة رقم ) الكافیة
ً فإن )٣.٥٥( والتي ) عدم توفر الصیانة المستمرة ألجھزة الحاسب(عبارة ، أیضا

  ).٣.٤٤(المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي  حصلت على) ٥١(تمثلھا العبارة رقم 

 بارات التي كانت درجة االستجابة علیھا متوسطةالع:  
ً على (عبارة  والتي ) االنترنتوجود كثیر من المعلومات غیر  دقیقة علمیا

، )٣.٢٤(المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي  حصلت على) ٥٤(تمثلھا العبارة رقم 
) ھوخدمات االنترنتعدم توافر الوقت الكافي للمعلمین الستخدام (عبارة  فإن أیضاً 

ة بمتوسط حسابي حصلت على المرتبة السادس) ٥٨(والتي تمثلھا العبارة رقم 
في كثیر من المدارس ومراكز  االنترنتعدم توفر خدمة (عبارة و ،)٣.٢٠(

ة سابعالمرتبة ال حصلت على) ٥٢(والتي تمثلھا العبارة رقم ) التدریب التربوي
مین بالخدمات التي جھل بعض المعل(عبارة  ، كما أن)٣.٢٠(بمتوسط حسابي 

مھا تقنیة  ّ ة بمتوسط على المرتبة الثامن) ٥٧(والتي تمثلھا العبارة رقم ) االنترنتتقد
عدم توفر عنصر األمان واحتمال عملیة (عبارة  ، كما حصلت)٣.١٨(حسابي 

بة التاسعة المرت حصلت على) ٤٩(والتي تمثلھا العبارة رقم ) القرصنة اإللكترونیة
عدم تزوید المعلمین بدلیل للمواقع (فإن عبارة  ، أیضاً )٣.١٨(بمتوسط حسابي 

المرتبة العاشرة  حصلت على) ٥٦(والتي تمثلھا العبارة رقم ) التربویة والتعلیمیة
عدم ثقة اإلدارة التعلیمیة باألعمال (عبارة حصلت  ، كما)٣.١٣(بمتوسط حسابي 

المرتبة الحادي عشرة  لىع )٤٨(والتي تمثلھا العبارة رقم ) االنترنتالمنفذة عبر 
عدم امتالك بعض المعلمین ألجھزة (عبارة فإن  ، أیضاً )٣.٠٤(بمتوسط حسابي 

المرتبة الثانیة عشرة  حصلت على) ٤٤(والتي تمثلھا العبارة رقم ) حاسب آلي
 االنترنتعدم قناعة بعض المعلمین بأھمیة (عبارة تلیھا  ،)٢.٩٦(بمتوسط حسابي 

المرتبة الثالثة  حصلت على حیث) ٤٥(ثلھا العبارة رقم والتي تم) واستخداماتھ
التكلفة المادیة المترتبة على استخدام (عبارة  ثم، )٢.٨٩(عشرة بمتوسط حسابي 
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المرتبة الرابعة عشرة  حصلت على والتي) ٥٣(والتي تمثل العبارة رقم ) االنترنت
ة نحو اتجاھات المعلمین سلبی(عبارة كما حصلت  ،)٢.٨٧(بمتوسط حسابي 

المرتبة الخامسة عشرة بمتوسط  على) ٤٣(والتي تمثلھا العبارة رقم ) االنترنت
ّل من  االنترنتاالعتقاد الخاطئ بأن استخدام (عبارة ، كما أن )٢.٨٥(حسابي  سیقل

) ٤٧(والتي تمثلھا العبارة رقم ) التفاعل اللفظي بین المعلم والمشرف التربوي
  ).٢.٨٥(بمتوسط حسابي المرتبة السادسة عشرة  حصلت على

أن العبارات التي تقیس وجھة  وجد الباحثالثالث  نتائج إجابة السؤال من خالل
لمصادر نظر المشرفین التربویین نحو معوقات استخدام المشرفین التربویین 

في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف تكونت من  االنترنت التربویة وخدماتھا
ستجابة بدرجة الل استجابات مجتمع الدراسة لوحظ وجود اومن خ ،عبارة) ١٦(

، بینما المتوسط عبارة) ١٢(، وبدرجة متوسطة على  عبارات) ٤(عالیة على 
یواجھون معوقات  المشرفین التربویینمما یعني أن ) ٣.١٨(الحسابي العام یساوي 
لتنمیة في ا لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا ھماستخدام بدرجة متوسطة عند

الدراسات  وھذه النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیھ.  نیة للمعلمین بمدینة الطائفالمھ
، ودراسة )م٢٠٠٧(، ودراسة الغامدي )م٢٠٠٧(دراسة الشمري  السابقة مثل

، )م٢٠٠٨(، ودراسة صالحة سفر )م٢٠٠٧(، ودراسة الغامدي )م٢٠٠٧(النفیسة 
  ).م٢٠٠٩(ودراسة عھود الصائغ 
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  : ل الرابعإجابة السؤا

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات المشرفین ھل توجد 
المؤھل (إلى اختالف متغیرات الدراسة  تبعاً التربویین حول محاور االستبیان 

  ؟)درجة اإللمام بالحاسب اآللي  –التخصص  –رة الخب -الدراسي

  :سنوات الخبرة:أوالً 

ً لمتغیر سنوات الخبرة توزیع مجتمع الدراسة): أ-١٥(جدول رقم    تبعا

  المجموع  سنة ١٠أكثر من   سنوات أو أقل ١٠  سنوات الخبرة

  ٥٥  ٣٠  ٢٥  المجتمع 

للعینات المستقلة ) ت(الختبار ھذه الفرضیة قام الباحث باستخدام اختبار 
  :وكانت النتائج كما یلي

ً لمتغیر سنوات الخبرةللعینات المستقلة في إجابا) ت(یوضح نتائج اختبار ):  ب-١٥(جدول رقم    ت أفراد الدراسة تبعا

  محـــــــــاور الدراسة  م

  سنوات ١٠أكثر من   سنوات ١٠أقل من 
قیمة 

  )ت(
مستوى 
المتوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

١  

أھمیة استخدام المشرفین  :المحور األول
نترنت التربویة لمصادر االالتربویین 

في التنمیة المھنیة للمعلمین  وخدماتھا
  .بمدینة الطائف

٠.١٢ ١.٦- ٠.٦٨ ٣.٩٧ ٠.٧٥ ٣.٦٦ 

٢  

مدى استخدام المشرفین  :المحور الثاني
لمصادر االنترنت التربویة التربویین 

في التنمیة المھنیة للمعلمین  وخدماتھا
  .بمدینة الطائف

٠.١٤ ١.٥١- ٠.٨٩ ٣.١٨ ٠.٦٣ ٢.٨٦ 

٣  

خدام المشرفین معوقات است :المحور الثالث
التربویین لمصادر االنترنت التربویة 

في التنمیة المھنیة للمعلمین  وخدماتھا
  .بمدینة الطائف

٠.٦٦ ٠.٤٤- ٠.٥٢ ٣.٢٢ ٠.٦٣ ٣.١٥ 

  :نالحظ ما یلي) ب-١٥(من الجدول رقم 

 ت التربویة لمصادر االنترنأھمیة استخدام المشرفین التربویین : المحور األول
  المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف في التنمیة وخدماتھا

عند  إحصائیاً ھي غیر دالة و) ٠.١٢(داللة مستوى و) ١.٦-(تساوي ) ت(قیمة 
بین متوسطات  فروق ذات داللة إحصائیة ، مما یعني عدم وجود)٠.٠٥(مستوى 
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لمصادر  أھمیة استخدام المشرفین التربویین استجابات مجتمع الدراسة حول
ً لمتغیر في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة  االنترنت التربویة وخدماتھا الطائف تبعا

  .سنوات الخبرة

 لمصادر االنترنت التربویة مدى استخدام المشرفین التربویین : المحور الثاني
  المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف في التنمیة وخدماتھا

غیر دالة  وھذه القیمة) ٠.١٤(داللة ومستوى  )١.٥١-(تساوي ) ت(قیمة 
مما  الدراسة، تدل على انسجام استجابات مجتمعو ،)٠.٠٥(عند مستوى  إحصائیاً 

بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة  یعني عدم وجد فروق ذات داللة إحصائیة
في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھامدى استخدام المشرفین التربویین ل

  .لخبرةلمتغیر سنوات ا تبعاً ھنیة للمعلمین بمدینة الطائف الم

 لمصادر االنترنت معوقات استخدام المشرفین التربویین : المحور الثالث
  المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف في التنمیة التربویة وخدماتھا

ھي غیر و )٠.٦٦(وقیمة مستوى الداللة تساوي ) ٠.٤٤-(تساوي ) ت(قیمة 
مما یعني تشابھ استجابات مجتمع الدراسة  ،)٠.٠٥(عند مستوى  إحصائیاً دالة 

بین متوسطات استجابات مجتمع  وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
لمصادر االنترنت التربویة لمعوقات استخدام المشرفین التربویین  الدراسة

  .في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف وخدماتھا

 )٠,٠٥(ح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى مما سبق یتض
بین متوسطات استجابات المشرفین التربویین حول المحور األول والثاني والثالث 
ً لمتغیر سنوات الخبرة، بمعنى أن ھناك اتفاق في إجابات المشرفین التربویین  تبعا

سھولة الوصول رغم اختالف سنوات خبرتھم، وھذا یعني إحساس مجتمع الدراسة ب
ً في أي وقت وأي مكان، واختفاء  إلى المصادر  التربویة المعینة على تنمیتھم مھنیا
الكثیر من المعوقات التي تواجھ المعلمین في التدریب التقلیدي، مما یؤكد أھمیة 
استخدام المشرفین التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في التنمیة 

