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 :ملخصال

في المدارس الحكومية من وجهةة نرةر  اإللكتروني اإلشرافرف واقع استخدام تعإلى هدفت الدراسة 
المشرفين التربويين في شمال الضةةة الرربيةةو وبيةان  مةر متريةرات الدراسةة وهةي الجةنسو والممهةل الع مةيو 

المةةنها الوصةةةي التح ي ةةي مةةن خةةالل  اسةةتخدم قةةديةو والتخصةة و والمديريةةة ذ ةةى  لةة و و اإلشةةرافوالخبةةر  
مشةةرفاو ومشةةرفة مةةو ذين ( 422)تكةةون مجتمةةع الدراسةةة مةةن  .سةةتبانةاالنوذيةةة وكميةةة وهةةي المقاب ةةة و   دوات

وقةةد تبةةين مةةن نتةةا ا تح يةةل البيانةةات  ن هنالةة  توافقةةاو  .ذ ةةى مةةديريات التربيةةة والتع ةةيم شةةمال الضةةةة الرربيةةة
%( 04.27)الدرجةة الك يةة ب رت  حيث  اإللكتروني اإلشرافكبيراو في استجابات المبحومين حول استخدام 

فةي مةديريات شةمال  اإلشةرافمةع نتةا ا المقةابالت مةع رمسةاا  قسةام  النتيجةةوقد توافقت ه ه الستجاباتهمو 
كونه مط باو من مطالة   و مر ضروري جداو  اإلشرافالضةة الرربية في  ن توريف التكنولوجيا في التع يم و 

 اإلشراف ما المعيقات التي تعترض ذم ية . ياإلشرافالعمل دخال التكنولوجيا في إلالو ار  وسعيها الحميث 
ومن  هم . إن وجدت اإلنترنتفهي البنية التحتية كالنق  في  جه   الحاسو و وضعف شبكة  اإللكتروني
ضةرور  دراسةة خطةةة و ار  التربيةة والتع ةيم وسياسةتها فةةي مجةال توريةف التكنولوجيةا فةةي الدراسةة  توصةيات 
والتواصلو والعمةل ذ ةى بنةاا بنيةة تحتيةة إلكترونيةة   االتصالنية واإلرشادية وليس فقط الة اإلشرافذم يات 

وتةةةوفير  جهةةة   حواسةةةي  لكافةةةة المشةةةرفين  اإلنترنةةةتمةةةن خةةةالل ربةةةط المةةةدارس والمةةةديريات والةةةو ار  بشةةةبكة 
 . والمع مين

Abstract: 
The study aims at identifying  the reality of electronic supervision in the 

governmental schools, as perceived by the supervisors in the  northern West 
Bank, and the impact  of a number of variables, such as gender, qualifications, 

supervision experience, major and the location of the directorate of education 

on this perception.  The analytical descriptive methodology was used . 
Quantitative and qualitative tools such as interviews and a questionnaire were 

developed .  Then the questionnaire was  distributed on 244 male and female 

supervisors.    After data analysis, it was found that the total score of their 
responses to the question about the reality of the use of electronic supervision 

was 79.4%. This result was confirmed  by the  interviews  analysis  conducted 
with the heads of supervision departments. There was a great importance for 
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electronic supervision according to them. The heads of supervision departments  

argued that the  enhancement of  technology in education was very necessary as 

it is one of the requirements of the Ministry of Education . These obstacles 
included poor infrastructure such as shortage of hardware and poor internet 

networks or their absence.There  were also human obstacles. The old generation 
of teachers and supervisors resists the idea of electronic supervision.  It was  

recommended to study the plan of the  Ministry of Education and its policies  

towards technology using not only in communication, but also in counseling and 

supervision processes and also to upgrade the infrastructure of all 

 :  مقدمة
مةن المعةارف  شهد القرن الحادي والعشرين مور و ذ مية معرفيةة تكنولوجيةة ها  ةةو  ضةافت كمةاو هةا الو 

تو التي سه ت ذم يةة االتصاالوالمع ومات والتقنيات المتطور  المتمم ة بالحاس  اآللي وتقنية المع ومات و 
المكانيةةو حيةث  صةبحت سةمة بةار   مةن والتواصل بيسر وسهولة متخطية ب ل  الحدود ال مانيةة و  االتصال

و ل ا  صبح من الضروري مواكبة العم ية التربويةة لهة ه التريةرات (4704مصطةىو )سمات ذصرنا الحالي
لمواجهة المشكالت التي قد تنجم ذنها ممةل كمةر  المع ومةاتو و يةاد  ذةدد الط بةةو ونقة  المع مةينو وب عةد 

العديةةد  المتنوذةةة  االتصةةالالتقنيةةات الحديمةةة المتمم ةةه بوسةةا ل  وقةةد  دت هةة ه المةةور  إلةةى توريةةف .المسةةافات
 ؛(Stacy, 2010 ; 4772متةوليو ) نرمةة التع ةيم وتركة  ذ يهةاو إليهةا في ذم يتي التع ةيم والةتع م التةي تحتةا  

 يصال المع ومات ل مةتع م بققصةر الطةرأ و ق هةا وقتةاو وجهةداو و كبرهةا فا ةد و ونرةراو لهة هإو ل  ليساذد ذ ى 
ة والوسةةةا ط اإللكترونيةةباالنتشةةار الواسةةةع منةة  اسةةتخدام وسةةا ل العةةرض  اإللكترونةةياألهميةةة فقةةد بةةد  الةةتع م 

بناا المةدارس ال كيةة والةصةول االفتراضةية التةي  حةدمت تةةاذالو نشةطاو مةع إلى المتعدد  في التع يمو وصوالو 
سعاد  والسةرطاويو ) ة يون التةاذ يوالت  اإلنترنتما يقام في دول  خرى من محاضرات وندوات من خالل 

سهام ت   التقنيات في الوصول إلةى تع مةم ذصةري فعمةال يتةابع المسةتجدات ذ ةى مسةتوى إو كما  ن (4772
و لةةةة  لتطةةةةوير ذم يتةةةةي التع ةةةةيم والةةةةتع مو األمةةةةر الةةةة ي جعةةةةل مةةةةن  هةةةةداف الةةةةتع م  ؛تاالتصةةةةاالالتقنيةةةةات و 
دام ت ة  التقنيةاتو وتحضةيرهم ل تعامةل والتةاذةل اإليجةابي تطوير مهارات المع م والمتع م السةتخ اإللكتروني

و ل  لررس اإلتجاهات اإليجابية لديهم مما يساذد ذ ى  ؛مع كل ما يطرح ذ ى الساحة التع يمية والتربوية
و لةةةيس هةةة ا وحسةةة  بةةةل ل ةةةتع م (4772الخطيةةة و )تحويةةةل بي ةةةة الصةةةف التق يديةةةة إلةةةى بي ةةةة مةتوحةةةة فعالةةةة 

ا ةد ذديةد  منهةا تطةوير متط بةات العمةل ألكبةر ذةدد مةن المتةدربينو وتحةديث المحتةوى م ايةا وفو  اإللكتروني
ذةةن اسةةتالم المحتةةةوى  بشةةكل مسةةتمر مةةةع إمكانيةةة الوصةةول إليةةةه فةةي  ي وقةةت ومكةةانو فضةةةالو  اإللكترونةةي
ي إن التطةور الة   .بالتساوي وفي نةس الةتر  مما يعطي المتع مين االحساس بالمسةاواه والعدالةة اإللكتروني

 لةة  ألن نرميةةة التربيةةة تجعةةل مةةن  ؛الميةةادينيجابيةةاو ذ ةةى بقيةةة إلحةةأ بةةالتع يم فةةي اآلونةةة األخيةةر  انعكةةس 
 و(4704المعايطةةةو )ميادينهةا المخت ةةة جسةةماو واحةداو يممةةل شةبكة مةةن العالقةات التةةي تةممر وتتةةقمر ببعضةها 

 . ترونياإللك اإلشرافالتربوي هو  اإلشرافه ا بدوره مهد لرهور نمط جديد من 
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 مع ومات غنية متعدد  المصادر ل بحث والتطوير ال اتيإلى  ل ا فإن حاجة المشرف التربوي والمع مم

 فضةةل وتعميةةأ التواصةةل الةةدا م مةةع  م اإلشةةراف اإللكترونةةي وتحقيةةأ تع ةةم   صةةبحت ضةةرور  م حةةة السةةتخدا
ي يشةةوبها العديةةد مةةن  وجةةه المع مةةين ومتةةابعتهم مةةن  جةةل تحسةةين  وضةةات العم يةةة التع يميةةةو واألنرمةةة التةة

المنصةةوري ورخةةرونو  ;0247السةة طان والةنتةةو و ) هاوذناصةةر  القصةةور فةةي كافةةة محةةاور العم يةةة التع يميةةة
فةةرض ذ ةةى المشةةرفين التربةةويين  ن يطةةوروا ممارسةةاتهم و سةةاليبهم فةةي  اإللكترونةةيفرهةةور الةةتع م (.  4772

ي  صبحت ضرور  م حة اإلشرافتكنولوجيا في العمل ية ل مع مينو ل ل  فإن توريف الاإلشرافتقديم الخدمة 
لت بيةةة احتياجةةات المجتمةةع فةةي ضةةوا متط بةةات العصةةرو ومةةا يواجهةةه مةةن تحةةديات وبمقةةدار مةةا تقدمةةه مةةن 
مي ات تجعل العمل  كمر يسراو وسهولةو و تمكن المشرفين مةن التر ة  ذ ةى الصةعوبات التةي تةواجههم فةي 

ابةةل ق مةةة ذةةدد المشةةرفين التربةةويينو وذةةدم قةةدر  المشةةرفين ذ ةةى متابعةةة ذم هةةم كال يةةاد  فةةي ذةةدد المع مةةين مق
والمتابعةو نتيجة لبعد المسافات وق مة ال يارات الصةيمةو ممةا  اإلشرافالمع مين نرراو لق مة نصي  المع مم من 

ذبيةةةةةةدات و بةةةةةةو ) االتصةةةةةةاليحةةةةةةتمم ذ ةةةةةةى المشةةةةةةرف التربةةةةةةوي االسةةةةةةتةاد  مةةةةةةن هةةةةةة ه الوسةةةةةةا ل الحديمةةةةةةة فةةةةةةي 
مةن هنةا  تةت فكةر  هة ه الدراسةة لترفةد وتعةرف المشةرفين التربةويين فةي المةدارس الحكوميةة (. 4770السميدو

في  اإللكتروني اإلشراففي شمال الضةة الرربيةو ومتخ ي القرار في و ار  التربية والتع يمو بواقع استخدام 
و هةةةا وتقديةةةة رسةةةالتها معوقةةةات تطبيقةةةه حتةةةى تةةةتمكن الةةةو ار  مةةةن تجا إلةةةىالمةةةدارس الحكوميةةةةو   والتعةةةرف 

فةةي المةةدارس الحكوميةةة مةةن  اإللكترونةةي اإلشةةرافالمقدسةةةو وتتممةةل مشةةك ة الدراسةةة بمعرفةةة واقةةع اسةةتخدام 
 .وجهة نرر المشرفين التربويين في شمال الضةة الرربية

 : أسئلة الدراسة

 : األس  ة التالية ذنجابة لإلتسعى ه ه الدراسة  
  في المدارس الحكومية من وجهة نرر المشرفين التربويين   رونياإللكت اإلشرافما واقع استخدام

 في شمال الضةة الرربية ؟ 

  في المدارس الحكومية من وجهة نرر المشةرفين  اإللكتروني اإلشرافهل يخت ف واقع استخدام
يةو شرافاإلالجنسو الممهل الع ميو الخبر  )التربويين  في شمال الضةة الرربية باختالف المتريرات التالية 

 ؟ (التخص و موقع المديرية

  في المدارس الحكومية من وجهة نرر المشرفين التربويين؟ اإللكتروني اإلشرافما  هم معيقات 

 :مشكلة البحث
تطةور   و التطور ال ي حصل ذ ى  سالي  التع م يج   ن يواكبه  يضةاو  اإللكترونيإن تطور التع م 

ي ذنصةر مهةةم فةي تطةةوير اإلشةرافداريو ال سةيما و ن العمةةل ذ ةى المسةةتوى اإل هووسةا   اإلشةةراففةي طةرأ 
ي فةي المةةدارس الحكوميةة بشةةمال اإلشةةرافوتبحةث هةة ه الدراسةة فةةي واقةع العمةل . هاوتحسةةين العم يةة التع يميةة

 .الضةة الرربيةو من وجهة نرر المشرفين القا مين ذ ى ه ه العم ية
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بمسةتوى األداا حتةى يحقةأ  واالرتقةاا هوتطةوير  ع يمةيتحسةين العمةل التربةوي والتلالتربةوي  اإلشةرافويسةعى 
والتواصةل الةدا م بةين المشةرف  االتصةال هداف التربية والتع يم والنهوض بهاو وه ا العمةل يعتمةد ذ ةى مبةد  

التربوي والممسسة التع يمية وذ ى ر سه المع مو ل ل  ذ ى المشرفين التربةويين والمشةرفات  ن يكونةوا قةادرين 
الةعةةةال مةةةع المع مةةةين والمةةةديرينو بحيةةةث يتمكنةةةوا مةةةن إمةةةارتهم وتحةيةةة هم وتقةةةديم المسةةةاذد   االتصةةةالذ ةةةى 

عمةةةل مةةةن خاللهةةةا البي ةةةة التةةةي ي إلةةةىكمةةةا ينبرةةةي التعةةةرف  .المط وبةةةة لهةةةم وقيةةةادتهم باتجةةةاه تحقيةةةأ األهةةةداف
جات المخت ةةة الةدر تعةرف يجابيات والس بيات التي يتمي  بها ه ا النرةامو باإلضةافة الةى المع مونو وذ ى اإل

مةةن ضةةمن مهةةامهم اليوميةةةو  والتوصةةيات التةةي  اإللكترونةي اإلشةةرافالتةي يعمةةل بهةةا المع مةةون فةةي تضةةمين 
 .خير من المهام الروتينية التي يقوم بها كافة المع مونيمكن التوصل اليها حتى يصبح ه ا األ

انية وال مانيةو وهل يساذد ذ ى تخطى الحدود المك اإللكتروني اإلشرافقدر   إلىوكما ينبري التعرف 
لى إبين المع مين والمشرفين بصور  مت امنة  و غير مت امنةو باإلضافة  االتصالالمع م ذ ى تحةي  ذم ية 

الجنس  :من المتريرات ممل او مخت ف األدوات المستخدمةو مع األخد بعين االذتبار ذدد إلىالتعرف 
 .يةاإلشرافوالخبر   ووالممهل الع مي

متوسةةةط  بةةةين( α =7.72) ذنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة إحصةةةا يةال توجةةةد فةةةروأ  ات داللةةةة  :ألولةةةىالةرضةةةية ا
مةةن وجهةةة نرةةر  فةةي المةةدارس الحكوميةةة اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام  حةةول واقةةع فةةراد العينةةة  اتاسةةتجاب

 .الجنس لمترير تبعاو الضةة الرربية شمال في  المشرفين التربويين
متوسةةةط  بةةةين( α =7.72) ذنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة إحصةةةا ية ات داللةةةة  توجةةةد فةةةروأال  :الةرضةةةية المانيةةةة

مةةن وجهةةة نرةةر  فةةي المةةدارس الحكوميةةة اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام  حةةول واقةةع فةةراد العينةةة  اتاسةةتجاب
 . لمترير الممهل الع مي تبعاو الضةة الرربية شمال في  المشرفين التربويين
متوسةةةط  بةةةين( α =7.72) ذنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة إحصةةةا ية توجةةةد فةةةروأ  ات داللةةةةال : الةرضةةةية المالمةةةة

مةةن وجهةةة نرةةر  فةةي المةةدارس الحكوميةةة اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام  حةةول واقةةع فةةراد العينةةة  اتاسةةتجاب
 .ية اإلشرافل خبر   تبعاو الضةة الرربية شمال في  المشرفين التربويين
متوسةةةط  بةةةين( α =7.72) سةةةتوى الداللةةةةذنةةةد م إحصةةةا يةتوجةةةد فةةةروأ  ات داللةةةة ال : الةرضةةةية الرابعةةةة

مةةن وجهةةة نرةةر  فةةي المةةدارس الحكوميةةة اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام  حةةول واقةةع فةةراد العينةةة  اتاسةةتجاب
  .ل تخص  تبعاو الضةة الرربية شمال في  المشرفين التربويين
متوسةةط  ينبةة( α =7.72) ذنةةد مسةةتوى الداللةةة إحصةةا يةتوجةةد فةةروأ  ات داللةةة ال  :الةرضةةية الخامسةةة

مةةن وجهةةة نرةةر  فةةي المةةدارس الحكوميةةة اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام  حةةول واقةةع فةةراد العينةةة  اتاسةةتجاب
 . لموقع المديرية تبعاو الضةة الرربية شمال في  المشرفين التربويين
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 :فرضيات الدراسة
متوسةةةط  بةةةين( α =7.72) ذنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة إحصةةةا يةال توجةةةد فةةةروأ  ات داللةةةة  :الةرضةةةية األولةةةى

مةةن وجهةةة نرةةر  فةةي المةةدارس الحكوميةةة اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام  حةةول واقةةع فةةراد العينةةة  اتاسةةتجاب
 .الجنس لمترير تبعاو الضةة الرربية شمال في  المشرفين التربويين
متوسةةةط  بةةةين( α =7.72) ذنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة إحصةةةا يةتوجةةةد فةةةروأ  ات داللةةةة ال  :الةرضةةةية المانيةةةة

مةةن وجهةةة نرةةر  فةةي المةةدارس الحكوميةةة اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام  حةةول واقةةع فةةراد العينةةة  تااسةةتجاب
 . لمترير الممهل الع مي تبعاو الضةة الرربية شمال في  المشرفين التربويين
متوسةةةط  بةةةين( α =7.72) ذنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة إحصةةةا يةتوجةةةد فةةةروأ  ات داللةةةة ال : الةرضةةةية المالمةةةة

مةةن وجهةةة نرةةر  فةةي المةةدارس الحكوميةةة اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام  حةةول واقةةععينةةة  فةةراد ال اتاسةةتجاب
 ية اإلشرافل خبر   تبعاو الضةة الرربية شمال في  المشرفين التربويين
متوسةةةط  بةةةين( α =7.72) ذنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة إحصةةةا يةتوجةةةد فةةةروأ  ات داللةةةة ال : الةرضةةةية الرابعةةةة

مةةن وجهةةة نرةةر  فةةي المةةدارس الحكوميةةة اإللكترونةةي اإلشةةرافسةةتخدام ا حةةول واقةةع فةةراد العينةةة  اتاسةةتجاب
 ل تخص   تبعاو الضةة الرربية شمال في  المشرفين التربويين
متوسةةط  بةةين( α =7.72) ذنةةد مسةةتوى الداللةةة إحصةةا يةتوجةةد فةةروأ  ات داللةةة ال  :الةرضةةية الخامسةةة

مةةن وجهةةة نرةةر  فةةي المةةدارس الحكوميةةة اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام  حةةول واقةةع فةةراد العينةةة  اتاسةةتجاب
 . لموقع المديرية تبعاو الضةة الرربية شمال في  المشرفين التربويين

  :أهداف الدراسة
 :لةةتسعى الدراسة 

 .في المدارس الحكومية في شمال الضةة الرربية اإللكتروني اإلشرافالتعرف إلى واقع استخدام   -0
 .لمتريرات الدراسة تبعاو  اإللكتروني اإلشرافم الةروأ في واقع استخداإلى التعرف  -4
 .في ذم هم اليومي اإللكترونيدرجة ممارسة المشرفين التربويين لإلشراف  -2
 . في المدارس اإللكتروني اإلشرافالتعرف إلى معيقات تطبيأ  -2

 :أهمية الدراسة
طةةوير العم يةةة التع يميةةة ي ودوره المهةةم فةةي تاإلشةةرافتسةةتمد هةة ه الدراسةةة  هميتهةةا مةةن  هميةةة العمةةل  
ي ل تر ةةة  ذ ةةةى الصةةةعوبات اإلشةةةرافو مةةةن خةةةالل توريةةةف التقنيةةةات الحديمةةةة فةةةي العمةةةل هاوتحسةةةين التع ميةةةة

والتحديات التي تواجههمو كما تنبمأ  همية الدراسة من حر  الو ار  ذ ى مواكبة المسةتجدات التربويةة فةي 
واهتمامهةةا بةةةالتع يم  اإللكترونةةةيلحميمةةة نحةةةو الةةتع م المعرفةةةي والتقةةدم التكنولةةةوجيو وجهودهةةا ا االنةجةةاررةةل 

 نهةا تعتبةر هة ه  إلةى ليكون قادراو ذ ى المنافسة في ذصر المعرفة والتقدم الع ميو باإلضةافة ؛والنهوض به
فةي المةدارس الحكوميةةو ويتوقةع  ن  اإللكترونةي اإلشةرافالدراسة من  ولى الدراسات التةي تناولةت موضةوت 

كما قد تساهم  .غناا المكتبة التربوية الة سطينية فيما يتع أ به ا الموضوتإ   نررية وتساهم في توفير ماد



 سائدة عفونة، رشا القاسم

 4، العدد 01، المجلد   4102غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية  -مجلة جامعة األزهر (422)
 

 همية اسةتخدامه وتةقميره ذ ةى العم يةة التع يميةة  إلىفي تس يط الضوا ذ ى ه ا األس و  الحديث والتعرف 
فةي المةدارس  ترونةياإللك اإلشةرافيةو كما توجه  نرار المسمولين ومتخ ي القرار ألهمية استخدام اإلشرافو 

من نتا ا ه ه الدراسة في وضع خطط التدري  والتطوير بما  واالستةاد الحكومية في شمال الضةة الرربية 
 .التربوي وتةعي ه لتحقيأ األهداف التي و ضع ألج ها اإلشرافيخدم ذم ية 
 حدود الدراسة

 .الضةة الرربيةالمشرفون التربويون في المدارس الحكومية في شمال  :الحدود البشرية
نةاب سو جنةو  نةاب سو سة ةيتو : مديريات التربية والتع يم في شةمال الضةةة الرربيةة وهةي: الحدود المكانية

 .طولكرمو قباطيةو طوباسو جنينو ق قي ية

 (.4702 – 4702)جراا ه ه الدراسة خالل الةص ين األول والماني ل عام الدراسي إتم : الحدود الزمانية
 :رائيةالتعريفات اإلج

 :التربوي اإلشراف

هو العمل ال ي يقوم به المشرف التربوي لتقديم العون والمساذد  ل مع مين ومتابعتهم بشكل مستمر  
 .التع مية بكافة محاورها وتحقيأ  هدافها/تحسين العم ية التع يمية إلى من  جل تحسين  دا هم وصوالو 

ول ذةن تطةوير العمةل التربةوي والتع يمةةي شةخ   متخصة  ممهةل مةدر  وهةو المسةم : المشررف التربروي
وتعريةةه  وككل من خالل تحسين  داا المع م وحل مشكالته والصعوبات التةي يمكةن  ن تواجهةه هماوتحسين

وتدريبه ذ ى شتى الوسا ل والطرأ الةعالة في التدريس لرفع مسةتوى  دا ةه وتحقيةأ نمةوه المهنةيو وهةو مةن 
 ى المع مين والمع مات ال ين ي درسون الط بة فةي المةدارس الحكوميةة نه من قبل الو ار   لإلشراف ذيتم تعي
   .الضةة الرربيةشمال في 

فةي العمةل  وتوريةهةا والحاسة  اآللةي اإلنترنةتهةو اسةتخدام التقنيةات الحديمةة لشةبكة : اإللكتروني اإلشراف
المستمر بين المشرفين ويحقأ التواصل  وي مما يسهل العمل بققل وقت وجهد وتك ةة وبقذ ى كةاا اإلشراف

 .ا المع مينمما يساذد ذ ى رفع مستوى  دا ووالمع مين

 اإلطار النظري وأدبيات البحث 
لتطةور الةكةةر التربةوي ونرريةات الةتع م والعالقةةات اإلنسةانيةو تبعةه تطةور واضةةح  تبعةاو تطةورت التربيةة 

حتى انتقةل إلةى  مم  صبح توجيهياو تصيد  خطاا المع مو لالتربوي حيث كان تةتيشياو يسعى  اإلشرافلمةهوم 
 اإلشرافذ ى  نها ذم ية ديمقراطية إنسانية تعاونيةو واستمر  اإلشرافالتربوي ال ي ينرر لعم ية  اإلشراف

منهةا ذ ةى سةبيل  والتربةوي المعاصةر بقنواذةه المتعةدد  اإلشةرافالتربوي ذ ى ه ا النحةو حتةى رهةر مةهةوم 
 (.4707ذايشو )التشاركيو وغيرها  اإلشرافو و اإللكتروني إلشرافاباألقرانو و  اإلشراف:ال كر ال الحصر

ولكةةي يةةمدي المشةةرف التربةةوي دوره فةةي تطةةوير العم يةةة التربويةةة والرقةةي بهةةاو فالبةةد لةةه مةةن  ن يطةةور 
العالميةة المعاصةر و التةي تمكنةه مةن  داا ذم ةه بكةةاا   واالتجاهةاتمةاهيمهو و سةاليبهو و نماطةهو بمةا يتةةأ 

و فالطةر  غير المسبوقة في المنج ات التكنولوجيةة التةي  مةرت فةي كافةة جوانة  (ه0242بطينو البا)ذالية 



 إلشراف اإللكتروني في المدارس الحكومّية وسبل التغلب على معيقاتهواقع ا
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رهةةةةور الةةةةتع م إلةةةةى ذ ةةةةى التع ةةةةيمو  دى  و كةةةةان لهةةةةا تةةةةقمير  بةةةةال   ةاالجتماذيةةةةو  اديةواالقتصةةةةالحيةةةةا  العم يةةةةة 
نمةةةا وفمةةةر  يكةةةون مةةةع المع ومةةةات فقةةةط والعمةةةل بحيةةةث جعةةةل التعامةةةل ال الحيةةةا الةةة ي  ممةةةر فةةةي  اإللكترونةةةي وا 

الصوت والصور  والخرا ط والةيديو والموسيقى وغيرهاو كل هة ه المةممرات تعةرض ل ط بةة وت يةد مةن قةدرتهم 
نما التشويأ ل بحث واالكتشاف   اإللكترونيفالتع م  و(4707الراضيو ) ليس فقط ذ ى الةهم واالستيعا  وا 

و وتبةةةادل الخبةةةةرات إلكترونيةةةاو خاللةةةةه مةةةن  االتصةةةالكترونيةةةة صةةةرير  جع ةةةةت جعةةةل العةةةالم  شةةةبه بشاشةةةةات إل
والمع ومات بين شبكات الحاس  اآللي حقيقة م موسة مما  تاح سرذة الوصةول إلةى مراكة  الع ةم والمعرفةة 

و فدور التكنولوجيا فةي التع ةيم يعتبةر  سة وباو (4774ندافو )واالطالت ذ ى كل ما هو جديد لحرة ب حرة 
توريةةف كافةةة المصةةادر البشةةرية واإلبةةدات اإلنسةةانيو والمصةةادر منهجيةةاو وطريقةةة فةةي التةكيةةرو تهةةدف إلةةى 

مةةةراا المواقةةةف التع يميةةةة  المعبةةةديو ) الماديةةةة ممم ةةةة بةةةاألجه   والبرمجيةةةات لحةةةل مشةةةكالت الةةةنرم التربويةةةة وا 
 ؛ Pearson, 2001 ؛ Nelson, 2001)مةن  وه ا ما  كةده كةل  (. ه0240باحا أو النعيمي و  ; 0224

حتةةى ي عةة  دوراو هامةةاو فةةي التطبيةةأ ذ يةةه  ن يةةتم بشةةكل مباشةةر وغيةةر  اإلشةةرافبةةقن (  4774 بةةو غربيةةةو
و حتى يعم وا بصور  فعالة ويبقةون ذ ةى مباشر بين المشرف والمع م  من خالل وسا ل تق يدية وحديمة معاو 
منها ذ ى الرغم مةن الحةواج   لالستةاد اتصال دا م من  جل تحقيأ المشاركة اإليجابيةو وذرض التجار  

الكبيةةر  التةةي يمكةةن  ن تنشةةقو ولكةةن لكةةي يةةتم  لةة  بطريقةةة فعالةةة فع ةةى المشةةرف بنةةاا ذالقةةة شخصةةية مةةع 
 .المع م والتي تعتبر من األساسيات الضرورية لممارسة تجاربهم العم ية

التربةةةوي فةةةي ف سةةةطينو وارتةةةبط هةةة ا  اإلشةةةرافالتربةةةوي ذالميةةةاو وذربيةةةاو ذ ةةةى  اإلشةةةرافانعكةةةس تطةةةور 
ن ذةةةن التع ةةةيم فةةةي يالتربةةةوي فةةةي كةةةل مةةةن مصةةةر واألردن بصةةةةتهما كانتةةةا مسةةة ولت شةةةرافاإلالتطةةةور بتطةةةور 

ت ةة  المرح ةةة بالتةتيشةةيةو مةةم مةةا لبمةةت هةة ه فةةي  اإلشةةرافو حيةةث ذ ةةرف 0442األراضةةي الة سةةطينية حتةةى 
التسمية  ن ب ةدلت ب ةةر الموجةه مةم المشةرفو بعةد  ن تسة مت السة طة الوطنيةة الة سةطينية مهةام التع ةيم ذةام 