، )م٢٠٠٧(ھذه النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیھ دراسة الشمري المھنیة للمعلمین، و
  ).م٢٠٠٧(، ودراسة الغامدي )م٢٠٠٧(ودراسة النفیسة 

  المؤھل العلمي: ثانیاً 

للعینات المستقلة ) ت(الختبار ھذه الفرضیة قام الباحث باستخدام اختبار 
  :وكانت النتائج كما یلي

ً للمؤھل العلميلل) ت(یوضح نتائج اختبار ): ١٦(جدول رقم    عینات المستقلة في إجابات أفراد الدراسة تبعا
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  م

  دراسات علیا  بكالوریوس  متغیر المؤھل العلمي

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  ١٩  ٣٦  عدد مجتمع الدراسة  الداللة

المتوسط   محـــــــــاور الدراسة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

١  
أھمیة استخدام المشرفین التربویین  :حور األولالم

في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا
  .المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف

٠.٠٦ ٢.٩١ ٠.٥٣ ٣.٩٥ ٠.٨١ ٣.٧٧ 

٢  
مدى استخدام المشرفین التربویین  :المحور الثاني

في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا
  .علمین بمدینة الطائفالمھنیة للم

٠.٩٩ ٠.٠١ ٠.٦٣ ٢.٨٦ ٠.٨٦ ٣.١٣ 

٣  
معوقات استخدام المشرفین التربویین  :المحور الثالث

لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في التنمیة 
  .المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف

٠.٥٦ ٠.٥٩ ٠.٦١ ٣.٠٩ ٠.٥٤ ٣.٢٤ 

  

  :نالحظ ما یلي) ١٦(من الجدول رقم 

 لمصادر االنترنت التربویة أھمیة استخدام المشرفین التربویین : لالمحور األو
  المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف في التنمیة وخدماتھا

المتوسطات الحسابیة الستجابات المشرفین التربویین الذي یحملون درجة 
بانحرافات معیاریة ) ٣.٧٧،٣.٩٥(البكالوریوس والدراسات العلیا ھي 

ومستوى الداللة ) ٢.٩١(ھي ) ت(لتوالي ، وكانت قیمة على ا) ٠.٨١،٠.٥٣(
مما یعني عدم وجود  ،)٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائیاً وھي غیر دالة ) ٠.٠٦(

أھمیة  بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول فروق ذات داللة إحصائیة
میة في التن لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھااستخدام المشرفین التربویین 
  .لمتغیر المؤھل العلمي تبعاً المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 

 لمصادر االنترنت التربویة مدى استخدام المشرفین التربویین : المحور الثاني
  في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائفوخدماتھا 

یتضح أن المتوسطات الحسابیة الستجابات المشرفین التربویین الذي یحملون 
، أما من یحملون )٠.٨٦(وبانحراف معیاري ) ٣.١٣(ة البكالوریوس ھي درج

بانحرافات معیاریة و) ٢.٨٦(الدراسات العلیا فكانت متوسطات استجاباتھم 
وھي غیر ) ٠.٩٩(ومستوى الداللة ) ٠.٠١(تساوي ) ت(، وكانت قیمة )٠.٦٣(

ات داللة د فروق ذووجعدم  مما یعني) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائیاً دالة 
لمدى استخدام المشرفین  بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة إحصائیة
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في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاالتربویین 
  .لمتغیر المؤھل العلمي تبعاً الطائف 

 لمصادر االنترنت معوقات استخدام المشرفین التربویین : المحور الثالث
  في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف ربویة وخدماتھاالت

كما نالحظ أن المتوسطات الحسابیة الستجابات المشرفین التربویین الذي یحملون 
بانحرافات معیاریة ) ٣.٢٤،٣.٠٩(وریوس والدراسات العلیا ھي درجة البكال

لداللة ومستوى ا) ٠.٥٩(ھي ) ت(على التوالي ، وكانت قیمة ) ٠.٥٤،٠.٦١(
وھذا یعني أنھ ال توجد ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائیاً وھي غیر دالة ) ٠.٥٦(

لمعوقات  بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة فروق ذات داللة إحصائیة
في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھااستخدام المشرفین التربویین 
  .لمتغیر المؤھل العلمي تبعاً المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 

 )٠,٠٥(مما سبق یتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
بین متوسطات استجابات المشرفین التربویین حول المحور األول والثاني والثالث 
ً لمتغیر المؤھل العلمي، بمعنى أن ھناك اتفاق في إجابات المشرفین التربویین  تبعا

ً ضرورة رغم اختالف مؤھالتھم ال علمیة، وھذا یعني أن مجتمع الدراسة یدرك جیدا
ً وتدریبھم،  استخدام مصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في تنمیة المعلمین مھنیا
وھذه النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیھ الدراسات السابقة مثل دراسة الشمري 

  ).م٢٠٠٧(، ودراسة الغامدي )م٢٠٠٧(، ودراسة النفیسة )م٢٠٠٧(

  التخصص: ثاً ثال

  :وكانت النتائج كما یلي ،)ت(خدام اختبار الختبار ھذه الفرضیة قام الباحث باست

ً للتخصص) ت(یوضح نتائج اختبار ): ١٧(جدول رقم    للعینات المستقلة في إجابات أفراد الدراسة تبعا

  م

  علوم تطبیقیة  علوم نظریة  متغیر التخصص

مستوى   )ت(قیمة 
  ١٧  ٣٨  مجتمع الدراسة  الداللة

المتوسط   محـــــــــــــــــــــــاور الدراسة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

١  
أھمیة استخدام المشرفین التربویین لمصادر  :المحور األول

االنترنت التربویة وخدماتھا في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة 
  .الطائف

٠.٩٢ ٠.١١-  ٠.٥٩ ٣.٨٤ ٠.٧٨ ٣.٨٢ 

٢  
مدى استخدام المشرفین التربویین لمصادر  :المحور الثاني

االنترنت التربویة وخدماتھا في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة 
  .الطائف

٠.١٥ ١.٤٧-  ٠.٧٨ ٣.٢٧ ٠.٧٩ ٢.٩٣ 
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٣  
معوقات استخدام المشرفین التربویین لمصادر  :المحور الثالث

دماتھا في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة االنترنت التربویة وخ
  .الطائف

٠.٢٤ ١.١٩ ٠.٦٣ ٣.٠٤ ٠.٥٤ ٣.٢٥ 

  :نالحظ ما یلي) ١٧(من الجدول رقم 

 لمصادر االنترنت التربویة أھمیة استخدام المشرفین التربویین : المحور األول
  في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف وخدماتھا

الستجابات المشرفین التربویین المتخصصون علوم المتوسطات الحسابیة 
على ) ٠.٧٨،٠.٥٩(بانحرافات معیاریة ) ٣.٨٢،٣.٨٤(نظریة وعلوم تطبیقیة ھي 

وھي غیر دالة ) ٠.٩٢(ومستوى الداللة ) ٠.١١-(ھي ) ت(التوالي، وكانت قیمة 
ً عند مستوى داللة  مما یعني عدم وجود فروق ذات داللة ) ٠.٠٥(إحصائیا

بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول أھمیة استخدام المشرفین إحصائیة 
التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة 

ً لمتغیر التخصص   .الطائف تبعا

 لمصادر االنترنت التربویة مدى استخدام المشرفین التربویین : المحور الثاني
  میة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائففي التن وخدماتھا

المتوسطات الحسابیة الستجابات المشرفین التربویین ذوو التخصص علوم 
، أما متوسطات استجابات )٠.٧٩(، بانحرافات معیاریة )٢.٩٣(نظریة تساوي 

وبانحرافات ) ٣.٢٧(المشرفین التربویین ذوو التخصص علوم تطبیقیة فكانت 
وھي ) ٠.١٥(ومستوى الداللة ) ١.٤٧-(ھي ) ت(یمة ، وكانت ق)٠.٧٨(معیاریة 

ً عند مستوى داللة  مما یدل على أنھ ال توجد فروق ذات ) ٠.٠٥(غیر دالة إحصائیا
داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة لمدى استخدام المشرفین 

علمین بمدینة التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في التنمیة المھنیة للم
ً لمتغیر التخصص   .الطائف تبعا

 لمصادر االنترنت معوقات استخدام المشرفین التربویین : المحور الثالث
  في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف التربویة وخدماتھا

المتوسطات الحسابیة الستجابات المشرفین التربویین المتخصصون في العلوم 
) ٠.٥٤،٠.٦٣(بانحرافات معیاریة ) ٣.٢٥،٣.٠٤(ھي نظریة والعلوم تطبیقیة 

وھي غیر ) ٠.٢٤(ومستوى الداللة ) ١.١٩(ھي ) ت(على التوالي، وكانت قیمة 
ً عند مستوى داللة  مما یعني عدم وجود فروق ذات داللة ) ٠.٠٥(دالة إحصائیا

إحصائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة لمعوقات استخدام المشرفین 
ویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الترب

ً لمتغیر التخصص   .الطائف تبعا

 )٠,٠٥(مما سبق یتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
بین متوسطات استجابات المشرفین التربویین حول المحور األول والثاني والثالث 

ً لمتغیر التخصص ، بمعنى أن ھناك اتفاق في إجابات المشرفین التربویین رغم تبعا
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اختالف تخصصاتھم، وھذه النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیھ الدراسات السابقة مثل 
، ودراسة عھود الصائغ )م٢٠٠٧(، ودراسة النفیسة )م٢٠٠٧(دراسة الشمري 

  ).م٢٠٠٩(

  درجة اإللمام بالحاسب اآللي: رابعاً 
ً لدرجة اإللمام بالحاسبیو): أ-١٨(جدول رقم    ضح توزیع مجتمع الدراسة تبعا