 وذ ى التع يم في الضةة الرربية وقطات غ   اإلشرافمو وتشكيل و ار  التربية والتع يم العالي وتوليها 0442
مةةن خةةالل التحةةول مةةن األدوار السةةابقة إلةةى  دوار جديةةد  اتسةةمت  اإلشةةرافوهةة ه نقطةةة تحةةول ر يسةةة فةةي 

ع م والمنهةا  والبي ةة المدرسةيةو بالدذم والمساند  وتقديم خدمات فنية تنم ذن خبر  في مجاالت المع م والمةت
التربوي إحداث التريير في س و  المع م التع يمي فقط بل  صبح يهدف  اإلشرافوبدالو من  ن يكون هدف 

حيةةةةث شةةةةهد  و(2003الخطيةةةة  والخطيةةة و )إلةةةى محاولةةةةة إحةةةةداث الترييةةةر فةةةةي الموقةةةةف التع يمةةةي بقكم ةةةةه 
ذطا ةهرفين وتنةوت المهةام ل مشةرف التربةوي التربوي توسةعاو واضةحاوو و يةاد  فةي ذةدد المشة اإلشراف الةدور  وا 

 .شرافية تنبع من احتياجات المدارس الة سطينيةإالقيادي في تطوير التع يمو كما تم صياغة ف سةة 
 ؛ية في رل الس طة الوطنية الة سطينيةو وكان  مراو طبيعياو ونتيجة حتميةةاإلشرافقد تطورت العم ية ف

متعدد  منهةا ذ ةى مسةتوى  اإلشرافالمت ايد ذ ى التع يمو و صبحت مستويات  الواإلقبل ياد  ذدد المدارس 
و ار  التربيةةةة )مةةةدير المدرسةةةة مشةةةرف مقةةةيم و العةةةامو والمتابعةةةة الشةةةام ةو  اإلشةةةرافاالختصةةةا و ومسةةةتوى 

إلةى كونةه ذم يةة ديمقراطيةة تعاونيةة منرمةةو ولةم  اإلشةرافحيث ارتقةت الممارسةات فةي  و(4770والتع يمو 
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مرح ةةة معاصةةر  إلةةى التربةةوي  اإلشةةرافي لهةة ا الحةةد إنمةةا تجةةاو  ت ةة  األدوار ليصةةل باإلشةةرافف العمةةل يتوقةة
سيسةةةةالم ) خةةةةرى فةةةةي التحةةةةديث والتطةةةةوير ومواكبةةةةة المسةةةةتجدات الع ميةةةةة والتكنولوجيةةةةة والتربويةةةةة العالميةةةةةو 

ة وغيرها مةن األمةور باألقران وال يارات التبادلي اإلشرافورهور ذد  توجهات من تةعيل ( 4770ورخرونو 
دخالة بشكل متةدر  فةي  ذمةل المشةرفين اليوميةةو إن اإلشرافوصوالو إلى توريف التكنولوجيا في العمل  ي وا 
يةو ونرراو ألهميته البالره في تسةهيل العمةل اإلشرافالعم ية  إلى استخدام ت   التقنيات  ضافت مدلوالو واسعاو 

 . وانبه المخت ةةسيتم تس يط الضوا ذ ى ه ا التوريف وذرض ج

  :اإللكتروني اإلشرافمفهوم 
بجميةع مةا تقدمةه  اإلنترنةتاسةتراتيجية يةتم فيهةا تسةخير شةبكة "  :بقنةه  اإللكترونةي اإلشةرافيعرف   

بةةقداا المع ةةم ومسةةاذد   لالرتقةةاا ؛اإلشةةرافية المسةةتخدمة فةةي ذم يةةة اإلشةةرافمةةن خةةدمات لتةعيةةل األسةةالي  
"  :و كما يعتبره رخر بقنةه(07و  4774الصا  و " )ال مانية والمكانية المشرف التربوي لتخطي الحواج  

بالمع مين وتنميتهم  االتصالاستخدام  سالي  إشرافية تعتمد ذ ى التكنولوجيا الحديمة وتقنية المع ومات في 
الموجهةةةو القةرااات : يةو ممةلاإلشةرافمهنيةاو وتطةوير العم يةة التربويةةة والتع يميةة باسةتخدام مخت ةف األسةةالي  

هو 0224المعبةديو" )و والدروس التطبيقيةو وال قاااتو والةدورات التدريبيةة واالجتماذاتوالنشرات التربويةو 
 كمةةر شةةمولية ممةةا  رهةةر تعريةةف   اإللكترونةةيطةةالت ذ ةةى العديةةد مةةن التعريةةةات لإلشةةراف وبعةةد اال (.07 
التربوي ذبر الوسا ط  اإلشرافل ومهام نمط إشرافي يقدم  ذما"  نه اإللكتروني اإلشرافحيث يعتبر  وسبأ

المتعدد  ذ ى الحاس  اآللي وشبكاته إلى المع مين والمةدارس بشةكل يتةيح لهةم إمكانيةة التةاذةل النشةط مةع 
غيةر مت امنةة مةع إمكانيةة إتمةام هة ه  سةوااو  كةان  لة  بصةور  مت امنةة  م المشرفين التربويين  و مع  قةرانهمو

وبالسةرذة التةي تناسة  رةروف المشةرفين التربةويينو فضةالو ذةن إمكانيةة إدار  العم يات فةي الوقةت والمكةان 
 (.00هو  0244الشمرانيو ")ه ه العم يات من خالل ت   الوسا ط 

قةةد تةةم تبنيةةة بصةةور  مت ايةةد  فةةي هةة ا  اإللكترونةةي اإلشةةرافبةةقن (   Vespiaو 4774)وهةة ا مةةا  كةةده 
داد المع مةةين وبعةةد المسةةافاتو وتةةوفر التقنيةةة الحديمةةةو ال يةةاد  الكبيةةر  فةةي  ذةة :منهةةا  العصةةر ألسةةبا  ذةةد

حتى يتم تبنيه بصور  فعالة  :من خالل قيام المجتمع التع يمي بتقدير التكنولوجياو كما  ضاف  يضاو  و يضاو 
و لة  مةن خةالل الةوذي  وبشكل كامل من جميةع األطةراف المهتمةة فةي هة ا المجةال االلت اميج   ن يكون 

فيمةةا . حتةى يحقةةأ  هدافةه اإلشةةرافلعم يةة  االتةي يمكةةن تطبيقهةا والميةة ات التةي تقةةدمه لحاجةات الضةةروريةبا
: نتيجةةة لوجةةود ذةةةدم  مطالةة  منهةةةا اإلشةةةرافسةةةب  المطالبةةة بهةة ا النةةةوت مةةن ( ه0244الشةةمرانيو )لخةة  

دخةال التقنيةةة فةةي جميةةع اإللكترونيةةتطبيةأ الحكومةةة لالمط ة  الةةوطني و لةة  مةن خةةالل سةةعي الحكومةةة  ةو وا 
يةةرى  ن التجديةةد فم يةةات اإلداريةةة والةنيةةة  فةةي الةةو ارات واألجهةة   الحكوميةةة كافةةةو  مةةا المط ةة  التربةةوي الع

وليس خياراو الستشراف المستقبل من خالل تريير طريقة التةكيةرو  والتطوير في مجاالت التربية  مر  حتمي
تبات يمتةا  بةه  مط ة  التقنةي ركة  ذ ةى مةا سالي  جديد  تةتح  فاقةاو واسةعة ل ةتع م الة اتيو فةي حةين  ن ال وا 

وقتنةةةا المعاصةةةر بقنةةةةه ذصةةةر التقنيةةةةةو والةضةةةا ياتو والةةةةتع مم ذةةةن ب عةةةةدو والحاسةةةو و حيةةةةث تنامةةةت وسةةةةا ل 
إال  ن المط   اإلداري لةه نرةر  مخت ةةة معتبةرا  ن  لعصر  فقصبح  العالم قرية صرير وفي ه ا ا االتصال
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المشكالت التي تواجه العديد من المشرفينو منهةا نقة   ذةداد يعالا كميراو من  اإللكتروني اإلشرافتطبيأ 
المشرفين التربويين مقابل  يةاد   ذةداد المع مةينو وب عةد بعةض المةدارس ذةن إدارات التربيةة والتع ةيم ومراكة  

 .    التربوي اإلشراف
و لعةود واالسة يم )و كده ( ه0244الشمرانيو )كما حددها  اإللكتروني اإلشرافيمكن تصنيف  نوات و 
المعتمةد ذ ةى الحاسة  اآللةي حيةث يةتم مةن خاللةه تقةديم العمةل  اإلشةراف :إلى  ربعةة  نةوات هةي( ه0244
األقةةرا  المدمجةةةو  :ي ل مع مةةين باسةةتخدام الحاسةة  اآللةةي وبرمجياتةةه مةةن خةةالل وسةةا ط التخةة يناإلشةةراف

مةا يقةدم لةه دون التةاذةل مةع األقةرا  الصة بةو وهة ا النةوت يحقةأ ل مع ةم التةاذةل مةع و  سطوانات الةيةديوو و 
المعتمةد ذ ةى الشةبكات يتةيح فرصةة التةاذةل النشةط  اإلشةراف  ن المشرف التربوي  و مع األقرانو في حةين

كونةه يةتم مةن خةالل  ؛بين المع مين والمشرفين التربويين من جهةو وبين المع مين واألقةران مةن جهةة  خةرى
الرقمةةةي فهةةو إشةةةراف يةةتم مةةةن خةةالل وسةةةا ط  اإلشةةرافو  مةةةا اإلنترنةةتالمح يةةةة  و  االتصةةالإحةةدى شةةةبكات 

ت الرقمية كالحاسة  اآللةي وشةبكاتهو و شةبكة الكةابالت الت ة يونيةةو و قمةار االتصاالتكنولوجيا المع ومات و 
ال ي يتم من خةالل وسةا ط متعةدد  منهةا التق يديةة  و الحديمةة بحيةث يكةون  اإلشرافالبث الةضا يو إالم  ن 
حيةث  وذن بعةد اإلشرافمعاو ذن المشرف التربوي يسمى  االمنينمكانياو  و  مانياو  و  فيه المع مون بعيدين

الت ة يةون وغيرهةاو  مةا الحديمةة و الراديةوو و  شةرطة التسةجيلو و المةواد المطبوذةةو  :تعتبر  دواتةه التق يديةة منهةا
 اإلشةةرافبةةر تطبيقةةات وتعت. كالحاسةة  اآللةةي وبرمجياتةةه وشةةبكاتهو والقنةةوات الةضةةا يةو والهةةاتف المحمةةولف

ي وهي ذديد  متنوذة اإلشرافمن التقنيات الحديمة في العمل  االستةاد مهمة حيث توضح سبل  اإللكتروني
 ووغةةةرف المحادمةةةةةو اإللكترونيةةالمكتبةةةة و و وقواذةةد البيانةةةات وةو القةةةوا م اإلخباريةةةةاإللكترونيةةالحقا ةةة  : منهةةا

 .  اإللكترونيالبريد و 
 اإللكتروني اإلشرافمتطلبات تطبيق 
فإنةةةه يتط ةةة  مجموذةةةة مةةةن  ويعتبةةةر مةةةن األسةةةالي  الحديمةةةة المعاصةةةر  اإللكترونةةةي اإلشةةةرافبمةةةا  ن 

مجموذةةةةة مةةةةن ( 4772سةةةةةرو )واإلجةةةةرااات لتطبيقةةةةه ذ ةةةةى  رض الواقةةةةعو  كةةةةرت  واالحتياجةةةةاتالخطةةةةوات 
المةدارسو وكة ل   بين جميع االتصالاإلجرااات وهي بدااو بتوفير شبكة اتصاالت ذالية القدر  تمكنها من 

دار   بسةةرذة وتبةةادل البيانةةات  االتصةةالالتربةةوي لضةةمان القةةدر  ذ ةةى  اإلشةةرافالمةةدارس واإلدار  التع يميةةة وا 
دار  المحتةوى  الة ي  اإللكترونةيوالمع وماتو من خالل توفير بةراما مدذمةة تةوفر تطبيقةات إلدار  التع ةيم وا 

و لة  بإنشةاا بنيةة تحتيةة  اإلنترنةتى الحواسةي  وخدمةة يتعامل معه النرامو باإلضافة إلى هيك ة تعتمةد ذ ة
لإلنترنةةتو كمةةةا تتط ةةة  البنيةةةة التحتيةةة تةةةوفير  جهةةة   وسةةةا ط متعةةدد  متصةةة ة بالحواسةةةي  وتةةةوفير برمجيةةةات 

وبرنةاما المحادمةةو وتةوفير خطةوط هواتةف اتصةال سةوااو  اإللكترونةيوبةراما البريةد  اإلنترنتكبراما تصةح 
 و الخطةةوط الحديمةةة كةةالجوال نةةتو مةةم تةةوفير المةةوارد  Adsl))المشةةتر  الرقمةةي  الخطةةوط العاديةةة  و الخةةط

الجديةدو بحيةث تكةون ممه ةة قةادر   اإللكترونةيالبشرية حيث البد من وجود كوادر بشرية تتعامل مع النرام 
ي ةةة و  مةا األهةةم فهةو تةةوفير البي ةة الداذمةةة ويقصةد بهةةا الب(ه0242البةةابطينو )ذ ةى العمةةل فةي هةة ا النرةام 
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مةةن اإلدار  الع يةةا ممم ةةة بةةو ار  التربيةةة والتع ةةيم  او ذ ةةى كافةةة المسةةتويات بةةدا اإللكترونةةي اإلشةةرافالتةةي تةةدذم 
مةةةةةروراو بالمشةةةةةةرفين التربةةةةةةويين والمشةةةةةةرفات وانتهةةةةةةااو بةةةةةالمع مين والمع مةةةةةةات وجميةةةةةةع الكةةةةةةوادر البشةةةةةةرية فةةةةةةي 

 اإللكترونةةي اإلشةةرافاذمةةة السةةتخدام البي ةةة الد وجةةودو لةة  ألن  ؛(4770ذبيةةدات و بةةو السةةميدو )المةةدارس
يو ويةةتم  لةة  بالنشةةر اإلشةةراففةةي العمةةل و هميتةةه كونةةه يتط ةة  وذيةةاو بضةةرور  اسةةتخدامه  ؛يعتبةةر  مةةراو مهمةةاو 

اإلذالمةةي المسةةبأ مةةن خةةالل  سةةالي  متنوذةةة كالنشةةرات والقةةرااات الموجهةةةو وذمةةل النةةدوات والمةةمتمرات 
نالحةةر ممةةا سةةبأ ذنةةدما (. ه0242البةةابطينو . )قةةع التع يمةةيلنشةةر التوذيةةة السةةتخدامه وتدذيمةةه فةةي الوا

نسةةةتخدم نرامةةةاو جديةةةداو يجةةة  التحضةةةير واإلذةةةداد المسةةةبأ لةةةه وحصةةةر احتياجاتةةةه ومتط بةةةات نجاحةةةه ماديةةةاو 
ومعنوياوو واإلذالم المسبأ ل بدا بتطبيقهو والحصةول ذ ةى التمويةل الة ي يرطةي تكاليةةه وتحضةير المجتمةع 

 . شرحه ل ة ة المستهدفة وتدريبهم المسبأ الستخدامه لتحقيأ األهداف المرجوم  منهالمعني له ا النرامو ب
 :الدراسات العربية -أولا 

ومعوقرات اسرتخدامه فري  اإللكترونريالتربروي  اإلشرافأهمية "  :عنوانها( م4104)دراسة البلوي 
": منطقرة تبروا التعليميرةية من وجهة نظر المشرفات التربويات ومعلمات الرياضريات باإلشرافاألساليب 

ودرجةة معوقةات اسةتخدامه  اإللكترونةيالتربةوي  اإلشرافحيث هدفت الدراسة إلى الكشف ذن درجة  همية 
 ية مةن وجهةة نرةر المشةرفات التربويةات ومع مةات الرياضةيات بمنطقةة تبةو و وتحقيقةاو اإلشةراففي األسةالي  

مسحيو وقد مم ت ذينة الدراسة المجتمع األص ي ألهداف الدراسة استخدمت الباحمتان  المنها الوصةي ال
( 027)و تربويةةةمشةةرفة ( 020)بواقةةع  ومشةةرفة تربويةةة ومع مةةة رياضةةيات( 400)وب رةةت العينةةة  ول دارسةةة

 .(ه0220/0224)مع مةةة رياضةةيات فةةي المةةدارس المانويةةة الحكوميةةة ل بنةةات بمنطقةةة تبةةو  ل عةةام الدراسةةي 
فقةر  مو ذةة ذ ةى ( 24)في ضوا مقياس ليكرت المالمي شةم ت استبانةولإلجابة ذن  س  ة الدراسة تم بناا 

والمجةةةال المةةةاني درجةةةة معوقةةةات اسةةةتخدام  واإللكترونةةةيالتربةةةوي  اإلشةةةرافدرجةةةة  هميةةةة  :مجةةةالين ر يسةةةين
 اإلشةرافو وتوص ت الدراسة إلةى مجموذةة مةن النتةا ا  بر هةا  ن درجةة  هميةة اإللكترونيالتربوي  اإلشراف
فةي األسةالي   اإللكترونةي اإلشرافكانت بدرجة ذاليةو كما  ن درجة معوقات استخدام  رونياإللكتالتربوي 
  .ية كانت بدرجة ذالية  يضاو اإلشراف

الواقررع )فري التعلريم العرام  اإللكترونرري اإلشرراف"  :عنوانهرا( م 4100/ه 0244)دراسرة المعبردي 
عةرف إلةى درجةة معرفةة المشةرفين التربةويين الت إلةى حيث هدفت ه ه الدراسة ":في مكة المكرمة( والمأمول

يةو اإلشةرافمتط بات تطبيقةه فةي األذمةال  إلىو والتعرف و هميته اإللكتروني اإلشرافبمكة المكرمة بمةهوم 
كمةةةا اسةةةتخدم  ولمال متةةةه ألغةةةراض الدراسةةةة ؛معوقةةةات اسةةةتخدامهو واسةةةتخدم الباحةةةث المةةةنها الوصةةةةي ومةةةا
مشةةرفا تربويةةاو فةةي إدار  ( 022)تكةةون مجتمةةع الدراسةةة النهةةا ي مةةن  كةةقدا  لجمةةع البيانةةاتو حيةةث سةةتبانةاال

 ن درجةة معرفةة المشةرفين : التربية والتع ةيم بمكةة المكرمةةو وكانةت  هةم النتةا ا التةي توصة ت إليهةا الدراسةة
كانةةت بدرجةةة كبيةةر و و ن مسةةتوى متط بةةات  و هميتةةه اإللكترونةةي اإلشةةرافالتربةةويين بمكةةة المكرمةةة لمةهةةوم 

ية ودرجةةة المعوقةةات اإلداريةةة والتقنيةةة والةنيةةة والبشةةرية كةةان بدرجةةة كبيةةر و  وقةةد اإلشةةرافه فةةي األذمةةال تطبيقةة
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مةةةن  جةةةل امةةةتال   اإلنترنةةةت؛ وصةةةى الباحةةةث بضةةةرور   تقهيةةةل المشةةةرفين التربةةةويين السةةةتخدام الحاسةةةو  و 
 . اإللكتروني اإلشرافلتطبيأ  المهارات

فرري أدا   اإللكترونرريالتربرروي  اإلشررراففاعليررة " :عنوانهررا( م4112/ه 0242)دراسررة المغرر وي 
ذ ةةى  داا مع مةةي  اإللكترونةةيالتربةةوي  اإلشةةرافهةةدفت الدراسةةة إلةةى تعةةرف فاذ يةةة و": معلمرري الرياضرريات

مع ماو من ( 72)الرياضياتو واستخدم الباحث المنها شبه التجريبي في دراستهو وتكونت ذينة الدراسة من 
المراحل الدراسية وتم اختيارهم بطريقة العينةة الطبقيةة العشةوا يةو وتةم تقسةيم مع مي ماد  الرياضيات لجميع 
هما تجريبيةةة جع هةةا تتواصةةل مةةع الباحةةث ذةةن طريةةأ موقةةع إلكترونةةي ا حةةد: العينةةة ذشةةوا ياو إلةةى مجمةةوذتين
ا هة ه و واألخرى ضابطة تتواصل بةالطرأ التق يديةةو وكانةت نتةا "اإلنترنت"ذ ى الشبكة العنكبوتية العالمية 
بين متوسط  داا المجموذتين في ( α=7.72)ذند مستوى الداللة  إحصا يةالدراسة وجود فروأ  ات داللة 

 والت كر والةهم معاوو  لصالح المجموذة التجريبية -الةهم   –البعدي ذند كل من مستوى  الت كر  االختبار
بةةين متوسةةط ( α=7.72)الداللةة  ذنةد مسةةتوى إحصةةا يةو لة  بعةةد الضةبط القب ةةي ووجةود فةةروأ  ات داللةة 

التنةية   – داا المجموذتين التجريبية في بطاقة مالحرة مهارات التدريس البعديةة ذنةد كةل مهةار  التخطةيط 
التخطةةةيط والتنةيةةة  والتقةةةويم معةةةاو لصةةةالح المجموذةةةة التجريبيةةةة و لةةة  بعةةةد الضةةةبط القب ةةةيو كمةةةا  -التقةةةويم  -

بتعةةةةاث والتةةةةدري  ل مع مةةةةين والمشةةةةرفين ة مةةةةن قبةةةةل إدار  االة دورات تدريبيةةةة وصةةةةى الباحةةةةث بضةةةةرور  إقامةةةة
 .وتوريةها في العم ية التربوية اإلنترنتالتربويين في كيةية استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية 

ية فري العمليرة اإلشرراففري توظيرف األسراليب  اإلنترنرتدور "  :عنوانها( م4112)دراسة الغامدي 
تعةةرف إلةةى  وهةةدفت هةة ه الدراسةةة": رفين التربررويين فرري منطقررة الباحررة التعليميررة مررن وجهررة نظررر المشرر

المعوقةات التةي تواجةه المشةرفين  إلةىيةو والتعةرف اإلشةرافممارسة المشرفين التربويين لإلنترنت في مهةامهم 
يةو وقةد اسةتخدم الباحةث المةنها الوصةةي التح ي ةيو اإلشةراففةي األسةالي   اإلنترنةتالتربويين ذنةد اسةتخدام 

مةن المشةرفين التربةويين فةي ( 022)كقدا  لجمع المع وماتو وتكون مجتمع الدراسة مةن  ستبانةاالستخدم وا
ية اإلشةراف ن ممارسةة المشةرفين التربةويين لإلنترنةت فةي ممارسةاتهم : منطقة الباحةو وكان من  بر  نتا جهةا

فةي ممارسةاتهم  اإلنترنةتم كانت متوسطةو فةي حةين توجةد معوقةات تواجةه المشةرفين التربةويين ذنةد اسةتخدا
 . لتطوير العم ية التع يمية اإلنترنتيةو كما  وصى الباحث بضرور  االهتمام باستخدام اإلشراف

التربروي عرن بدعرد برين األهميرة والممارسرة ومعوقرات  اإلشرراف " :عنوانهرا( م4112)دراسة سرفر 
ذةةةن ب عةةةد  اإلشةةةرافحةةةول مةهةةةوم حيةةةث هةةةدفت دراسةةةتها إلةةةى معرفةةةة رراا المشةةةرفات التربويةةةات " اسرررتخدامه

والكشةةف ذةةن المعيقةةات الماديةةة والبشةةرية التةةي تعتةةرض تنةيةة ه فةةي الواقةةع  هةةاووتطبيقومعرفةةة  هميتةةه  دواتةةه 
التربوي في مدينة مكة المكرمة وجدم  والطا فو وكانت  بةر  النتةا ا التةي توصة ت إليهةا الدراسةة  ن مةهةوم 

 هميةة تطبيقةةه ذ ةةى لمشةرفات التربويةاتو و جمعةةت المشةرفات ذةن ب عةةد واضةح بدرجةةة كبيةر  لةةدى ا اإلشةراف
هةةي سةةوا البنيةةة فبدرجةةة كبيةةر  لتناسةة  متط بةةات العصةةر الحةةديثو  مةةا  بةةر  المعيقةةات الماديةةة  وضةةرورته
التربةةةوي والمةةةدارسو  مةةةا المعيقةةةات البشةةةرية فكانةةةت ضةةةعف المقافةةةة  اإلشةةةرافة إلدارات اإللكترونيةةةالتحتيةةةة 
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ذةةةدم التةةةدري  الكةةةافي السةةةتخدامه وكمةةةر  األذبةةةاا اإلداريةةةة والةنيةةةة ذ ةةةى المشةةةرفات و  اإلنترنةةةتالحاسةةةوبية و 
 ؛ياإلشةرافالتربوي ذن بعد فةي الميةدان  اإلشرافالتربوياتو كما  وصت الباحمتان  بضرور  تطبيأ نمو   

 .لما له من  همية ويتناس  مع تطورات العم ية التع يمية في المم كة العربية السعودية
واقرع اسرتخدام المشررفين التربرويين للشربكة العنكبوتيرة فري "  :عنوانها( م4112)شافعي دراسة ال

حيةةث ": التربروي بتعلرريم جردة  اإلشرررافتفعيرل أسرلوبي القرررا ات الموجهرة والنشرررات التربويرة فرري مجرال 
والنشةرات هدفت الدراسة إلى معرفة  همية استخدام الشبكة العنكبوتية في تةعيل  سة وبي القةرااات الموجهةة 

التربوية من وجهةة نرةر المشةرفين التربةويين وتحديةد الصةعوبات ومعيقةات اسةتخدام الشةبكة العنكبوتيةة التةي 
تواجةه المشةةرفين فةةي األسةة وبين السةةابأ  كرهمةةاو وقةةد اسةةتخدم الباحةةث المةةنها الوصةةةي التح ي ةةيو واسةةتخدم 

ميةع المشةرفين التربةويين بةإدار  تع ةيم كةقدا  لجمةع المع ومةاتو حيةث تكةون مجتمةع الدراسةة مةن ج االستبيان
مشةرفاو تربويةاوو وكانةت  بةر  النتةا ا التةي توصة ت ( 027)التابعة لها والبال  ذددهم  اإلشرافجد و ومراك  
 ن اسةةتخدام الشةةبكة العنكبوتيةةة فةةي تةعيةةل  سةة وبي القةةرااات الموجهةةة والنشةةرات التربويةةة مةةن : إليهةةا الدراسةةة

انةت ضةعيةة جةداوو كمةا  كةدت العينةة إرسةال القةرااات الموجهةة والنشةرات التربويةة قبل المشرفين التربةويين ك
فةةي مواقةةع ذمةةل المشةةرفينو وهةة ا سةةب  ذةةدم  اإلنترنةةتب االتصةةالل مع مةةين ذبةةر الشةةبكة العنكبوتيةةة وذةةدم 

اسةةتخدامهم ل شةةبكة العنكبوتيةةةو فةةي حةةين  رهةةرت نتيجةةة  خةةرى  ن نسةةبة ذاليةةة مةةن  فةةراد العينةةة يةةرون  ن 
منها و ن ذةدداو كبيةراو مةنهم يبحمةون ذةن القةرااات الموجهةة والنشةرات  االستةاد تقنية متطور  يج   نترنتاإل

 .التربوية في المواقع المتخصصة
واقع استخدام المشرفين والمشرفات للحاسب اآللي فري أدا  "  :عنوانها( م4111)دراسة الفضيل 

التربةويين والمشةرفات  تعةرف مةدى اسةتخدام المشةرفينإلةى حيث هدفت دراسةته ": مهامهم في مكة المكرمة
مسةةتوى مهةةار  المشةةرفين فةةي اسةةتخدامهو  إلةةىي فةةي القيةةام بقذمةةالهم الةنيةةة واإلداريةةةو والتعةةرف لةةآلل حاسة  ا

كةةقدا  لجمةةع المع ومةةاتو حيةةث تكةةون  االسةةتبيانوقةةد اسةةتخدم الباحةةث المةةنها الوصةةةي التح ي ةةي واسةةتخدم 
 ن  ذداد المشرفين : وكانت  هم نتا جها ومشرفة تربوية( 477)و شرف  تربويم (077)مجتمع الدراسة من 

التربويين ال ين يمت كون  جه   حاسبات رلية ومهارتهم في استخدامها من ذينة دراسته كانةت مرتةعةة جةداوو 
فةةي حةةين إالم  ن اسةةتخدامهم لهةة ه التقنيةةة فةةي  داا مهةةامهم الةنيةةة واإلداريةةة الموك ةةة إلةةيهم كانةةت متوسةةطةو 

 مةةةةا  وصةةةةى الباحةةةةث  ن يشةةةةتر  المشةةةةرفونكانةةةةت العقبةةةةات التةةةةي تحةةةةول دون اسةةةةتخدامه مرتةعةةةةة نسةةةةبياوو ك
 . والمشرفات في دورات ل حاس  اآللي

 : الدراسات األجنبية: ثانياا 
هةةدفت إلةةى تعةةرف اسةةتخدامات ( Gulbahar & Guvenk, 2008)دراسررة جلبهررار وجوفينررا

العوامةةل  إلةةىن قبةةل مع مةةي المةةدارس فةةي تركيةةاو إضةةافة إلةةى التعةةرف ت مةةاالتصةةاالتكنولوجيةةا المع ومةةات و 
التةةي تةةدذم هةة ه االسةةتخدامات وذ ةةى وذةةيهم ومسةةتوى خبةةرتهم فةةي فعاليةةة االسةةتخدامو وذ ةةى العقبةةات التةةي 