  المجموع  عالیة  )متوسطة أو أقل(قلیلة  درجة اإللمام

  ٥٥  ١٩  ٣٦  عدد المجتمع

للعینات المستقلة، ) ت(باستخدام اختبار  الختبار ھذه الفرضیة قام الباحث
  :وكانت النتائج كما یلي

ً درجة اإللمام بالحاسب اآلليلل) ت(یوضح نتائج اختبار ): ب-١٨(جدول رقم    عینات المستقلة في إجابات أفراد الدراسة تبعا

  محــــــــــــــاور الدراسة  م

  عالي  متوسط

مستوى   )ت(قیمة 
المتوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

١  
یین أھمیة استخدام المشرفین التربو :المحور األول

لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في التنمیة 
  .المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف

٠.٠٢ ٢.٤٣-  ٠.٦٢ ٤.١٤ ٠.٧٢ ٣.٦٦ 

٢  
مدى استخدام المشرفین التربویین  :المحور الثاني

لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في التنمیة 
  .المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف

٠.٨٩ ٠.١٣ ٠.٨٤ ٣.٠٢ ٠.٧٨ ٣.٠٥ 

٣  
معوقات استخدام المشرفین  :المحور الثالث

التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في 
  .التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف

٠.٣١ ١.٠٣ ٠.٦٣ ٣.٠٨ ٠.٥٣ ٣.٢٤ 

  :نالحظ ما یلي) ب-١٨(من الجدول رقم 

 صادر االنترنت التربویة لمأھمیة استخدام المشرفین التربویین : المحور األول
  في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف وخدماتھا

وھذا یعني ) ٠.٠٢(وقیمة مستوى الداللة تساوي ) ٢.٤٣-(تساوي ) ت(قیمة 
بین متوسطات استجابات ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى

لمصادر االنترنت مجتمع الدراسة حول أھمیة استخدام المشرفین التربویین 
ً لمتغیر درجة  التربویة وخدماتھا في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف تبعا

  .اإلمام بالحاسب اآللي

 لمصادر االنترنت التربویة مدى استخدام المشرفین التربویین : المحور الثاني
  في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف وخدماتھا
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مما یعني ) ٠.٨٩(وقیمة مستوى الداللة تساوي ) ٠.١٣(تساوي ) ت(قیمة 
تشابھ استجابات مجتمع الدراسة وبالتالي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند 

بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة لمدى استخدام ) ٠.٠٥(مستوى داللة 
یة المشرفین التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في التنمیة المھن

ً لمتغیر درجة اإللمام بالحاسب اآللي   .للمعلمین بمدینة الطائف تبعا

 لمصادر االنترنت معوقات استخدام المشرفین التربویین : المحور الثالث
  في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف التربویة وخدماتھا

وھذا یدل ) ٠.٣١(وقیمة مستوى الداللة تساوي ) ١.٠٣(تساوي ) ت(قیمة 
على تشابھ استجابات مجتمع الدراسة مما یعني انھ ال توجد فروق ذات داللة 

بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ) ٠.٠٥(إحصائیة عند مستوى داللة 
لمعوقات استخدام المشرفین التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في 

ً لمتغ   .یر درجة اإللمام بالحاسب اآلليالتنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف تبعا

بین  )٠,٠٥(مما سبق یتضح وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
ً لمتغیر درجة اإللمام بالحاسب لصالح  متوسطات استجابات المشرفین التربویین تبعا
ً أھمیة  الذین لدیھم درجة إلمام عالیة بالحاسب، وھذا یعني أن ھذه الفئة تدرك جیدا

مصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في التنمیة المھنیة للمعلمین وما استخدام ل
ما توصلت إلیھ نتائج  وھذه النتیجة تتفق مع. توفره ھذه التقنیة من خدمات

، وھذا )م٢٠٠٧(ودراسة الھندي  ،)م٢٠٠٧(دراسة الغامدي مثل  الدراسات السابقة
  .یؤكد سالمة إجراءات وأداة البحث
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 ــخــص النـــتــائــــجمــــلـ 

 الــــتـــــوصــــــیـــــــــات 

 الــــــمــــقــــتـــرحـــــات  

  

  

  
  ملخص النتائج والتوصیات والمقترحات: الفصل الخامس

 جـائـتـنــص الـخـلـم:  
  :النتائج الخاصة باستجابات مجتمع الدراسة حول محاور االستبانة: أوالً 

  
  الفــــصـــل الخـــامـــس
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لمصادر االنترنت التربویة المشرفین التربویین  أھمیة استخدام :المحور األول
  :في التنمیة المھنیة وخدماتھا

العبارات التي تقیس أھمیة وجد الباحث أن األول  السؤالمن خالل نتائج إجابة 
في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھااستخدام المشرفین التربویین 

من خالل استجابات مجتمع  ،عبارة) ١٩( كانتالمھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 
وبدرجة استجابة  جدا على عبارتین،الدراسة لوحظ وجود درجة استجابة عالیة 

لذلك كانت قیمة . رجة استجابة متوسطة على عبارتینوبد ،عبارة) ١٥(عالیة على 
أي أن درجة أھمیة استخدام ) ٣.٨٣(المتوسط الحسابي العام للمحور األول تساوي 

في التنمیة المھنیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاالتربویین المشرفین 
  .للمعلمین بمدینة الطائف كانت عالیة

لمصادر االنترنت التربویة مدى استخدام المشرفین التربویین  :المحور الثاني
  :في التنمیة المھنیة وخدماتھا

لتي تقیس وجھة أن العبارات ا السؤال الثاني وجد الباحثمن خالل نتائج إجابة 
لمصادر نظر المشرفین التربویین نحو معوقات استخدام المشرفین التربویین 

في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف تكونت من  االنترنت التربویة وخدماتھا
ومن خالل استجابات مجتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة  ،عبارة) ٢٣(

وبدرجة ضعیفة  ،عبارة) ١٧(متوسطة على  ، وبدرجةاتعبار) ٤(عالیة على 
 مما یعني أن) ٣.٠٤(، بینما المتوسط الحسابي العام یساوي تینعلى عبار

في التنمیة  مصادر االنترنت التربویة وخدماتھایستخدمون المشرفین التربویین 
  .بدرجة متوسطة ھنیة للمعلمین بمدینة الطائفالم

لمصادر االنترنت التربویة ین التربویین معوقات استخدام المشرف :المحور الثالث
  :في التنمیة المھنیة وخدماتھا

أن العبارات التي تقیس وجھة  وجد الباحثالثالث  نتائج إجابة السؤال من خالل
لمصادر نظر المشرفین التربویین نحو معوقات استخدام المشرفین التربویین 

علمین بمدینة الطائف تكونت من في التنمیة المھنیة للم االنترنت التربویة وخدماتھا
ستجابة بدرجة ومن خالل استجابات مجتمع الدراسة لوحظ وجود ا ،عبارة) ١٦(

، بینما المتوسط عبارة) ١٢(، وبدرجة متوسطة على  عبارات) ٤(عالیة على 
یواجھون معوقات  المشرفین التربویینمما یعني أن ) ٣.١٨(الحسابي العام یساوي 
في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا ھمتخداماس بدرجة متوسطة عند

  .نیة للمعلمین بمدینة الطائفالمھ
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النتائج الخاصة بالفروق بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة وفقاً : ثانیاً 
  :لمتغیرات الدراسة

  سنوات الخبرة: أوالً 

ت التربویة لمصادر االنترنأھمیة استخدام المشرفین التربویین : المحور األول
  :في التنمیة المھنیة وخدماتھا

بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاأھمیة استخدام المشرفین التربویین حول 

  .لمتغیر سنوات الخبرة تبعاً التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 

  

لمصادر االنترنت التربویة مدى استخدام المشرفین التربویین : ثانيالمحور ال
  :في التنمیة المھنیة وخدماتھا

 بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھالمدى استخدام المشرفین التربویین 

  .لمتغیر سنوات الخبرة تبعاً ة الطائف المھنیة للمعلمین بمدین

لمصادر االنترنت التربویة معوقات استخدام المشرفین التربویین : المحور الثالث
  :في التنمیة المھنیة وخدماتھا

 بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائیةال
في  لتربویة وخدماتھالمصادر االنترنت المعوقات استخدام المشرفین التربویین 

ً لمتغیر سنوات الخبرة التنمیة   .المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف تبعا

  المؤھل العلمي: ثانیاً 

لمصادر االنترنت التربویة أھمیة استخدام المشرفین التربویین : المحور األول
 :في التنمیة المھنیة وخدماتھا

ابات مجتمع الدراسة بین متوسطات استج ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاأھمیة استخدام المشرفین التربویین حول 

  .لمتغیر المؤھل العلمي تبعاً التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 
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لمصادر االنترنت التربویة مدى استخدام المشرفین التربویین : المحور الثاني
  :یةفي التنمیة المھن وخدماتھا

بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 
في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھالمدى استخدام المشرفین التربویین 

  .لمتغیر المؤھل العلمي تبعاً المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 

مصادر االنترنت التربویة لمعوقات استخدام المشرفین التربویین : المحور الثالث
  :في التنمیة المھنیةوخدماتھا 

بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھالمعوقات استخدام المشرفین التربویین 
  .لمتغیر المؤھل العلمي تبعاً التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 

  التخصص: ثالثاً 

لمصادر االنترنت التربویة أھمیة استخدام المشرفین التربویین : المحور األول
 :في التنمیة المھنیةوخدماتھا 

بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
ي ف لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاأھمیة استخدام المشرفین التربویین حول 

  .لمتغیر التخصص تبعاً التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 

لمصادر االنترنت التربویة مدى استخدام المشرفین التربویین : المحور الثاني
  :في التنمیة المھنیة وخدماتھا

 بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھایین لمدى استخدام المشرفین التربو
  .لمتغیر التخصص تبعاً المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 