مشةةاركاوو وقةد اسةةتخدم الباحمةةان ( 247)تحةول دون فعاليةةة االسةتخدامو حيةةث تكونةت ذينةةة الدراسةة مةةن مةن 
فقرات تعود ل عوامل التي تشجع ذ ى االستخدامو ( 2)فقر  تعود لالستخداماتو و( 24) تكونت من استبانة
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فقةر  تشةير إلةةى العقبةات التةي واجهةةتهم ( 04)فقةر  تشةير إلةى وذةةي المشةاركين لةعاليةة االسةةتخدامو و( 02)و
اسةةةةةتخدموا الحاسةةةةةو  ألغةةةةةراض العمةةةةةلو قةةةةةد %( 42.4) ن إلةةةةةى ت النتةةةةةا ا  شةةةةةار  منةةةةةاا االسةةةةةتخدامو وقةةةةةد 

والك مةات وبرنةاما  معةالا النصةو  كةان لبرنةامافو  مةا االسةتخدام األكمةر اإلنترنتاستخدموا %( 22.0)و
ةو  مةةةا اإللكترونيةةةومنتةةةديات الحةةةوار والموسةةةوذات  اإللكترونةةةيالعةةةرض التقةةةديمي ومحركةةةات البحةةةث والبريةةةد 

والخةةوف مةةن اسةةتخدام  العقبةةات التةةي واجهةةتهم فكانةةت نقةة  المعرفةةة التقنيةةة ونقةة  المعةةدات التكنولوجيةةةو
  .التكنولوجيا ونق  الخبر  التي تشير إلى ضعف التدري   مناا الخدمة

: التربرروي اإلشرررافالوسررائط المتعررددة فرري "  :عنوانهررا( Baltimore, 2003) دراسررة بررالتيمور
تعةةرف مةةدى إمكانيةةة اسةةتخدام  إلةةى وهةةدفت الدراسةةة ":التحررول ىلررى الررتعلم التكنولرروجي بوسرراطة الفيررديو

األساسيةو حيث وضحت الدراسة كيةية استخدام التدري  التةاذ ي  اإلشرافوسا ط المتعدد  لبناا مهارات ال
نج تةرا ذ ةى ذينةة مةن المشةرفين التربةويينو وتةم تطبيةأ إالموجه ل مشرفين التربةويينو وقةد تمةت الدراسةة فةي 

الكمبيةةةةوتر " ام تقنيةةةةات المةةةةنها التجريبةةةةي باسةةةةتخدام برنةةةةاما  ي ح مةةةةة تدريبيةةةةة تمةةةةت صةةةةياغتها السةةةةتخد
 اإلشرافوكان ذبار  ذن مهارات (  CD.ROM)دخال البرناما في ال اكر  األساسية إحيث تم و "اإلنترنتو 

األساسةةيةو وكيةيةةة التةةدري  ذ يهةةا باسةةتخدام الوسةةا ط المتعةةدد و وقةةد  مبتةةت نتةةا ا هةة ه الدراسةةة مةةدى فعاليةةة 
 . ية مع المع ميناإلشرافالتربويين في العم ية البرناما في تنمية الكةايات المهنية ل مشرفين 

 اإلشرررافالعمررل علررى تفعيررل " عنوانهررا ( Malon & James, 2002) دراسررة مررالون وجرريمس
 اإلشةرافتوضح الدراسة كيةية إنشاا ذالقة بين المع مةين والمشةرفين التربةويين بواسةطة ": التربوي عن بعد

و  اإللكترونيكالبريد : اإلشرافمساذد  لمنهجية ه ا النوت من من خالل استخدام التكنولوجيا ال اإللكتروني
فةي  اإلشةرافدارات إو ومةمتمرات الةيةديو التةةاذ يو حيةث  جريةت الدراسةة فةي (chat)بالتواصةل  اإلشرافو 
نج تراو واستخدم الباحث المنها الوصةةيو وقةد  مبتةت الدراسةة مةدى رفةع مسةتوى ذم يةة التةدري  ل مع مةين إ

و كمةةا  وصةةى اإلنترنةتفين التربةةويين مةةن خةالل اسةةتخدام التقنيةةات الحديمةة والحاسةة  اآللةةي و مةن قبةةل المشةر 
لحل الكمير من العقبةات التةي تواجةه المع مةين والمشةرفين والمسةاهمة  ؛الباحمان باالهتمام بالتدري  ذن بعد

 .الةاذ ة في حل المشكالت التي تعترض التع يم ذن بعد

ة فري مجرال اإللكترونيرالتحسرينات "  :عنوانهرا( Shean   et al. , 2001)دراسة شرين وخخررون 
حيث  جرى فريأ العمل دراسةة مسةحية هةدفت إلةى معرفةة كيةيةة سةد العجة  فةي مشةرفي التربيةة  ":اإلشراف
ودمةا ( ) اإللكترونةي اإلشةراففةي المنةاطأ الريةيةةو وصةمموا مشةروت تع ية   هاومع مي الخاصة

ي لمع مي التربية الخاصةةو وقةد  جريةت هة ه الدراسةة فةي جنةو  غةر  اإلشرافبالتدري  تكنولوجيا الحاس  
مةةن هةة ا البرنةةاما و هميةةة اسةةتخدام المع مةةين األوا ةةل لهةة ا  االسةةتةاد الهنةةدو حيةةث ركةة ت هةة ه الدراسةةة ذ ةةى 

صةةعوبات وبدرجةةة كبيةةر  مةةن هةة ا المشةةروتو رغةةم التحةةديات وال االسةةتةاد  نةةه تةةم : المشةةروتو وكانةةت نتا جهةةا
ذ ةةى المع مةةين المتعةةاونين  اإلشةةرافالتةةي اذترضةةتهمو واسةةتةاد  المشةةرفين التربةةويين بتةةوفير جهةةودهم بعةةدم 
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 اإلشةرافبطريقة مباشر و بل تةتم متةابعتهم مةن خةالل الحةاالت األربعةة التةي وضةحتها دراسةتهم فةي برنةاما 
 .اإللكتروني

مةع الدراسةات السةابقة فةي تتشةابه الدراسةة الحاليةة  دراسات العربية واألجنبيةة وجةد  نمن خالل استعراض ال
مةهومةةه و هميتةةه وم ايةةا اسةةتخدامه فةةي  إلةةىموضةةوت الدراسةةة و هةةدافهاو كمةةا اتةقةةت جميعةةاو بضةةرور  التعةةرف 

و والمرةة وي (4700)و والمعبةةدي (4772)و وسةةةر (4772)ية كمةةا فةةي دراسةةة الرامةةدي اإلشةةرافالممارسةةات 
 و(4704)و والب ةوي(4770)و والشةافعي (4772)و وسةةر(4777)يلو والةضة(4774)و والصةا   (4774)

Baltimore (2003)  وMalon & James(2002) (4770) وHorn etal.r (4770)وShean etal. 

 وياإلشةراففةي العمةل  اإللكترونةي اإلشةرافكما  ن معرم الدراسات السابقة  وضحت معوقةات اسةتخدام .  
فةةي مواقةةع ذمةةل المشةةرفينو وسةةوا البنيةةة التحتيةةة  اإلنترنةةتة حيةةث حةةددت الصةةعوبات فةةي ذةةدم تةةوفر خدمةة

و وذةةةدم التةةةدري  اإلنترنةةةتالتربةةةوي والمةةةدارسو وضةةةعف المقافةةةة الحاسةةةوبية و  اإلشةةةرافة إلدارات اإللكترونيةةة
و وكمر  األذباا اإلدارية والةنية ذ ى المشرفين وه ا مةارهر ج يةاو فةي اإللكتروني اإلشرافالكافي الستخدام 

و كما تضمنت دراسةة اإللكتروني اإلشرافحيث حددت ممانية ذشر معوقاو الستخدام  و(4772)دراسة سةر
 .المعوقات (4704)و والب وي (4774)من المر وي  كل  

 :الطريقة واإلجرا ات
و لةة  لمال متةةة لطبيعةةة الدراسةةةو  وقةةد تةةم جمةةع  لجمةةع البيانةةات التح ي ةةياسةةتخدم المةةنها الوصةةةي  

  :فةةةي صةةةورتها النها يةةةة ذ ةةةى جةةة  ين سةةةتبانةاالوقةةةد اشةةةتم ت . والمقاب ةةةة  وسةةةتبانةاال :البيانةةةات بةةةقداتين همةةةا
يةو اإلشةةرافالجةةنسو والتخصةة و وسةةنوات الخبةةر   :هةةيو  ذامةةةديموغرافيةةة مع ومةةات  شةةملوي: األول الجةة ا

: نيالمةا جة اال  .التربةوي اإلشةرافوالممهل الع مي ل مبحومينو وموقع المديرية التي يعمل بهاو ونوت وريةة 
في المةدارس  اإللكتروني اإلشرافواقع استخدام يتع أ ب مجاالت فيما( 2)فقر و مو ذة ذ ى (20)تكون من

وهةةة ه المجةةةاالت  الحكوميةةةة مةةةن وجهةةةة نرةةةر المشةةةرفين التربةةةويين والمشةةةرفات فةةةي شةةةمال الضةةةةة الرربيةةةةو
    :0رقم  موضحة في الجدول 

 لتهاعلى مجا ستبانةالتوزيع فقرات  0جدول رقم 
 األسئلة المجال الرقم

 2-0  اإللكتروني اإلشرافالمعرفة بمةهوم   -0
 22-2 اإللكتروني اإلشرافالمعرفة بقهمية   -4
 70-22 ي اإلشراففي العمل  اإللكتروني اإلشرافاستخدام   -2
 20-74  اإللكتروني اإلشرافمعوقات استخدام   -2

 20 مجموت األس  ة
 

تحويةةةةل  ولتةسةةةير النتةةةا ا تةةةم.  خةةةةالل مقيةةةاس تةةةدر  خماسةةةي تةةةم االسةةةتجابة ذةةةن هةةة ه الةقةةةرات مةةةن
 :ر النتةةا ا ذ ةةى هةة ا األسةةاس وفةةأ المعيةةار التةةالي ل موافقةةةيالمتوسةةطات الحسةةابية إلةةى نسةة  م ويةةة وتةسةة
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%( 24.4 -27) .متوسةةةةةةةطة%( 74.4-%.77) .كبيةةةةةةةر %(  04.4 -07) .كبيةةةةةةةر  جةةةةةةةداو ( 27-077%)
 سةة  ة المقاب ةةة مةةن سةةتة  سةة  ة تةةم تطويرهةةا بعةةد المقاب ةةة ضةةعيةة جةةدا و كمةةا تكونةةت  27ضةةعيةة و قةةل مةةن 

جراااألولى  هةل : النسةخة النها يةة ل مقاب ةة هةيو التعديل المناس  ذ يها لتحقيأ  غراض البحث و هدافهو  وا 
و ولمةا ا؟ وهةل هة ا مط ة  مةن الةو ار  ؟ وهةةل او ضةةروري او ي  مةر اإلشةرافتبةر توريةف التكنولوجيةا فةي العمةل يع

ي؟ ومةةا المجةةاالت التةةي اإلشةةرافقب ية لتطبيقةةه؟ و كيةةف يةةتم توريةةف التكنولوجيةةا فةةي العمةةل توجةةد خطةةة مسةةت
ت ة  المعوقةات ؟  ي و ومةااإلشةرافيمكن توريةه فيها؟ وهل توجةد معوقةات السةتخدام التكنولوجيةا فةي العمةل 

ميهةا مةن خةالل وما السبل لتالفي ت   المعوقات؟ وقد تم إذةداد  دوات الدراسةة بعةد مراجعةة األدبيةات وتحك
 مةةا فيمةةا يخةة   .رسةةالها ذ ةةى مجموذةةة مةةن  ذضةةاا الهي ةةة التدريسةةية بالجامعةةات المختصةةين بالموضةةوتإ

فقةةد تةةم إذةةدادها بصةةورتها األوليةةة بكتابةةة فقةةرات لكةةل مجةةال مةةن مجاالتهةةا األربعةةة بعةةد مراجعةةة  سةةتبانةاال
وبعةد  خة  مالحرةاتهم تةم  ون المحكمةين دبيات البحث واالستةاد  منهاو  ومن مم تةم  إرسةالها إلةى ممانيةة مة

فقةةر  بعةةةد  27 و صةةبحت األوليةةةة فقةةر  بصةةورتها 22مةةةن  سةةتبانةتعةةديالت الال مةةةو وقةةةد تكونةةت االإجةةراا ال
 مةةا فيمةةا يتع ةةأ بالمبةةات فقةةد تةةم اختيةةار ذينةةة و  وسةةتبانةوبهةة ا تةةم التقكةةد مةةن الصةةدأ الرةةاهري لال والتعةةديل

وتةم اسةتخرا  معامةل المبةات  ومن خار  ذينة البحث ستبانةااللتعب ة  او تربوي او مشرف 27ذشوا ية مكونة من 
 مةةا .  47.0 -47.2بةةين  سةةتبانةاالوتراوحةةت قيمةةة معةةامالت المبةةات لمجةةاالت .  40.4الك ةةي والةة ي ب ةة  
مةا يحقةأ  هةداف ذ ةى مراجعةة األدبيةات م وليةة بنةااو ة فقد تم إذةداد المسةقلة بصةورتها األفيما يتع أ بالمقاب 

وقةد  وررا هةمو من خالل تةسيرات المشرفين التربةويين التربوي اإلشرافو ل  لتشكيل فكر   وسع ذن  البحث
ومةةن مةةم تعةةديل األسةة  ة بنةةاا  والمةةديريات فةةي إحةةدى اإلشةةرافتةةم ذقةةد مقاب ةةة  ولةةى تجريبيةةة مةةع ر ةةيس قسةةم 
خراجها بشك ها النها ي  . ذ ى مجريات المقاب ة وا 

 وعينته  مجتمع الدراسة
المشةرفين التربةويين العةام ين فةي مةديريات جميةع  ذينة الدراسةة مجتمةع الدراسةة المكةون مةن تشمل  

تم إجراا مقابالت مع رمساا  قسام  اوومشرف( 422)والبال  ذددهم  التربية والتع يم في شمال الضةة الرربية
( 422) تو يةعوقةد تةم   (.2)التربوي في مديريات التربيةة والتع ةيم شةمال الضةةة الرربيةةو وذةددهم  اإلشراف
 وقد نرراو لق ة ذددهم ؛لجميع المشرفين التربويين في مديريات التربية والتع يم شمال الضةة الرربية استبانة

بين تو يةع ذينةة الدراسةة حسة  يل التالي و والجدو %(20) ب رت استرداد بنسبة استبانة (198)استرجات  تم
  متريراتها

 سة حسب متغيراتهاتوزيع عينة الدرا: 2جدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار التصنيف المتغير
 70 007  كر  الجنس

 24 24  نمى
 74.0 042 ذ وم إنسانية التخصص

 20.4 02 ذ وم طبيعية
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 22.2 72 سنوات 2 قل من  سنوات الخبرة
 44.0 22 07 – 2من 

 24.4 22 سنوات 07 كمر من 
 22.7 070 بكالوريوس  المؤهل العلمي

 27.7 40 ماجستير فقذ ى
 02.4 27 ناب س موقع المحافظة

 02.7 40 جنو  ناب س
 04.7 42 طولكرم 
 04.7 42 جنين 
 2.0 07 س ةيت
 04.0 42 ق قي ية
 02.4 27 قباطية
 0.7 02 طوباس

 02.2 022 موضوت نوع وظيفة المشرف
 40.0 22 مرح ة

 :حصائيةالمعالجات اإل
دخةال البيانةات باسةتخدام الحاسةو و : ستبانةالا - وال بعد تةرية  إجابةات  فةراد العينةة جةرى ترمي هةا وا 

ومةن  و(SPPS)ة االجتماذيةل ع ةوم  حصةا يةمم تمت معالجة البيانةات إحصةا ياو باسةتخدام برنةاما الر مةة اإل
ةو واالنحرافةةةةةات و والمتوسةةةةةطات الحسةةةةابيالتكةةةةرارات والنسةةةةة  الم ويةةةةة: المسةةةةةتخدمة حصةةةةا يةالمعالجةةةةات اإل

 -Independent T)لعينتةين مسةتق تين ( ت)اختبةةار . سةتبانةاالالمعياريةةو لتقةدير الةو ن النسةةبي لةقةرات 

test)  اختبةار تح يةل التبةاين األحةادي. لةح  المتريرات المتع قةة بةالجنسو والممهةل الع مةيو التخصة (
(One Way ANOVA  كرونبةةا   دلةةةمعاو  .يةاإلشةةراف لةحةة  الةرضةةية المتع قةةة بمتريةةر سةةنوات الخبةةر

 .لحسا  المبات( Cronbach’s Alpha)الةا

بعد تةري  إجابات  فراد العينة بعد سماذها تم وضعها ذ ى شكل بيانات مرتبة : المقاب ة -مانياو 
و مم دما إجابة كل سمال لكل مةن تمةت مقاب تةه وتحديةد نقةاط  ومحدد  اإلجابة لكل شخ  ذ ى حد

حول كل سمال باستخدام  س و  تح يل المحتوى النوذي لمعرفة  سبا  االختالف  واالختالفاالتةاأ 
 .واالتةاأ لتوضيحها فيما بعد في نتا ا الدراسة ومناقشتها ومقارنتها مع نتا ا الدراسات السابقة

 :نتائج الدراسة
 النتائج المتعلقة بأسئلة المقابلة -أولا 

ي بمةةةديريات شةةةمال الضةةةةة الرربيةةةة ممةةةن لهةةةم ذالقةةةة التربةةةو  اإلشةةةرافلقةةةد تةةةم مقاب ةةةة رمسةةةاا  قسةةةام 
هةةم حةةول  لةة و وفيمةةا ي ةةي  سةة  ة الدراسةةة حسةة   مةةن  جةةل اسةةتطالت ررا ؛(2)بموضةةوت الدراسةةة وذةةددهم 

 :تس س ها في المقاب ة



 إلشراف اإللكتروني في المدارس الحكومّية وسبل التغلب على معيقاتهواقع ا

 (422) 4 ، العدد 01، المجلد 4102غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر
 

 ولما ا ؟ اا ضروري اا ي أمر اإلشرافعتبر توظيف التكنولوجيا في العمل يهل : السؤال األول
قةةد التربةةوي فةةي مةةديريات شةةمال الضةةةة الرربيةةة  اإلشةةرافع رمسةةاا  قسةةام تشةةير النتةةا ا إلةةى  ن جميةة

 :ورد في المقاب ة حس  ما.  جداو  او فضروري او ضروري او ي  مر اإلشرافاذتبروا توريف التكنولوجيا في العمل 
ألن توجهةةةات و ار   ؛و اإلجابةةةة المباشةةةر  هةةةو ضةةةروري وضةةةروري جةةةدا( :" 0)ه مشةةةرف إليةةة  شةةةاروقةةةد 
سةةةت ةةةيم فةةةي خطتهةةا الخمسةةةية التربيةةة والتع فةةي التع ةةةيمو يشةةةمل المع ةةم وكةةةل مةةةن هةةةو ( ICT)نحةةةو  راتيجيتهاوا 

ألنةه فةي  ؛مسمول ذن المع مو والمشرف مسمول ذن مدى توريف المع م ل تكنولوجيا فةي العم يةة التع يميةة
بواقةع  كمةر مةةن بنةد مةن البنةود فةي تقيةيم المع ةم فةي تقريةره السةنوي كةم ورةف المع ةم التكنولوجيةا فةي التع ةيم 

فقرات وكم كةان فةاذالو فةي اختيةار الوسةا ل التةي اسةتخدمهاو وألن المع ةم مطالة  بتوريةف التكنولوجيةا ( 2)
المشةةرف غيةةر ممهةةل وغيةةر كةةان فةةإ ا  وبةةه ويورةةةه فةةي العمةةل ذارفةةاو يجةة   ن يكةةون المشةةرف ففةةي التع ةةيم 

فةةإ ن مةةن بةةا   ولةةى يجةة  تقهيةةل  ؟كيةةف يسةةتطيع  ن يمهةةل المع ةةم الةة ي يشةرف ذ يةةهفمةدر  لهةة ا المةهةةوم 
فةي التع ةيم ذ ةى موضةوت ( ICT)وهة ا مةا ينطبةأ ذ ةى مةهةوم  ولكي يقوم بتقهيل المع م مانيةاو  ؛المشرف  والو 

والقةةدر  الكافيةةة فةةي اسةةتخدام  الكةايةةةذ ةةى المشةةرف  ن يكةةون لةةه كةةان ل امةةاو لةة ل   ؛التكنولوجيةةا فةةي التع ةةيم
 ".التكنولوجيا كي ينق ها ل مع م

ي ضروريو وفيمةا ي ةي اقتبةاس اإلشرافمشرفين بقن توريف التكنولوجيا في العمل ( 2)حين  فاد في 
مةن خةالل  إلكترونيةاو ألن التعامل مع الو ار  والمدارس  صبح  ؛ كيد هو ضروري( " 4)المشرف : مما قيل 

مةةن خةةالل  عمةةل قبةةل وصةةوله رسةةمياو و كمةةا  صةةبحنا ننةةة  الاو يمةةيالت وغيرهةةا ومةةع الوقةةت  صةةبح ضةةرورياإل
يميلو  كما  ن البراما التي نعمل بها محوسبة وبالتالي فإن صةات العصر الة ي نعيشةه يحةتم ذ ينةا  ن اإل

العةالم واسةتخدام التكنولوجيةا بهة ه تحةدث فةي ي فهو مواكبة ل تطورات التة( "2) ما المشرف " .  نتكيف معه
دامها فةةةي كةةةل منةةةاحي الحيةةةا  وبةةةاألخ  اآلليةةةة وبهةةة ه الكةةةةاا  والجةةةود  كةةةان مةةةن الضةةةروري  ن يةةةتم اسةةةتخ

يصةةال التر يةةةة الراجعةةةة مةةن المشةةةرف ل مع ةةةم إلتسةةةهيل التواصةةل بةةةين المشةةةرف والمع ةةم وتسةةةهيل  ؛اإلشةةراف
 " .العالمفي و ن ضرورته تكمن بضرور  مواكبة التطورات التي تجري  ووبالعكس

ري جةةةداوو وقةةةد جةةةاات ي ضةةةرو اإلشةةةرافمشةةةرفين بةةةقن توريةةةف التكنولوجيةةةا فةةةي العمةةةل ( 2)كمةةةا  فةةةاد 
 ن العةةالم بصةةةة ذامةةة يسةةير نحةةو التطةةور والتقةةدم لةة ل  فعم يةةة : "" كةةر( 2)المشةةرف :اسةةتجاباتهم كالتةةالي 

توريةةف التكنولوجيةةا فةةي  ي مجةةال هةةو ضةةروري جةةداو لنجةةاح  ي مةةن هةة ه العم يةةات و خةة  بالةة كر مجةةال 
كةةةةون هنةةةةةا  ترييةةةةةر بةةةةةدون اسةةةةةتخدام يمكةةةةةن  ن ي ألنةةةةةه ال ؛بالةةةةة ات اإلشةةةةرافالتربيةةةةة والتع ةةةةةيم وفةةةةةي مجةةةةةال 

بالتكنولوجيةا حتةى يواجةه التحةديات  او ومتس ح او من األحرى واألجدى  ن يكون المشرف متطور ... التكنولوجيا
 ."المتنوذة وليس المشرف فقط بل المدير والمع م  يضاو 

يةت طبعةاو هةو  مةر ضةروري جةداو خةالل هةاي الةتةر  بسةب  تةوفر النةت فةي كةل ب":  فاد( 0)المشرف 
و و ذتقد  نةه  مةر مهةم كبير في كل مكانو وفعالو المع مين اآلن والمشرفين يستخدمون النت بشكل وموجود

 ".ومهم جداو خالل ه ه الةتر  والتوجهات نحوه في المرح ة القادمة
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 هل ه ا مطلب من الوزارة ؟: السؤال الثاني
توريةةةف التكنولوجيةةةا فةةةي العمةةةل تشةةةير النتةةةا ا إلةةةى  ن سةةةبعة مشةةةرفين مةةةن  صةةةل ممانيةةةة  فةةةادوا بةةةقن 

ي مط ةة  مةن مطالةة  الةو ار و فةةي حةين  فةةاد مشةرف واحةةد فقةط بةةقن توريةف التكنولوجيةةا فةي العمةةل اإلشةراف
حيةث ( 0)مشةرف :  مةن مطالة  الةو ار و  وفيمةا ي ةي اقتبةاس ممةا قةال  حةد المشةرفين او ي ليس مط باإلشراف
سةتراتيإ :قال جيتها هةي توريةف التكنولوجيةا فةي التع ةيم فةي جانة  ن توجهات الو ار  في خطتهةا الخمسةية وا 

ن توجهةةات الةةو ار  فةةي إ... نعةةم هةة ا مط ةة  مةةن الةةو ار  : " يتع ةةأ بةةالمع م والمشةةرف معةةاو وكانةةت اسةةتجابته
ستراتيجيتهاخطتها الخمسية  " هي توريف التكنولوجيا في التع يم فةي جانة  يتع ةأ بةالمع م والمشةرف معةاو  وا 
نعةةم كةةان فةةي تصةةور مةةن  :  "وجةةود تصةةور لةةدى الةةو ار  مشةةيراو إلةةى  لةة  بقولةةهى ذ ةة(  2)كمةةا  كةةد مشةةرف 

و يضةاو لكةل مع مةي المبحةث فةي كةل  والو ار   ن يكون في منتدى مرك ي لكل مع مي المبحث في ف سةطين
ةي بالن( 4) ما بالنسبة لالستجابة الس بيةو  فقد  جا  مشرف"  النور إال  ن الةكر  حتى اآلن لم تر   ومديرية

ولكةن صةار بشةكل تةدريجي إحنةا انةدمجنا  وال لراية اآلن هو مةش مط ة  بشةكل رسةمي: " مبرراو  ل  بقوله
 خاصةةبةدون مةا إحنةا نشةعر بةدون مةا نحةسو إحنةا واكبنةا العمةل التكنولةوجي بجهةود  اإللكترونةيفي العمةل 

..".. 
 هل توجد خطة مستقبلية لتطبيقه؟: السؤال الثالث

مشةةةرفين  فةةةادوا بوجةةةود خطةةةة مسةةةتقب ية لتطبيةةةأ التكنولوجيةةةا فةةةي العمةةةل ( 2)تشةةةير النتةةةا ا إلةةةى  ن 
مةةةن المشةةةرفين بعةةةدم وجةةةود خطةةةة مسةةةتقب ية لتطبةةةأ التكنولوجيةةةا فةةةي العمةةةل ( 4)يو فةةةي حةةةين  فةةةاد اإلشةةةراف
ي بالمعنى الحرفي منوهين بوجود خطة قادمةة لةم تعمةم بعةد ويمكةن  ن تتضةمن توريةف التكنولوجيةا اإلشراف

يو كمةةةا لةةم يتحةةدث امنةةان مةةةن المشةةرفين ذةةن الخطةةة نها يةةةاوو والتةةالي يشةةير إلةةى بعةةةض شةةرافاإلفةةي العمةةل 
 : االقتباسات من المشرفين

نعةةم ألنةةه مةةن ضةةمن خطةةة الةةو ار   ن اسةةتخدام التكنولوجيةةا فةةي التع ةةيم  صةةبح حاجةةة : "  كةةر( 0)مشةةرف  
 ن نعةة ل الطالةة  الةة ي يقضةةي  يمكةةن ألننةةا ببسةةاطة ال... حتةةى لةةو كانةةت الةةو ار  غاف ةةة وهةةي ليسةةت براف ةةة

معرم وقته  مام الةضا يات وال ي يستخدم األجه   الحديمة النقالة كالبال  بيري واآلي فون  صبحت  مور 
ف ة ل  يجة   ونستطيع  ن نع ل ه ا اإلدمان وه ا التعويد والروتين ذن السياأ التع يمةي حياته إلكترونية ال

 ؛حبهةا كمةا  ن التكنولوجيةا  كمةر مةن  نهةا تخطةيط وهةي تخطةيط ن ندخل ل طال  من مداخل هةو يعرفهةا وي
   ."ألن هنا  رمية والرمية واضحة من قبل و ار  التربية والتع يمو التكنولوجيا هي لرة العصر

وجةود خطةة جديةد  ذ ةى  ود خطةة بةالمعنى الحرفةي ولكةن  كةدافي حين  فةاد امنةان مةن المشةرفين  بعةدم وجة
 .ياإلشةةةرافيمكةةن  ن يكةةةون مةةن ضةةةمنها توريةةف التكنولوجيةةا فةةةي العمةةل  وبعةةدلةةدى الةةو ار  ولكةةةن لةةم تعمةةةم 

اآلن فةةي  اإلشةةراففةةي  اإللكترونةةيماذنةةديش ذ ةةم  نةةو فةةي خطةةة فةةي الةةو ار  ل عمةةل  :  " جةةا ( 4)مشةةرف 
صةةدرت لسةةة رايحةةين نشةةترل  خطةة خمسةةية جديةةد  هةة ه الخطةةة الخمسةية الجديةةد  لرايةةة اآلن مةةا تعممةةت مةا

العام القادمو ذم نا اجتمات واحةد مةن  جةل يكةون فةي ذنةا خطةوط ذريضةة  و وجهةات  0/4فيها ابتداا من 
 ".نرر  و ما إلى رخرهو لكن بعدنا ما اط عنا ذ ى تةاصي ها