لمصادر االنترنت التربویة معوقات استخدام المشرفین التربویین : المحور الثالث
  :في التنمیة المھنیة وخدماتھا

 مجتمع الدراسةبین متوسطات استجابات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھالمعوقات استخدام المشرفین التربویین 
  .لمتغیر التخصص تبعاً التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 

  درجة اإللمام بالحاسب اآللي: رابعاً 
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لمصادر االنترنت التربویة أھمیة استخدام المشرفین التربویین : المحور األول
 :في التنمیة المھنیة ماتھاوخد

بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول  توجد فروق ذات داللة إحصائیة
في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاأھمیة استخدام المشرفین التربویین 

تغیر درجة اإللمام بالحاسب اآللي، وكانت لم تبعاً المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 
  .لصالح الذین لدیھم درجة إلمام عالیة بالحاسبالفروق 

لمصادر االنترنت التربویة مدى استخدام المشرفین التربویین : المحور الثاني
  :في التنمیة المھنیة وخدماتھا

 بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
في التنمیة  ت التربویة وخدماتھالمصادر االنترنلمدى استخدام المشرفین التربویین 

  .لدرجة اإللمام بالحاسب اآللي تبعاً المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 

لمصادر االنترنت التربویة معوقات استخدام المشرفین التربویین : المحور الثالث
  :في التنمیة المھنیة وخدماتھا

 ع الدراسةبین متوسطات استجابات مجتم ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھالمعوقات استخدام المشرفین التربویین 
  .لمتغیر درجة اإللمام بالحاسب اآللي تبعاً التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف 

 اتتـوصـیـال:  
  :على النتائج التي تم التوصل إلیھا، فإن الباحث یوصي بما یلي بناءً 

 المشرفین التربویین الذین یرون بعدم أھمیة االنترنت ضرورة االھتمام ب
وتعریفھم بخدمات االنترنت وأھمیتھا في المجال التعلیمي، وھم یمثلون 

 .من مجتمع الدراسة% ٢٣,٤
  ضرورة إعطاء دورات تدریبیة في استخدام الحاسب واالنترنت للمشرفین

ة للمعلمین، وھم التربویین الذین ال یستخدمون االنترنت في التنمیة المھنی
 .من مجتمع الدراسة% ٣٩,٢یمثلون 

  من أفراد مجتمع الدراسة أن ھناك معوقات % ٦٣,٦یرى ما نسبتھ
في  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاالستخدام المشرفین التربویین 

معرفة ھذه التنمیة المھنیة للمعلمین، لذلك ینبغي على وزارة التربیة والتعلیم 
ن لتشجیعھم على استخدام لمشرفین التربوییولة تذلیلھا لومحا المعوقات

  .في تنمیة المعلمین مھنیاً  مصادر االنترنت التربویة وخدماتھا
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 المقترحـــات:  
إجراء دراسة شبھ تجریبیة تعمل على تصمیم منتدى تعلیمي للمناقشة یشترك 

، بإشراف فیھ مجموعة من المعلمین لتبادل اآلراء والخبرات بھدف تنمیتھم مھنیاً 
  .مجموعة من المشرفین المتمیزین

  
  المــصــادر والمـراجــع

  المصادر :أوالً 
 القرآن الكریم. 
 الحدیث الشریف.  
  المراجع العربیة :ثانیاً 
 م بن علي ّ ب لسان العر. ابن منظور، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكر

 .دار المعارف، القاھرة، مصر. البن منظور

 مناھج البحث في العلوم النفسیة ). م٢٠٠٩(ود أبو عالم، رجاء محم
 .مصر، القاھرة، دار النشر للجامعات. والتربویة

  االنترنت في التعلیم والمكتبات دوره ). م٢٠٠٩(أحمد ، أحمد یوسف حافظ
 .الكویت، حولي، مكتبة الفالح. وتطبیقاتھ

  تكوین المعلمین من اإلعداد إلى التدریب). م٢٠٠٥(األحمد، خالد طھ .
 .اإلمارات العربیة المتحدة، العین، دار الكتاب الجامعي

  اإلشراف ). م٢٠٠٧(األسدي، سعید جاسم وإبراھیم، مروان عبدالمجید
 .األردن، عمان، دار الثقافة. التربوي

  المرجع في اإلشراف التربوي والعملیة ). م٢٠٠٥(أبو عابد، محمود محمد
 .فياألردن، إربد، دار الكتاب الثقا. اإلشرافیة

  اتجاھات حدیثة في اإلشراف ). م٢٠٠٤(البابطین، عبدالعزیز عبدالوھاب
 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، مكتبة الملك فھد. التربوي

  تطبیقات ومفاھیم في اإلشراف ). م٢٠٠٨(البدري، طارق عبدالحمید
 .األردن، عمان، دار الفكر. التربوي

  الكویت، . دارة واإلشراف التربوياإل). م٢٠٠٣(البستان، أحمد عبدالباقي
 .حولي، دار الفالح
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  ّم اإللكتروني والتعلیم عن بعد). م٢٠٠٧(بیتس، طوني . التكنولوجیا والتعل
 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، العبیكان. شحادة، ولید) ترجمة(
  معجم مصطلحات االنترنت والحاسوب). م٢٠٠٦(التمیمي، أسدالدین .

 .دار أسامة األردن، عمان،
  االنترنت والمشروعات المتكاملة ). م١٩٩٩(جرجس، نادي كمال عزیز

 .الكویت، حولي، مكتبة الفالح. منظومة وتنظیم لتكامل المنھج وتطویره

  تكنولوجیا ). م٢٠٠٤(الحسني، جعفر صادق وداود، سرحان سلیمان
 .األردن، عمان، دار وائل. شبكات الحاسوب

 م٢٠٠٦(عوض هللا،عوض هللا سلیمان حسین، سالمة عبدالعظیم و .(
 .األردن، عمان، دار الفكر. اتجاھات حدیثة في اإلشراف التربوي

  مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في ). م٢٠٠٦(الحلفاوي، ولید سالم محمد
 .األردن، عمان، دار الفكر. عصر المعلوماتیة

 جاھات ات"اإلدارة واإلشراف التربوي ). م٢٠٠٠(رداح وآخرون ، الخطیب
 .األردن، اربد، دار األمل."حدیثة

 التدریس المصغر التكوین ). م٢٠٠٥(الدریج، محمد وجمل، محمد جھاد
ان،دار الكتاب الجامعي. والتنمیة المھنیة للمعلمین  .األردن،عمّ

  أساسیات الحاسب اآللي ). م٢٠٠٦(دسوقي، أحمد أحمد شعبان، وآخرون
 .السعودیة، الریاض، مكتبة الرشد المملكة العربیة. وتطبیقاتھ في التعلیم

  تقنیات ). م٢٠٠٦(دسوقي، أحمد أحمد شعبان والربیعي، السید محمود
 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، مكتبة الرشد. وبرمجة االنترنت

  المعلم الذي نرید بین األصالة والتجدید). م٢٠٠٩(الرامیني، فواز فتح هللا .
 .الجامعي اإلمارات، العین، دار الكتاب

  القیادة واإلشراف التربوي في عصر ). م٢٠٠٨(الردیني، فاطمة حمد
 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، مكتبة الرشد. المعلوماتیة

  التعلیم عن طریق ). م٢٠٠٢(زھران، عمر عدنان وزھران، مضر عدنان
 .األردن، عمان، دار زھران. االنترنت

 استخدام ). م٢٠٠٣(ل فایز سعادة، جودت أحمد والسرطاوي، عاد
األردن، عمان، دار . الحاسوب واالنترنت في میادین التربیة والتعلیم

 .الشروق
  اإلشراف التربوي عن بعد بین ") م٢٠٠٨(سفر، صالحة بنت محمد جعفر

رسالة دكتوراه غیر منشورة، . "األھمیة والممارسة ومعوقات استخدامھ
 .لمكرمةكلیة التربیة ، جامعة أم القرى، مكة ا
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 التقنیة في ). م٢٠٠٧(سویدان، أمل عبدالفتاح ومبارز، منال عبدالعال
 .األردن، عمان، دار الفكر. التعلیم مقدمة في أساسیات الطالب والمعلم

  األردن، عمان، دار . مدخل إلى علم الحاسوب). م٢٠٠٠(السید، ریاض
 .الحامد

  التربویین واقع استخدام المشرفین "). م٢٠٠٧(شافعي، خالد محمود
للشبكة العنكبوتیة في تفعیل أسلوبي القراءات الموجھة والنشرات 

رسالة ماجستیر غیر ". التربویة في مجال اإلشراف التربوي بتعلیم جدة
 .منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

  أھمیة ومعوقات استخدام المعلمین  ) "م٢٠٠٧(الشمري، فواز بن ھزاع
". بمحافظة جدة إللكتروني من وجھة نظر المشرفین التربویینللتعلیم ا

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة ، جامعة أم القرى، مكة 
  .المكرمة

  االلكتروني في  اإلشرافواقع استخدام ) "م٢٠٠٩(الصائغ، عھود خالد
والمعلمات بمدینتي  من وجھة نظر المشرفات التربویات األطفالریاض 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم ". كرمة وجدةمكة الم

 .القرى ، مكة المكرمة
  األردن، عمان، . اإلشراف والتنظیم التربوي). م٢٠٠٥(صلیوو، سھى نونا

 .دار صفاء
  التنمیة ). م٢٠٠٩(ضحاوي، بیومي محمد وحسین، سالمة عبدالعظیم

مصر، القاھرة، دار . لیمالمھنیة للمعلمین مدخل جدید نحو إصالح التع
 .الفكر العربي

  مفاھیمھ، أھدافھ، "اإلشراف التربوي ). م٢٠٠٧(الطعاني، حسن أحمد
 .األردن، عمان، دار الشروق. "أسسھ، أسالیبھ