 إلشراف اإللكتروني في المدارس الحكومّية وسبل التغلب على معيقاتهواقع ا
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 ي ؟ وما هي المجالت التي يمكن توظيفه فيها؟اإلشرافكيف يتم توظيف التكنولوجيا في العمل : السؤال الرابع
ي مةةةن خةةةالل اسةةةتخدام البريةةةد اإلشةةةرافالتكنولوجيةةةا فةةةي العمةةةل   ن توريةةةفذ ةةةى مشةةةرفين ( 7) جمةةةع 
كةل " إلةى  ن  ( 6)مشةرف   شةاروقةد  :ذ ةى النحةو التةالي بعضةهموكانت اسةتجابات ( االيميل) اإللكتروني

العمةةل قةةا م ذ ةةى التكنولوجيةةا معرةةم المراسةةالت بينةةي وبةةين الةةو ار  ذةةن طريةةأ اإليميةةل حتةةى التواصةةل مةةع 
مشةرفين باسةتخدام مواقةع ( 1) جمةع كمرا  ".ديرية بتواصل معهم ذن طريةأ اإليميةلالمشرفين ذندي في الم

والمنتديات وبعض المواقع يتم من خاللها طرح قضايا تربوية وطرح كل ( الةيس بو ) االجتماذيالتواصل 
قع ذن ه ه الموا( 0)مشرف  فقد تحدث : ما هو جديد ومناقشة األفكار وتبادل الخبرات بين ال مالا  ممال

صةةةةممنا مواقةةةةع مر قةةةةة مةةةةمالو لمع مةةةةي الكيميةةةةاا مع مةةةةي ال رةةةةة : " ومةةةةدى االسةةةةتةاده منهةةةةا وكانةةةةت اسةةةةتجابته
اإلنج ي يةةةة تقريبةةةاو معرةةةم التخصصةةةات رغةةةم  نهةةةا مر قةةةة إالم إنهةةةم  ضةةةافوني فيهةةةا ك هةةةم و لةةة  بطم ةةةع ذ ةةةى 

بةة ذ ميةة ح ةو  ممكن ينة ل  سةالي   و تجر  بعضهمنشاطاتهم بشوف بعض القضايا المهمة في التخص  
ذ يهةا تح يةل المحتةوى قضةايا بةتهم التخصة  والمبحةث  ا و استراتيجيات معينة ه ه المنتديات مر قةة بن لةو 

ك ةةه وهةةي  شةةياا مخ نةةة  سةةتطيع الرجةةوت إليهةةا و ضةةيف ممكةةن الطالةة  يضةةع  سةة  ته الرجةةوت إليهةةاو المجةةال 
ياهةا إشةياا بوصةل المع ومةات ال ةي بةدي نةسةة  كميةر مةن األ اإلشرافواسع جداو في داخل قسم  اإللكتروني

ممكن  طرح فكر  ذ ى  حد ال مالا وهو يجيبني ذ يهةاو تبةادل الخبةراتو  هبققصى سرذة وكل مايستجد  مر 
بوصل المع ومة بسهولة و لة  ببعةث  نةا  اإللكترونيالتواصل من خالل الةيس بو  مافي مشك ة األس و  

 ".بيجيبني الجوا  بسرذة بدون خ ل
مضةةيةاو  ن التعامةةل مةةن خةةالل هةة ه المواقةةع سةةرمت العمةةل قبةةل وصةةول ( 7)ا  كةةده مشةةرفوهةة ا مةة

 نةةا بصةةراحة مةةن خةةالل صةةةحتي ذةةالةيس بةةو  فةةي تواصةةل بينةةي وبةةين : "  الكتةةا  الرسةةمي وكانةةت إجابتةةه
المع مين كمير في تع يمات بعطيها صح بن لها بكتا  رسةمي لكةن بكةون ناشةرتها ذ ةى صةةحتي كميةر مةن 

ارس والمع مةةين بةةدخ وا ذ ةةى الصةةةحة ذنةةدي يوميةةاو وبط عةةوا ذ ةةى كةةم كبيةةر مةةن التع يمةةات ال ةةي مةةدرا المةةد
 ".بتص هم بشكل سريع  سرت من الكتا  وفي استةاد  كبير 

مشةةةرفين بتةةةوفر قاذةةةد  بيانةةةات ذةةةن المشةةةرفين و يةةةاراتهم وذةةةن المع مةةةين و سةةةما هم ( 3) جةةةا  
إلةةى  هميةةة توريةةف التكنولوجيةةا فةةي   شةةار( 6)رفمشةة: وتخصصةةاتهم وكانةةت  اسةةتجابة بعضةةهم كمةةا ي ةةي 

ي كونه يوفر سةرذة وسةهولة الحصةول ذ ةى المع ومةات مةن خةالل تةوفر قاذةد  ل بيانةات ممةا اإلشرافالعمل 
تةةوفر التكنولوجيةةا سةةرذة   يضةةاو :" وكانةةت إجابتةةه وألنةةه مبنةةي ذ ةةى مع ومةةة ؛جعةةل قةةراره سةةريعاو متقنةةاو وقويةةاو 

فمةةمال لةةو  ردنةةا معرفةةة كةةم تةةم  يةةار  المع مةةين الجةةدد فبكبسةةة  ر واحةةد   وسةةهولة الحصةةول ذ ةةى المع ومةةات
ه ا التعامةل  ورخر كم ذدد المع مات الجدد فبكبسة  ر نعرف المع ومة فوراو  :ممال و حصل ذ ى المع ومة

بةةل  ذطةةاني قةةو  وخ ةةى قةةراري سةةريع مةةتقن دقيةةأ قةةوي  وذ ةةى هةة ا البرنةةاما لةةم يسةةهل ويةةوفر الوقةةت فحسةة 
 ". ذ ى مع ومة مبني ؛ألنه
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 ي ؟ وماهي تلا المعوقات؟اإلشرافهل توجد معوقات لستخدام التكنولوجيا في العمل : السؤال الخامس
بوجود معيقات ماديةو و ن ه ه المعيقات بحس  ر ي بعةض مةنهم ( 8) كد جميع المشرفين وذددهم 

  غيةر الممهةل تقنيةاو ذةا أ الشةخ  غيةر الممهةل معيةأو المكتة( :" 6)مشةرف :  كانت ذ ى النحةو التةالي
مةدى تةوفر : و مالمةاو اإلنترنةتوسةعتهو سةرذة  اإلنترنةتو جةود  اإلنترنةتممل ذدم توفر الحاس  اآللةي شةبكة 

 33األجه   وفعاليتها وصيانتها وصالحيتها ومتابعتهةا إمةا مسةهمل  و ذةا أ فةال يعقةل فةي قسةم موجةود فيةه 
:   لكةل مشةرف ذ ةى األقةل جهةا  لكةل شخصةينو رابعةاو مشرف  وفرلو جها ين كمبيوتر فقطو ال  قول جهةا

 كر  ن  هةةةم فةةة( 8) مةةةا مشةةةرف".  تتناسةةة  مةةةع قةةةدراتنا اإللكترونةةةيي ةتةةةرض  ن تكةةةون مطالبنةةةا فةةةي العمةةةل 
بشةةةكل دا ةةةم وذةةةدم وجةةةود شةةةبكة تةةةربط الةةةو ار  بالمديريةةةة  اإلنترنةةةتالمعوقةةةات الماديةةةة تتممةةةل فةةةي ذةةةدم تةةةوفر 

:  وجود معوقات بشرية وهمذ ى مشرفين ( 3)كما  كد . في التك ةة الماديةيتممل  او بالمدارس و ن هنا  معيق
المعيةأ  اذة  ( 0)مشرف :  وكانت استجابات بعض منهم كما ي ي و(8)و ( 1) و( 3)و ( 0)و( 6)مشرف

حيةةث كانةةت  وو لةة  بةةدافع التمسةة  بالتق يةةد القةةديم بعضةةهمالبشةةري إلةةى ذةةدم تةةوفر اتجاهةةات ايجابيةةة لةةدى 
ذنةا ذةةدد مةةن المع مةين اليوجةةد لةةديهم اتجاهةات إيجابيةةة ألي شةةيا الكترونةي إطالقةةا ولةةيس  فةةي :"اسةتجابته

إلةى قضةية الة مالا القةديمين فةي   شةارفقةد ( 1) مةا مشةرف ".  لديه استعداد إنه يتع م كيف يةتح الكمبيوتر
يمارسةونهو إال وهةم ال  اإللكترونةي اإلشةرافال ين تحةروا ذ ى فكر  الط   من المع مين ممارسةة  اإلشراف

هةةال يعنةي فةي بعةةض الة مالا قةديمين فةةي : "  نةه  ضةاف  ن هة ا المعيةةأ تةم السةيطر  ذ يةةه وهة ا مةانوه إليةه
ي صارت في معارضة فال ي بصير إنو مةش معقةول إنتةا اإلشراففكانوا إنو ليش بدنا نرير النرام  اإلشراف

نتا كمشرف مابتشتر لكن ه ا خالل فتر  بسةيطة يعنةي .... لتروح تحكي ل مع م شر   ليه مش الكتروني وا 
مةةةن ( 3)و ". خةةةالل  قةةةل مةةةن شةةةهرين كنةةةا مسةةةيطرين ذ ةةةى الوضةةةع وكةةةل المشةةةرفين بالكامةةةل هةةةال بطبعةةةوا 

 ن المعيقةةةات اإلداريةةةة تتممةةةل فةةةي القةةةوانين ( 3)المشةةةرفين  كةةةدوا وجةةةود معوقةةةات إداريةةةه وقةةةد  فةةةاد مشةةةرف 
فيما اذتبر تقبل المشةرف ل تريةر  اإللكتروني اإلشرافدام والتع يمات التي يج   ن تترير إ ا ما  ردنا استخ
يكةون  اإللكترونةيلإلشةراف  تةهي ةتةرض مواكب: " ليةهإ  شةار مراو مهمةاو ومرهونةاو بةالقوانين والتع يمةات وهة ا مةا 

ال م يكةون فةي تقبةل ذنةد المشةرف ل ترييةر ... في تريير في القوانين والتع يمات من الو ار  الجهةة المشةرمذه
نةةة يعنةةةي  نةةةا مةةةن اآلخةةةر يمكةةةن  صةةةل لدرجةةةة إنةةةي  كةةةون ذبةةةار  ذةةةن  وي كمشةةةرف  تقبةةةل  نةةةو دوري يتريةةةروا 

ت ال  نا بدي  صدر ذ ي  تبعا نو حدا يتصل ذ ي ويق ي  نا بدي خدمة بقدم   إياها بدون  ي  ومستشار
 .وال انتي تصدر ذ ي  حكام مجرد  ي مع ومة موجود  في النت

 في تلا المعوقات ؟ما السبل لتال: السؤال السادس
إلةى (  4)مشةرف  شارفقد  ومكانيات والدذم الماديرفون الممانية ذ ى ضرور  توفر اإل جمع المش  

 نةةةا بعتقةةةد إنةةةو فةةةي و ار  التربيةةةة . " ياإلشةةةرافضةةةرور  دذةةةم و ار  التربيةةةة والتع ةةةيم وتوجيهةةةه لحوسةةةبة العمةةةل 
بحيةث إنةو  االتجةاهما تتوجه ه ه المبال  في هة ا  والتع يم في مشاريع كمير  وبنصرف ذ يها مبال  كبير  ليه

نولوجيةةةا ولرةةةة العصةةةر وذصةةةر الحصةةةول ذ ةةةى يو كونةةةا اآلن فةةةي ذصةةةر التكاإلشةةةرافنحوسةةة  كةةةل العمةةةل 
المع ومة بققل جهد وبقسرت وقت وبققل تك ةةو يعني باآلخر  نا بتوقع إنةو إ ا بةدنا نصةرف مبةال  ذ ةى هة ا 
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مشةرفين ذ ةى ضةرور  ( 7)كما  جمع ".  الموضوت هو مابكون مضيعة وخسار  بالعكس هو بكون استممار
( 2)مشرف : بة وكانت استجابة بعض منهم ذ ى النحو التاليتوفير شبكة إنترنت و بقسعار وبسرذة مناس

متمنيةةاو تجةةاو  االسةةتخدام الةةورقي وهةة ا ال يةةتم إال بتةةوفير  اإلنترنةةتإلةةى ضةةرور  التواصةةل مةةن خةةالل   شةةار
يكةةون هنةةا  تواصةةل :" وكانةةت إجابتةةه ولهةة ا التواصةةل هاوتشةةجيع  جهةة   حاسةةو  لكةةل مشةةرف ودذةةم الةةو ار 

 شةةيامةةل الةةدول األجنبيةةو بتمنةةى مةن و ارتنةةا إنةةو النسةتخدم الةةورأ و ن يسةتخدم كةةل بالنةت لجميةةع الةدوا ر م
وهةةة ا لةةةن يكةةةون إالم إ ا وفرنةةةا حاسةةةو  لكةةةل مشةةةرف وهنةةةا  دذةةةم وتشةةةجيع مةةةن قبةةةل و ار  التربيةةةة  إلكترونيةةةاو 

مع  إلى ضرور  إيجاد شبكة تربط الو ار  قشارف( 7) ما مشرف". والتع يم بالتواصل ذبر النت بشكل مباشر
توفير من الحكومة موا نة ماليةة  : "المديريات والمدارس من خالل توفير الدذم من الحكومة وكانت إجابته

ترطي شبكة النت كافة ل مدارس الموجود  وبالجود  المط وبةو ايجاد شبكة ربط بةين المديريةةو التربيةةو مةع 
 ن المشةةرفيني يةةاده تمكةةو لةة  ل ؛مشةةرفين ذ ةةى ضةةرور  التةةدري  مةةع وجةةود خطةةة( 2)وقةةد  جمةةع ". المةةدارس

 :وكانت استجابة  حدهم كما ي ي همهي قوت

 كةةد ذ ةةى ضةةرور  التةةدري  ولكةةن مةةع تةةوفر خطةةة واضةةحة المعةةالم فةةي  هةةدافها االسةةتراتيجية  و ( 0)مشةةرف
ب يةةاد   : "ليتسةةنى ل مشةةرف معرفةة المجةةاالت التةةي يجةة  توريةف التكنولوجيةةا فيهةةا و لةة  ؛العامةة  و الةرذيةةة

سةواا ... مةن خةالل اإلجةرااات  ن يكةون فةي خطةة... مكين والتقهيل ل مشرفين وتدريبهم  كمر و كمةرمن الت
وك ةوا حكةى  ITاألهةداف الةرذيةة ك ةوا حكةى ذةن فةي ستراتيجية  و فةي األهةداف العامةة  و في األهداف اال

ألشةياا التةي يجة  لكن بالتالي يكون واضح الواحةد إلةو مةن البدايةة مةن األلةف إلةى اليةاا مةاهي ا  ICTذن 
 ".إلكترونياو  ن يقوم بها 