 مصر،القاھرة، . منظومة التعلیم عبر الشبكات). م٢٠٠٥(عبدالحمید، محمد
 .عالم الكتب

  سیات التدریس والتطویر أسا). م٢٠٠٧(عبدالسالم، عبدالسالم مصطفى
 .مصر، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة. المھني للمعلم

  إعداد المعلم تنمیتھ ). م٢٠٠٥(عبدالسمیع، مصطفى وحوالة، سھیر محمد
 .األردن، عمان، دار الفكر. وتدریبھ

  إدارة الفصل وتنمیة ). م٢٠٠٧(عبدالعزیز، صفاء وعبدالعظیم، سالمة
 .یة، دار الجامعة الجدیدةمصر، اإلسكندر. المعلم

  اإلشراف التربوي المتنوع). م٢٠٠٥(العبدالكریم، راشد بن حسین .
 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، مكتبة الملك فھد
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  اإلشراف التربوي مفاھیمھ وأسالیبھ). م٢٠٠٦(عبدالھادي، جودت عزت .
 .األردن، عمان، دار الثقافة

  األردن، . لم إعداده، تدریبھ، كفایتھالمع). م٢٠٠٦(عبید، جمانة محمد
 .عمان، دار صفاء

  استراتیجیات حدیثة في ). م٢٠٠٧(عبیدات، ذوقان وأبوالسمید سھیلة
 .األردن، عمان، دار الفكر. اإلشراف التربوي

  ان، . إعداد المعلمین وتنمیتھم). م٢٠٠٧(عبیدات، سھیل أحمد األردن، عمّ
 .عالم الكتب الحدیثة

 التنمیة المھنیة للعاملین في المكتبات ). م١٩٩٤(لسید العریني، محسن ا
 .مصر، القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة. ومراكز المعلومات

  المملكة . دلیل الباحث في العلوم السلوكیة). م٢٠٠٠(العساف ، صالح حمد
 .العربیة السعودیة ، الریاض ، مكتبة العبیكان

  البحث في العلوم السلوكیة المدخل إلى). م٢٠٠٦(العساف ، صالح حمد .
 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض ، مكتبة العبیكان

  اإلشراف التربوي نماذجھ ). م٢٠٠٥(عطاري، عارف توفیق، وآخران
 .الكویت، حولي، مكتبة الفالح. النظریة وتطبیقاتھ العملیة

  بحوث العمل طریق إلى تمھین المعلم ). م٢٠٠٧(عطیفة، حمدي أبو الفتوح
 .مصر، القاھرة، دار النشر للجامعات. وتطویر المؤسسة التربویة

  التنمیة المھنیة لمعلمي التعلیم الصناعي). م٢٠٠٨(علي، عادل سید .
 .مصر، القاھرة، المجموعة العربیة للتدریب والنشر

  نترنت أثر برنامج تدریب عبر اال"). م٢٠٠٨(عمر، فدوى فاروق
حكومیة اإللكترونیة لدى طالبات كلیة الستخدام بعض خدمات التعامالت ال

مجلة رسالة الخلیج العربي ". التربیة بجامعة طیبة في المدینة المنورة
 ).١١٣(، العدد  )م٢٠٠٩(
  اإلشراف التربوي والقیادة ). م٢٠٠٨(العیاصرة، معن محمود أحمد

 .األردن، عمان، دار الحامد. التربویة وعالقتھا باالحتراق النفسي

 دور االنترنت في توظیف ") م٢٠٠٧(ماعیل بن عبدالرحمن الغامدي، إس
األسالیب اإلشرافیة في العملیة التعلیمیة من وجھة نظر المشرفین 

رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة ،  ".التربویین بمنطقة الباحة
 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

  تربویین توظیف المشرفین ال") م٢٠٠٧(الغامدي، محمد بن مساعد
 ."لالنترنت في اإلشراف التربوي وآراؤھم حولھا في مدینة الریاض

 .كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض رسالة ماجستیر غیر منشورة،
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  استخدام الحاسوب في التعلیم). م٢٠٠٢(الفار، إبراھیم عبدالوكیل .
 .األردن، عمان، دار الفكر

  الالت). م٢٠٠٩(فرج، عبداللطیف بن حسین ّ  األردن، عمان،. دریس الفع
 .دار الثقافة

  التدریب عن بعد لتنمیة الموارد ") م٢٠٠٧(فطاني، مھا بنت أوآن نوح
رسالة ". دراسة تطبیقیة على مستشفیات مدینة مكة المكرمة-البشریة

 .ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
 شبكات الحاسوب ). م٢٠٠٩(ر الدین الفقیھ، نبیل یوسف وقصاب، بد

 .المملكة العربیة السعودیة، حائل، دار األندلس. واالنترنت
  االنترنت للمستخدم العربي). م٢٠٠١(الفنتوخ، عبدالقادر بن عبدهللا .

 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، مكتبة العبیكان
  لتعلیمالحاسب اآللي واستخداماتھ في ا). م٢٠٠٢(فودة، ألفت محمد. 

 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، مكتبة العبیكان
 مجلة العلوم . الحجب في االنترنت). ٢٠٠٢(القدھي، مشعل بن عبدهللا

 .٤٧-٤٦، ص ص ) ٦٤(، العددوالتقنیة
  تكنولوجیا االنترنت). م٢٠٠٧(القزعة، أمین شوكت والنعیمي، غادة .

 .األردن، عمان، دار البدایة
  ترجمة سرور، . الحاسبات واالتصاالت واالنترنت. )م٢٠٠٣(كابرون

 .سرور علي إبراھیم، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، دار المریخ
  الحاسوب ). ٢٠٠٩(كنسارة، إحسان بن محمد وعطار، عبدهللا بن إسحاق

 .لك فھدالمملكة العربیة السعودیة، الریاض، مكتبة الم. وبرمجیات الوسائط
  نقلھ إلى العربیة . شبكات االنترنت أسئلة وأجوبة). م١٩٩٨(كیرك، شیریل

 .بیت األفكار الدولیة، األردن، عمان
  التنمیة المھنیة للمعلمین االتجاھات ). م٢٠٠٢(مدبولي، محمد عبدالخالق

اإلمارات العربیة المتحدة، العین، دار .اإلستراتیجیة-المداخل- المعاصرة
 .الكتاب الجامعي

 الحاسب اآللي وتطبیقاتھ في ). م٢٠١٠(ربي مرسي، محمد السید الع
 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، مكتبة الشقري. التعلیم

  مدخل إلى شبكات الحاسب اآللي). م٢٠٠٥(المشاري، ناصر بن زید .
 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، مكتبة الرشد

  رن الجدیدرؤى في تأھیل معلم الق). م٢٠٠٢(المشیقح، عبدالرحمن صالح .
 .المملكة العربیة السعودیة
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  مصر،  .إنتاج مواقع االنترنت التعلیمیة). م٢٠٠٦(مصطفى، أكرم فتحي
 .القاھرة، عالم الكتب

  ّم). م٢٠٠٢(مطاوع، إبراھیم عصمت . التنمیة البشریة بالتعلیم والتعل
 .مصر، القاھرة، دار الفكر العربي

  التربوي االلكتروني  رافاإلشفاعلیة ) "م٢٠٠٧(المغذوي، حامد عایض
رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة ، ". معلمي الریاضیات أداءفي 

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة
  علم الحاسوب ). م٢٠٠٨(مھداوي، إیمان جمیل وأبو شملة، حسن أحمد

 .األردن، عمان، دار صفاء. وتطبیقاتھ
  ستخدام بیئة التعلم فعالیة ا") م٢٠٠٧(المورعي، محمد عبد الرحمن

رسالة ماجستیر غیر ". اإللكتروني في تدریب المعلمین أثناء الخدمة
 .منشورة ،كلیة التربیة ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

  التعلیم ). م٢٠٠٥(الموسى، عبد هللا عبدالعزیز و المبارك، أحمد عبدالعزیز
، الریاض، شبكة المملكة العربیة السعودیة. اإللكتروني األسس والتطبیقات

 .البیانات
 المدیر، المشرف"اإلشراف التربوي بین ). م٢٠٠٧(یحیى محمد ، نبھان ،

 .عمان، دار الصفاء، األردن ".المعلم
  واقع استخدام المشرفین التربویین ") م٢٠٠٧(النفیسة ، خالد عبد الرحمن

ر رسالة ماجستیر غی ".للتعلیم اإللكتروني في تدریب المعلمین بمدینة جدة
 .منشورة ،كلیة التربیة ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

  تاریخ االنترنت في المملكة العربیة ). م٢٠٠٤(الھاجري، إیاس بن سمیر
 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، مكتبة الملك فھد. السعودیة

  مطالب إنشاء مركز تدریب الكتروني ). "م٢٠٠٧(الھندي، إبراھیم مرغوب
بالمرحلة الثانویة بالمدینة  ات التدریبیة لمعلمي الفیزیاءلتقدیم الخدم

رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة ". المنورة
 .المكرمة

  المملكة العربیة  .دلیل المشرف التربوي ).م١٩٩٨(وزارة المعارف
 .السعودیة، الریاض، مكتبة الملك فھد الوطنیة

  اإلمارات . اإلشراف التربوي رؤیة تفاعلیة). م٢٠٠٥(ویلز، كیمبول
 .العربیة المتحدة، العین، دار الكتاب الجامعي

  التنمیة المھنیة للمعلم وفق األسالیب ). م٢٠٠٥(الیافعي ، علي ، عبدهللا
 .قطر، الدوحة، دار الثقافة. الحدیثة للتعلیم

  المراجع األجنبیة :ثالثاً 
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  اإللكترونیة اجعالمر :رابعاً 
 وحدة خدمات االنترنت بمدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة  

http://www.isu.net.sa/ar/saudi-internet/local-information/time-line-ar.htm  
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  »المــــــــالحــــــــق«
  االستبانة في صورتھا األولیة ):١(ملحق رقم. 

   مي أداة الدراسة ):٢(ملحق رقم ّ  .بیان بأسماء محك

   االستبانة في صورتھا النھائیة): ٣(ملحق رقم. 

   ھ ): ٤(ملحق رقم ّ خطاب سعادة عمید كلیة التربیة الموج
 .إلدارة التربیة والتعلیم بمحافظة الطائف

  خطاب سعادة مدیر التخطیط والتطویر ): ٥(ملحق رقم

ھ لمكتبي التربیة والتعلیم ّ  بإدارة تعلیم الطائف موج

  ).الغرب –الشرق (
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  )١(ملحق رقم 
 االستبانة في صورتھا األولیة
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  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي    

  جامعة أم القرى      

  كلیة التربیة        

  قسم المناھج وطرق التدریس

  

  

  

  

  

  إعداد الطالب
  علي بن سویعد علي القرني

٤٢٩٨٠٢٥٥  

  إشراف األستاذ الدكتور
  زكـــریــا بن یــحـي الل

  التعلیمأستاذ االتصال التربوي وتكنولوجیا 

  

 

  بحث بعنوان )تبانةاس(تحكیم أداة 

في التنمیة  خدام المشرفین التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاواقع است
  المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف

 

                  :اسم محكم االستبانة

  :الــدرجـة الـعـلـمـیة

  :الــــتـــخـــصــــص

 :جــــھـــة الــعــمــل
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  ..السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  

یقوم الباحث بإعداد دراسة للحصول على درجة الماجستیر في المناھج 
خدام واقع است«والوسائل التعلیمیة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وموضوعھا 

في التنمیة المھنیة  المشرفین التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا
، وتستھدف الدراسة جمیع المشرفین التربویین بمدینة »مین بمدینة الطائفللمعل

  .الطائف

  :وتسعى الدراسة لإلجابة على السؤال الرئیس التالي

في لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا ما واقع استخدام المشرفین التربویین 
  التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟

  :األسئلة الفرعیة التالیةویتفرع من ھذا السؤال 
لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا ما أھمیة استخدام المشرفین التربویین  .١

 في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟
لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا المشرفین التربویین  استخدامما مدى  .٢

 في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف؟
لمصادر االنترنت التربویة ات استخدام المشرفین التربویین ما معوق .٣

 في التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف ؟وخدماتھا 
  .مع العلم بأن محاور االستبانة تمثل تساؤالت الدراسة السابق ذكرھا

  :وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على

في لتربویة وخدماتھا لمصادر االنترنت اأھمیة استخدام المشرفین التربویین  .١
 .التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف

في لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا المشرفین التربویین  استخداممدى  .٢
 .التنمیة المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف

لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا معوقات استخدام المشرفین التربویین  .٣
 .لمعلمین بمدینة الطائففي التنمیة المھنیة ل

ورغم تقدیري النشغالكم وأعمالكم ووقتكم الثمین إال أنني أعتز بآرائكم 
السدیدة لما تملكونھ من خبرة وعلم ومعرفة في ھذا المجال، من أجل ذلك یشرفني 
أن أضع االستبانة بین یدیكم لتحكیمھا وإبداء مرئیاتكم ومالحظاتكم حول مدى 

االستبانة وسالمة صیاغتھا، وإضافة أي اقتراحات ترونھا مناسبة الفقرات لمحاور 
ً بأن استجابات المشرفین التربویین ستكون على تدرج خماسي. مناسبة   .علما

  ولكم مني جزیل الشكر والتقدیر وهللا یحفظكم ویرعاكم،،    
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  الباحث
  علي بن سویعد بن علي القرني

  جامعة أم القرى-كلیة التربیة

E-mail: asaq24@w.cn  

  ٠٥٥٦٦٢٩٥٨٨/ جوال
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  حفظھ هللا            أخي المشرف التربوي 

  

  ..السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

واقع استخدام «القیام بدراسة میدانیة بعنوان -بإذن هللا تعالى–یعتزم الباحث 
في التنمیة المھنیة لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا المشرفین التربویین 

یضع الباحث بین یدیكم ھذه  ،ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة»لطائفللمعلمین بمدینة ا
ً منكم التكرم بإعطاء كل فقرة من فقرات االستبیان الدرجة التي  االستبانة، راجیا
تعبر عن وجھة نظركم حیالھا، ویأمل الباحث منكم توخي الدقة والموضوعیة لما 

ً بأن ھذه  اإلجابات سیقتصر استخدامھا لھا من أثر في مصداقیة نتائج الدراسة، علما
  .ألغراض الدراسة فقط

ً، ثم قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة  یرجى تعبئة المعلومات األولیة أوال
  .في المربع الذي تراه مناسباً ) (ووضع إشارة 

  

  أھمیة استخدام المشرفین التربویین لالنترنت في التنمیة المھنیة للمعلمین :مثال

  العبارة  م
  ضعیفة

  داً ج
  عالیة  متوسطة  ضعیفة

  عالیة

  جداً 

یوفر معلومات تربویة بصورة تطبیقیة   ١
            للمعلمین

  ،،شاكراً لكم سلفاً إعطاء الباحث جزءاً من وقتكم الثمني لإلجابة على هذه االستبانة

  الباحث
  علي بن سویعد بن علي القرني

asaq24@w.cn
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  »ةـیــات أولــومـلـعــم«
  

  

  ):اختیاري(االسم 

  

  :في اإلشراف سنوات الخبرة

  سنوات ٥-١من     سنوات١٠-٦من    سنة ١٦-١١من     سنة ١٦أكثر من  

  :المؤھل العلمي

  أقل من
  دكتوراه    ماجستیر   بكالوریوس    البكالوریوس

  :التخصص

 عــلــوم نـــظـــریـــة  عــلــوم تــطــبـیـقــیــة 

  :درجة اإللمام بالحاسب

 ال یوجد    ضعیفة   متوسطة    عالیة  

  :الدورات التدریبیة في مجال اإلشراف التربوي

 یـــــــوجــــــد   ال یـــــــوجــــــد 

  :الدورات التدریبیة في المجاالت التعلیمیة األخرى

 یـــــــوجــــــد   ال یـــــــوجــــــد 
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 ن التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاخدام المشرفیأھمیة است :المحور األول
  في التنمیة المھنیة للمعلمین

  غیر  مناسبة  العبــــارة  م
  التعدیل المقترح  مناسبة

        یوفر معلومات جیدة للمعلمین  ١

٢  
یساعد على تبادل اآلراء والمناقشات 
والحوارات الھادفة بین المشرف 

  .التربوي والمعلم
      

        .جاد بیئة تدریبیة تفاعلیةیساعد على إی  ٣

٤  
یكسب المشرفین التربویین والمعلمین 
المھارات الالزمة الستخدام الحاسب 

  .واالنترنت
      

م الذاتي  ٥ ّ         .یساعد المعلم على التعل
یعمل على توفیر تغذیة راجعة مستمرة   ٦

        .للمعلم
یساعد المعلم على اإلبداع واالبتكار في   ٧

        .طرق التدریس

٨  
یساعد في القضاء على الصعوبات 
والمعوقات التي تواجھ المعلم في بیئتھ 

  .التعلیمیة
      

٩  
یعمل على إتاحة الفرصة للمعلمین في 
االشتراك بالبرامج التدریبیة في أي وقت 

  .وأي مكان
      

یساعد المشرف التربوي والمعلم على   ١٠
        .اإللمام بالمستجدات في المیدان التربوي

١١  
فتح قنوات اتصال مباشرة بین ی

المشرفین التربویین والمعلمین من خالل 
  .المؤتمرات الصوتیة والمرئیة

      

یساعد على التكیّف مع ظروف المشرفین   ١٢
        .التربویین والمعلمین

١٣  
ینمي اتجاھات إیجابیة لدى المعلمین 
والمشرفین التربویین نحو استخدام 

  .التقنیات الحدیثة في التعلیم
      

لمصادر االنترنت التربویة أھمیة استخدام المشرفین التربویین  :تابع المحور األول
  في التنمیة المھنیة للمعلمین وخدماتھا

  غیر  مناسبة  العبــــارة  م
  التعدیل المقترح  مناسبة

١٤  
یخفف الضغط على المشرفین 
التربویین من كثرة النصاب من 

ر المعلمین، مما ینتج عنھ اھتمام أكث
  .بالمعلمین وبنموھم مھنیاً 

      

یثري العملیة التعلیمیة واإلشرافیة   ١٥
        .بالنشاط والحیویة والتشویق
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١٦  
یساعد المشرفین التربویین 
والمعلمین على التطویر المھني 

  .الذاتي
      

١٧  
الع بشكل دوري  ّ ن المعلم من اإلط ّ ُمك ی
مة  ّ نظ على اللوائح واألنظمة المُ

  .للعملیة التعلیمیة
      

١٨  
یساعد المشرف التربوي والمعلم 
ّح المواقع التربویة  على تصف

  .المتخصصة واالستفادة منھا
      

١٩  
یساعد المشرف التربوي والمعلم 
على زیارة المكتبات اإللكترونیة 

  .المتوفرة على الشبكة العنكبوتیة
      

م بكتابتھا في ھذا إذا كان لدیكم مالحظات أو إضافات في ھذا المحور، أرجو التكرم منك
 الجزء
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 لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھامدى استخدام المشرفین التربویین  :المحور الثاني
  في التنمیة المھنیة للمعلمین

  غیر  مناسبة  العبــــارة  م
  التعدیل المقترح  مناسبة

استخدم االنترنت لتزوید المعلمین   ٢٠
        .بالمنتدیات التربویة المتخصصة

استخدم االنترنت لتزوید المعلمین   ٢١
        .بالمستجدات في طرق التدریس

استخدم االنترنت لتزوید المعلمین   ٢٢
        .بالمواقع التربویة المتخصصة

٢٣  
استخدم االنترنت لتزوید المعلمین 
بالمواقع التي تتیح االشتراك في 

  .الدوریات المتخصصة
      

٢٤  
استخدم االنترنت لتزوید المعلمین 

لمجموعات البریدیة العلمیة ذات با
  .العالقة بالتخصص

      

٢٥  
استخدم االنترنت لتزوید المعلمین 
بالجدید من البحوث والدراسات 

  . التربویة في مجال التخصص
      

استخدم االنترنت لتزوید المعلمین   ٢٦
        .بقراءات موجھة حول المادة العلمیة

استخدم االنترنت لتزوید المعلمین   ٢٧
        .ة تربویة في التخصصبنشر

استخدم االنترنت في تدریب المعلمین   ٢٨
        .عن بعد أثناء الخدمة

استخدم البرید اإللكتروني إلشعار   ٢٩
        .المعلمین بالدروس النموذجیة

٣٠  
ُرشد المعلمین إلى قواعد البیانات  أ
الكبرى في مجال التربیة والتعلیم 

  ERICوالمتوفرة على االنترنت مثل 
      

ُرشد المعلمین إلى مواعید   ٣١ أ
        .المؤتمرات والندوات التربویة
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لمصادر االنترنت التربویة مدى استخدام المشرفین التربویین  :تابع المحور الثاني
  في التنمیة المھنیة للمعلمین وخدماتھا

  غیر  مناسبة  العبــــارة  م
  التعدیل المقترح  مناسبة

٣٢  
قیم دورات تدریبیة للمعل ُ مین عن كیفیة أ

االستفادة من االنترنت في التعلیم 
  .بمشاركة مختصین

      

استخدم االنترنت في إیجاد حلول   ٣٣
        .للمشكالت التي تواجھ بعض المعلمین

ن مجموعة بریدیة للتواصل مع   ٣٤ ّ كو ُ أ
        .المعلمین الذین أشرف علیھم

٣٥  
استخدم البرید اإللكتروني الستقبال 

ین ومالحظاتھم حول استفسارات المعلم
  .المادة التعلیمیة، ثم أقوم بالرد علیھا

      

ُرشد المعلمین لروابط المجالت العلمیة   ٣٦ أ
        .والتربویة على الشبكة العنكبوتیة

٣٧  
استخدم المحادثة الستضافة المختصین 
في أي مؤسسة تربویة وإلقاء محاضرة 

  .على مجموعة من المعلمین
      

٣٨  
الملفات إلرسال استخدم خدمة نقل 

وتبادل الملفات التعلیمیة ذات األحجام 
  .الكبیرة مع المعلمین الذین أشرف علیھم

      

٣٩  

استخدم خدمة نقل الملفات في تحمیل 
التجارب واإلنجازات التي یقوم بھا بعض 
المعلمین إلطالع المعلمین اآلخرین علیھا 

  .واالستفادة منھا
      

علمین بنماذج استخدم االنترنت لتزوید الم  ٤٠
        .من االختبارات الجیدة في المادة

استخدم االنترنت لتزوید المعلمین بنماذج   ٤١
        .من التقویم الذاتي

٤٢  
استخدم االنترنت في عرض التحضیرات 
النموذجیة لدروس المادة للمعلمین الذین 

  .أشرف علیھم
      

ُزود المعلمین بقوائم المصادر والمراجع   ٤٣ أ
        .مادة العلمیة عبر االنترنتالحدیثة لل
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إذا كان لدیكم مالحظات أو إضافات في ھذا المحور، أرجو التكرم منكم بكتابتھا في ھذا 
 الجزء
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لمصادر االنترنت التربویة معوقات استخدام المشرفین التربویین  :المحور الثالث
  في التنمیة المھنیة للمعلمین وخدماتھا

  غیر  مناسبة  العبــــارة  م
  التعدیل المقترح  مناسبة

أشعر بعدم توافر الكوادر البشریة الكافیة من   ٤٤
        .مشرفین تربویین ومعلمین للتعامل مع االنترنت

أشعر بأن اتجاھات المشرفین التربویین   ٤٥
        .والمعلمین سلبیة نحو االنترنت

عدم امتالك بعض المشرفین التربویین   ٤٦
        .والمعلمین ألجھزة حاسب آلي

عدم قناعة بعض المشرفین التربویین   ٤٧
        .والمعلمین بأھمیة االنترنت واستخداماتھ

قلة بعض المخصصات المالیة الالزمة لتنفیذ   ٤٨
        .بعض األسالیب اإلشرافیة عبر االنترنت

ّل من التفاعل اللفظي بین   ٤٩ استخدام االنترنت سیقل
        .المعلم والمشرف التربوي

دارة التعلیمیة باألعمال المنفذة عبر عدم ثقة اإل  ٥٠
        .االنترنت

عدم توفر عنصر األمان واحتمال عملیة   ٥١
        .القرصنة اإللكترونیة

٥٢  
قلة الدورات التدریبیة المقدمة للمشرفین 
التربویین والمعلمین في الحاسب اآللي 

  .واالنترنت
      

        .عدم توفر الصیانة المستمرة ألجھزة الحاسب  ٥٣
عدم توفر خدمة االنترنت في كثیر من المدارس   ٥٤

        .ومراكز التدریب التربوي
        .التكلفة المادیة المترتبة على استخدام االنترنت  ٥٥
وجود كثیر من المعلومات غیر الموثوقة على   ٥٦

        .االنترنت

عدم توفر االنترنت بالسرعة الكافیة یؤدي إلى   ٥٧
        .استنزاف الوقت

 

لمصادر االنترنت التربویة معوقات استخدام المشرفین التربویین  :الثالثالمحور 
  في التنمیة المھنیة للمعلمین وخدماتھا

  غیر  مناسبة  العبــــارة  م
  التعدیل المقترح  مناسبة

٥٨  
عدم وجود دلیل للمواقع التربویة 
والتعلیمیة یمكن تزویده للمشرفین 

  .التربویین والمعلمین
      

لمشرفین التربویین جھل بعض ا  ٥٩
مھا  ّ       والمعلمین بالخدمات التي تقد
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  .تقنیة االنترنت

٦٠  
عدم توافر الوقت الكافي للمشرفین 
التربویین والمعلمین الستخدام 

  .االنترنت وخدماتھ
      

إذا كان لدیكم مالحظات أو إضافات في ھذا المحور، أرجو التكرم منكم بكتابتھا في 
  ھذا الجزء
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  )٢(ملحق رقم 
 مي أداة الدراسةبیان بأسماء محكّ 
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مي أداة الدراسة« ّ   »بیان بأسماء محك

م األداة  م ّ   جھة العمل  التخصص  درجتھ العلمیة  اسم محك

  جامعة الملك سعود  تكنولوجیا التعلیم  مشارك أستاذ  الشحات سعد عثمان  ١

ار  ٢ ّ تكنولوجیا التعلیم   أستاذ مشارك  عبدهللا بن إسحاق عط
  الكلیة الجامعیة بمكة  واالتصال التربوي

  جامعة الملك سعود  تكنولوجیا التعلیم  أستاذ مشارك  دالحافظ محمد جابر سالمةعب  ٣

جامعة السلطان قابوس   تكنولوجیا التعلیم  أستاذ مشارك  علي شرف الموسوي  ٤
ان َ م   بعُ

  جامعة أم القرى  إشراف تربوي  أستاذ مشارك  عبدالرزاق أحمد ظفر  ٥

دریس مناھج وطرق ت  أستاذ مشارك  فوزي صالح عباس بنجر  ٦
  جامعة أم القرى  اجتماعیات

مدیر إدارة التجھیزات   تكنولوجیا التعلیم  أستاذ مساعد  عبدالعزیز بن جدیع البردي  ٧
  والتقنیات بتعلیم الطائف

  اإلدارة والتخطیط  أستاذ مساعد  علي حسن یعن هللا القرني  ٨
مدیر مكتب التربیة 

والتعلیم بثریبان بمحافظة 
  القنفذة

مناھج وطرق تدریس   أستاذ مساعد  یعن هللا القرنيیعن هللا علي   ٩
  إدارة تعلیم جدة  ریاضیات

  جامعة الملك عبدالعزیز  تكنولوجیا التعلیم  أستاذ مساعد  محمد محمود زین الدین  ١٠

  جامعة الملك عبدالعزیز  تقنیات التعلیم  أستاذ مساعد  حسن أحمد محمود نصر  ١١
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  )٣(ملحق رقم 
 أداة االستبانة في صورتھا النھائیة
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  يةاململكة العربية السعود 

  وزارة التعليم العايل    

  جامعة أم القرى      

  كلية الرتبية        

  قسم املناهج وطرق التدريس
  

  

  

  

  

  
  إعداد الطالب

  علي بن سویعد علي القرني

٤٢٩٨٠٢٥٥  

  

  إشراف األستاذ الدكتور
  زكـــریــا بن یــحـي الل
  أستاذ االتصال التربوي وتكنولوجیا التعلیم

 

  استبانة بحث بعنوان

في التنمیة  لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھاواقع استخدام المشرفین التربویین 
  المھنیة للمعلمین بمدینة الطائف
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  حفظھ هللا                   أخي المشرف التربوي

  

  ..السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

خدام واقع است«القیام بدراسة میدانیة بعنوان -بإذن هللا تعالى–یعتزم الباحث 
في التنمیة المھنیة  المشرفین التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا

ع الباحث بین یدیكم ھذه یض ،ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة»للمعلمین بمدینة الطائف
ً منكم التكرم بإعطاء كل فقرة من فقرات االستبیان الدرجة التي  االستبانة، راجیا
تعبر عن وجھة نظركم حیالھا، ویأمل الباحث منكم توخي الدقة والموضوعیة لما 
ً بأن ھذه اإلجابات سیقتصر استخدامھا  لھا من أثر في مصداقیة نتائج الدراسة، علما

  .دراسة فقطألغراض ال

ً، ثم قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة  یرجى تعبئة المعلومات األولیة أوال
  .في المربع الذي تراه مناسباً ) (ووضع إشارة 

  

  أھمیة استخدام المشرفین التربویین لالنترنت في التنمیة المھنیة للمعلمین :مثال

متوسط  ضعیفة  جداً  ضعیفة  العبارة  م
  جداً  عالیة  عالیة  ة

 تربویة بصورة تطبیقیةیوفر معلومات   ١
           للمعلمین

  ،،شاكراً لكم سلفاً إعطاء الباحث جزءاً من وقتكم الثمني لإلجابة على هذه االستبانة

  الباحث
  علي بن سویعد بن علي القرني

asaq24@w.cn/ البرید اإللكتروني
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  »ةـیــات أولــومـلـعــم«
  

  

  

  ):اختیاري(االسم 

  

  :في اإلشراف رةسنوات الخب

  سنوات ٥-١من     سنوات١٠-٦من    سنة ١٦-١١من     سنة ١٦أكثر من  

  :المؤھل العلمي

  أقل من
  دكتوراه    ماجستیر   بكالوریوس    البكالوریوس

  :التخصص

 عــلــوم نـــظـــریـــة  عــلــوم تــطــبـیـقــیــة 

  :درجة اإللمام بالحاسب

 ال یوجد    یفةضع   متوسطة    عالیة  
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أھمیة استخدام المشرفین التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في  :المحور األول
  التنمیة المھنیة للمعلمین

  عالیة جداً   عالیة  متوسطة  ضعیفة  ضعیفة جداً   العبــــارة  م

            یوفر معلومات تربویة بصورة تطبیقیة للمعلمین  ١

دل اآلراء والمناقشات والحوارات الھادفة بین یساعد على تبا  ٢
            .المشرف التربوي والمعلم

            .یساعد على تھیئة بیئة تدریبیة تفاعلیة  ٣
            .ینمي المھارات الالزمة الستثمار شبكة االنترنت لدى المعلمین  ٤
            .یتیح تواصل أكبر بین المشرف والمعلم  ٥
            .عة مستمرة للمعلمیعمل على توفیر تغذیة راج  ٦
            .یساعد المعلم على التجدید واالبتكار في طرائق التدریس  ٧

یساعد في القضاء على الصعوبات التي تواجھ المعلم في بیئتھ   ٨
            .التعلیمیة، مثل صعوبة االلتحاق ببرامج التدریب التقلیدیة

            سھولة الوصول للمعلومة  ٩
            .إللمام بالمستجدات في المیدان التربويیساعد المعلم على ا  ١٠

یتیح قنوات اتصال مباشرة بین المشرفین التربویین والمعلمین   ١١
            .من خالل الحوارات الصوتیة والمرئیة

            .یساعد على التكیّف مع ظروف المعلمین  ١٢

ینمي اتجاھات إیجابیة لدى المعلمین نحو استخدام التقنیات   ١٣
            .في التعلیمالحدیثة 

            .یؤدي إلى اھتمام المشرفین بالمعلمین وبنموھم مھنیاً   ١٤
ً وتشویقاً   ١٥             .یزید عملیة التدریس واإلشراف نشاطاً وحیویة

یساعد المعلمین على التطویر المھني الذاتي، كأن یتعرف   ١٦
            .المعلم على طریقة اإلعداد الجید ألسئلة االختبارات

مة یُ   ١٧ ّ الع بشكل دوري على اللوائح المُنظ ّ ن المعلم من اإلط ّ مك
            .للعملیة التعلیمیة

ح المواقع التربویة المتخصصة   ١٨ ّ یساعد المعلم على تصف
            .واالستفادة منھا

یساعد المعلم على زیارة المكتبات اإللكترونیة المتوفرة على   ١٩
            .الشبكة العنكبوتیة
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مدى استخدام المشرفین التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في  :المحور الثاني
  التنمیة المھنیة للمعلمین

  استخدم االنترنت في... 

ضعیفة   العبــــارة  م
عالیة   عالیة  متوسطة  ضعیفة  جداً 

  جداً 
            .تزوید المعلمین بالمنتدیات التربویة المتخصصة  ٢٠

في مجال طرائق التدریس تزوید المعلمین بالمستجدات   ٢١
            .في مادة التخصص

            .تزوید المعلمین بالمواقع التربویة المتخصصة  ٢٢

تزوید المعلمین بالمواقع التي تتیح االشتراك في   ٢٣
            .الدوریات المتخصصة

تزوید المعلمین بالمجموعات البریدیة العلمیة ذات   ٢٤
            .العالقة بالتخصص

لمین بالجدید من البحوث والدراسات تزوید المع  ٢٥
            . التربویة في مجال التخصص

            .تزوید المعلمین بقراءات موجھة حول مادتھم العلمیة  ٢٦
            .تدریب المعلمین عن بعد أثناء الخدمة  ٢٧

إشعار المعلمین ببعض الدروس النموذجیة من خالل   ٢٨
            .البرید اإللكتروني

ین إلى قواعد البیانات الكبرى في مجال إرشاد المعلم  ٢٩
 ERICالتربیة والتعلیم والمتوفرة على االنترنت مثل 

          

إرشاد المعلمین إلى مواعید المؤتمرات والندوات   ٣٠
            .التربویة

تقدیم دورات تدریبیة للمعلمین عن كیفیة االستفادة من   ٣١
            .االنترنت في التعلیم بمشاركة مختصین

            .یجاد حلول للمشكالت التي تواجھ بعض المعلمینإ  ٣٢

تكوین مجموعة بریدیة للتواصل مع المعلمین الذین   ٣٣
            .أشرف علیھم

استقبال استفسارات المعلمین ومالحظاتھم حول المادة   ٣٤
            .التعلیمیة من خالل البرید اإللكتروني

تربویة على إرشاد المعلمین لروابط المجالت العلمیة وال  ٣٥
            .الشبكة العنكبوتیة

            .تزوید المعلمین بنماذج من التقویم الذاتي  ٣٦
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مدى استخدام المشرفین التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في  :تابع المحور الثاني
  التنمیة المھنیة للمعلمین

  استخدم االنترنت في... 

ضعیفة   العبــــارة  م
عالیة   عالیة  وسطةمت  ضعیفة  جداً 

  جداً 

٣٧  
استضافة المختصین التربویین إللقاء محاضرة 
على مجموعة من المعلمین من خالل خدمة 

  .المحادثة
          

٣٨  
إرسال وتبادل الملفات التعلیمیة ذات األحجام 
الكبیرة مع المعلمین الذین أشرف علیھم من خالل 

  .خدمة نقل الملفات
          

٣٩  
جازات التي یقوم بھا بعض تحمیل التجارب واإلن

المعلمین إلطالع المعلمین اآلخرین علیھا 
  .واالستفادة منھا

          

تزوید المعلمین بنماذج من االختبارات الجیدة في   ٤٠
            .مادة التخصص

عرض التحضیرات النموذجیة لدروس المادة   ٤١
            .للمعلمین الذین أشرف علیھم

ادر والمراجع الحدیثة تزوید المعلمین بقوائم المص  ٤٢
            .للمادة العلمیة عبر االنترنت
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معوقات استخدام المشرفین التربویین لمصادر االنترنت التربویة وخدماتھا في  :المحور الثالث
  التنمیة المھنیة للمعلمین

عالیة   عالیة  متوسطة  ضعیفة  ضعیفة جداً   العبــــارة  م
  جداً 

            .النترنتاتجاھات المعلمین سلبیة نحو ا  ٤٣
            .عدم امتالك بعض المعلمین ألجھزة حاسب آلي  ٤٤

عدم قناعة بعض المعلمین بأھمیة االنترنت   ٤٥
            .واستخداماتھ

قلة بعض المخصصات المالیة الالزمة لتنفیذ   ٤٦
            .بعض األسالیب اإلشرافیة عبر االنترنت

ل من االعتقاد الخاطئ بأن استخدام االنترنت سیقلّ   ٤٧
            .التفاعل اللفظي بین المعلم والمشرف التربوي

عدم ثقة اإلدارة التعلیمیة باألعمال المنفذة عبر   ٤٨
            .االنترنت

عدم توفر عنصر األمان واحتمال عملیة القرصنة   ٤٩
            .اإللكترونیة

قلة الدورات التدریبیة المقدمة المعلمین في   ٥٠
            .الحاسب اآللي واالنترنت

            .عدم توفر الصیانة المستمرة ألجھزة الحاسب  ٥١

عدم توفر خدمة االنترنت في كثیر من المدارس   ٥٢
            .ومراكز التدریب التربوي

            .التكلفة المادیة المترتبة على استخدام االنترنت  ٥٣

ً على   ٥٤ وجود كثیر من المعلومات غیر  دقیقة علمیا
            .االنترنت

            .توفر االنترنت بالسرعة الكافیة عدم  ٥٥

عدم تزوید المعلمین بدلیل للمواقع التربویة   ٥٦
            .والتعلیمیة

مھا تقنیة   ٥٧ ّ جھل بعض المعلمین بالخدمات التي تقد
            .االنترنت

عدم توافر الوقت الكافي للمعلمین الستخدام   ٥٨
            .االنترنت وخدماتھ
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  )٤(ملحق رقم 
ھ لمدیر  ّ خطاب سعادة عمید كلیة التربیة الموج

 بمحافظة الطائف »بنین«ربیة والتعلیم الت



 - ١٣٠ - 

 

  



 - ١٣١ - 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(ملحق رقم 
خطاب سعادة مدیر التخطیط والتطویر بإدارة 
ھ لمكتبي التربیة والتعلیم  ّ تعلیم الطائف موج

 )الغرب –الشرق (
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