 :ستبانةالنتائج  تحليل

 اسةةتخرا  المتوسةةطات الحسةةابية والنسةة  الم ويةةة لةقةةرات الدراسةةةمةةن  جةةل تح يةةل  سةة  ة الدراسةةة تةةم 
مرا : السةمال الةر يس المتممةل فةي ذةنالنسبة الم ويةو و لة  لإلجابةة وفأ  ومن مم ترتيبها تنا لياو  هاوومجاالت
فررري المررردارس الحكوميرررة مرررن وجهرررة نظرررر المشررررفين التربرررويين  اإللكترونررري اإلشررررافاسرررتخدام واقرررع 

 ؟والمشرفات في شمال الضفة الغربية
 اإلشةةرافواقةةع المعرفةةة بمةهةةوم مةةا : " والةة ي يةةن  ذ ةةىمررن حيررث المجررال األول  تحليررل السررؤال الرررئيس

 ؟اإللكتروني
 ب رةةةةت  اإللكترونةةةةي اإلشةةةةرافل واقةةةةع المعرفةةةةة بمةهةةةةوم لمجةةةةاالدرجةةةةة الك يةةةةة التجاهةةةةات ذينةةةةة الدراسةةةةة  ن  إ
واقةع المعرفةة وهةو بالمجال األول نحو األس  ة المتع قة جداو  وه ا يدل ذ ى نسبة موافقة كبير %( 20.70)

 .اإللكتروني اإلشرافبمةهوم 
 فاإلشةةراواقةةع المعرفةةة بقهميةةة مةةا : والةة ي يةةن  ذ ةةىمررن حيررث المجررال الثرراني  الرررئيستحليررل السررؤال 

هةةة ا السةةةمالو قامةةةت الباحمتةةةان  باسةةةتخرا  المتوسةةةطات الحسةةةابيةو واالنحرافةةةات  ذةةةن؟ لإلجابةةةة اإللكترونةةةي
الدرجةة الك يةة  ن  إ:  اإللكترونةي اإلشةرافالمعياريةو والنس  الم ويةو ودرجة التقدير لمجال المعرفةة بقهميةة 
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وهةة ا يةةدل  و%(07.20) ب رةةت كترونةةياإلل اإلشةةرافواقةةع المعرفةةة بقهميةةة لمجةةال التجاهةةات ذينةةة الدراسةةة 
 .اإللكتروني اإلشرافبواقع  همية مجال بنحو األس  ة المتع قة  كبير  ذ ى نسبة موافقة 

 اإللكتروني اإلشرافواقع استخدام ما : " وال ي ين  ذ ى الثالثالرئيس من حيث المجال تحليل السؤال 
ت الباحمتةةان باسةةةتخرا  المتوسةةطات الحسةةةابيةو لإلجابةةةة ذةةن هةةة ا السةةمالو قامةةة ؟     ياإلشةةراففةةي العمةةةل 
فةةي العمةةل  اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام المعياريةةةو والنسةة  الم ويةةةو ودرجةةة الموافقةةة لمجةةال  واالنحرافةةات

 اإلشةرافبواقةع اسةتخدام الدرجة الك ية التجاهةات ذينةة الدراسةة نحةو األسة  ة المتع قةة وقد ب رت  ي اإلشراف
نحةو األسة  ة  جةداو  كبيةر  وه ا يدل ذ ى نسةبة موافقةة و%(80.51) ب رت ي إلشرافافي العمل  اإللكتروني
 .ياإلشراففي العمل  اإللكتروني اإلشرافاستخدام بمجال المتع قة 

 اإلشةةرافمةةا معوقةةات اسةةتخدام : " والةة ي يةةن  ذ ةةىتحليررل السررؤال الرئيسرري مررن حيررث المجررال الرابررع 
 واالنحرافةةاتقامةةت الباحمتةةان  باسةةتخرا  المتوسةةطات الحسةةابيةو  لإلجابةةة ذةةن هةة ا السةةمالو ؟   اإللكترونةي

 وقد ب رةت  اإللكتروني اإلشرافالمعياريةو والنس  الم ويةو ودرجة الموافقة لمجال درجة معوقات استخدام 
 اإللكترونري اإلشررافبمعوقرات اسرتخدام الدرجة الكليرة لتجاهرات عينرة الدراسرة نحرو األسرئلة المتعلقرة 

 اإلشرافمعوقات استخدام بمجال كبيرة نحو األسئلة المتعلقة  وه ا يدل على نسبة موافقة ،%(22.12)
في المدارس الحكومية مةن وجهةة نرةر المشةرفين  اإللكتروني اإلشرافواقع استخدام  إن درجة .اإللكتروني

يةةةر  جةةةداوو فقةةةد كانةةةت بةةةين الكبيةةةر   والكب التربةةةويين والمشةةةرفات فةةةي شةةةمال الضةةةةة الرربيةةةة لمجةةةاالت الدراسةةةة
إلةةى  اإللكترونةةي اإلشةةرافل مجةةال المةةاني المعرفةةة بقهميةةة ( 07.20)تراوحةةت النسةة  الم ويةةة ذ يهةةا مةةا بةةين 

واقةةع اسةةتخدام   ن تشةةير هةة ه النتيجةةة إلةةىو  .اإللكترونةةي اإلشةةرافل مجةةال األول المعرفةةة بمةهةةوم ( 20.70)
شةةرفين التربةةةويين والمشةةرفات فةةي شةةةمال فةةي المةةةدارس الحكوميةةة مةةن وجهةةةة نرةةر الم اإللكترونةةي اإلشةةراف

  (. 04.27)و ل  بداللة النسبة الم وية التي ب رت  الضةة الرربية كانت كبير و
 اختبار فرضيات الدراسة

 اختبار الفرضية األولى

ذنةةةد  إحصةةا يةال توجةةةد فةةروأ  ات داللةةةة " التةةي تةةةن  ذ ةةىمةةن  جةةل دراسةةةة صةةحة الةرضةةةية 
 اإلشةةةرافواقةةةع اسةةةتخدام وسةةةط اسةةةتجابات  فةةةراد ذينةةةة الدراسةةةة نحةةةو بةةةين مت (α =0...) داللةةةةالمسةةةتوى 

 في المدارس الحكومية من وجهة نرر المشرفين التربويين والمشرفات في شمال الضةةة الرربيةة اإللكتروني
لمجمةةةةةةةوذتين مسةةةةةةةةتق تين  ( ت)م اختبةةةةةةةارااسةةةةةةةتخدالجةةةةةةةنسو ولةحةةةةةةة  الةرضةةةةةةةةية تةةةةةةةم  تعةةةةةةة ى إلةةةةةةةى متريةةةةةةةر

(Independent T- test) الجدول التالي توضح  ل  ونتا ا : 
بين متوسطات استجابة أفراد دللة الفروق لمجموعتين مستقلتين لفحص ( ت)نتائج اختبار :(2)جدول 

في المدارس الحكومية من وجهة نظر المشرفين  اإللكتروني اإلشرافواقع استخدام عينة الدراسة نحو 
 سالجن تعزى ىلى متغيرالتربويين في شمال الضفة الغربية 
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 اإلشرررافالمعرفررة بمفهرروم 
 اإللكتروني

 *مستوى الداللة (ت)قيمة االنحراف المتوسط العدد الجنس

 0987. 1.661 0.55190 4.1078 116  كر

 0.61034 3.9695 82  نمى

 اإلشرررافالمعرفررة بأهميررة 
 اإللكتروني

 *مستوى الداللة (ت)قيمة االنحراف المتوسط العدد الجنس

 *0407. 2.070 0.47505 3.8833 116  كر

 0.55087 3.7317 82  نمى

 اإلشرررررررررررررافاسررررررررررررتخدام 
ة فررررري العمرررررل اإللكترونيررررر

 ياإلشراف

 *مستوى الداللة (ت)قيمة النحرافا المتوسط العدد الجنس

 5267. 6367. 0.54636 4.0461 116  كر

 0.53872 3.9962 82  نمى

معوقرررررررررررررات اسرررررررررررررتخدام 
 اإللكتروني اإلشراف

 *مستوى الداللة (ت)قيمة النحرافا المتوسط عددال الجنس

 3417. 0.954- 0.57239 3.9504 116  كر

 0.59399 4.0305 82  نمى

 *مستوى الداللة (ت)قيمة النحرافا المتوسط العدد الجنس الدرجة الكلية 

 2797. 1.086 0.40027 3.9969 116  كر

 0.43376 3.9320 82  نمى

 (α=1.12)ند مستوى الدللة دال ىحصائيا ع*
 اإللكتروني اإلشرافلواقع استخدام ن قيمة مستوى الداللة ل درجة الك ية  ( 2)يتبين من الجدول رقم 

 تعةة ى إلةةى متريةةرفةةي شةةمال الضةةةة الرربيةةة   التربةةويين نرةةر المشةةرفين ةفةةي المةةدارس الحكوميةةة مةةن وجهةة
ال لة ل  فإننةا  و(7.72) المحةدد  فةي الةرضةية وهةيوه ه القيمة  كبر من القيمةة  و(7.404)الجنس يساوي 

 طبةةةين متوسةةة (α =0...) داللةةةةالذنةةةد مسةةةتوى  إحصةةةا يةال توجةةةد فةةةروأ  ات داللةةةة " الةرضةةةية  نةةةرفض
ة فةةي المةةدارس الحكوميةةة مةةن وجهةة اإللكترونةةي اإلشةةرافواقةةع اسةةتخدام  فةةراد ذينةةة الدراسةةة نحةةو  اتاسةةتجاب

 . الجنس تع ى إلى متريرة الرربية في شمال الضة التربويين نرر المشرفين
 ما بالنسبة لمجاالت الدراسة األربعةو فيالحر من النتةا ا السةابقة ذةدم وجةود فةروأ  ات داللةة 

  فةةراد ذينةةة الدراسةةة فةةي المجةةال األول اتبةةين متوسةةط اسةةتجاب (α =0...) داللةةةالذنةةد مسةةتوى  إحصةةا ية
الرابةةع و  وياإلشةةراففةةي العمةةل  اإللكترونةةي اإلشةةرافخدام اسةةت والمالةةث واإللكترونةةي اإلشةةرافالمعرفةةة بمةهةةوم 

و 7.742)و فقةةةد ب رةةةت قيمةةةة الداللةةةة لهةةة ه المجةةةاالت ذ ةةةى التةةةوالي اإللكترونةةةي اإلشةةةرافمعوقةةات اسةةةتخدام 
فإننةةةا نقبةةةةل لةةة ل   و(7.72)ضةةةةية وهةةةي ر وهةةة ه القةةةيم  كبةةةر مةةةةن القيمةةةة المحةةةدد  فةةةي الة( 7.220و 7.247
 اإللكترونةي اإلشةراففةي مجةال المعرفةة بقهميةة  إحصةا يةفيوجةد فةروأ داللةة  مةا المجةال المةاني . الةرضية

 . لصالح ال كور  05.ذ ى مستوى داللة 
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 الثانيةاختبار الفرضية 

ذنةةةد  إحصةةا يةال توجةةةد فةةروأ  ات داللةةةة " التةةي تةةةن  ذ ةةىمةةن  جةةل دراسةةةة صةةحة الةرضةةةية 
 اإلشةةةرافواقةةةع اسةةةتخدام لدراسةةةة نحةةةو بةةةين متوسةةةط اسةةةتجابات  فةةةراد ذينةةةة ا (α =0...) داللةةةةالمسةةةتوى 

تعة ى إلةى  في المدارس الحكومية من وجهة نرر المشرفين التربويين  في شمال الضةة الرربية اإللكتروني
 -Independent T)لمجموذتين مستق تين ( ت) م اختبارااستخدولةح  الةرضية تم  التخص و مترير

test)  ونتا ا الجدول التالي توضح  ل: 

بين متوسط استجابات أفراد عينة دللة الفروق لمجموعتين مستقلتين لفحص ( ت)نتائج اختبار :(2)جدول 
في المدارس الحكومية من وجهة نظر المشرفين التربويين  اإللكتروني اإلشرافواقع استخدام الدراسة نحو 

 التخصص تعزى ىلى متغير
المعرفررررررررة بمفهرررررررروم 

 اإللكتروني اإلشراف
 *مستوى الداللة (ت)قيمة االنحراف المتوسط العدد التخص 

 3497. 0.938- 0.57758 4.0203 123 ذ وم إنسانية 

 0.58269 4.1000 75 ذ وم طبيعية 

المعرفررررررررة بأهميررررررررة 
 اإللكتروني اإلشراف

 *مستوى الداللة (ت)قيمة االنحراف المتوسط العدد التخص 

 8587. 0.179- 0.53075 3.8154 123 ذ وم إنسانية 

 0.48296 3.8289 75 وم طبيعية ذ 

 اإلشررررررافاسرررررتخدام 
ة فررررررررري اإللكترونيرررررررر

 ياإلشرافالعمل 

 *مستوى الداللة (ت)قيمة النحرافا المتوسط العدد التخص 

 5667. 0.574- 0.54286 4.0081 123 ذ وم إنسانية 

 0.54408 4.0538 75 ذ وم طبيعية 

معوقررررررات اسررررررتخدام 
 اإللكتروني اإلشراف

 *مستوى الداللة (ت)قيمة النحرافا المتوسط العدد التخص 

 5117. 6597. 0.58539 4.0049 123 ذ وم إنسانية 

 0.57669 3.9487 75 ذ وم طبيعية 

 *مستوى الداللة (ت)قيمة النحرافا المتوسط العدد التخص  الدرجة الكلية 

 7357. 0.339- 0.41703 3.9622 123 ذ وم إنسانية 

 0.41313 3.9829 75 ية ذ وم طبيع

 (α=1.12)دال ىحصائيا عند مستوى الدللة *
 اإللكتروني اإلشرافلواقع استخدام ن قيمة مستوى الداللة ل درجة الك ية  ( 2)يتبين من الجدول رقم 

 تعةة ى إلةةى متريةةرفةةي شةةمال الضةةةة الرربيةةة  فةةي المةةدارس الحكوميةةة مةةن وجهةةة نرةةر المشةةرفين التربةةويين
لة ل  فإننةا  و(7.72)وه ه القيمة  كبر مةن القيمةة المحةدد  فةي الةرضةية وهةي و(7.022)وي يساالتخص  
بةةين متوسةةط  (α =0...) داللةةةالذنةةد مسةةتوى  إحصةةا يةال توجةةد فةةروأ  ات داللةةة " الةرضةةية  ال نةةرفض
هةةة فةةي المةةدارس الحكوميةةة مةةن وج اإللكترونةةي اإلشةةرافواقةةع اسةةتخدام  فةةراد ذينةةة الدراسةةة نحةةو  اتاسةةتجاب
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 مةةا بالنسةةبة لمجةةاالت  . التخصةة  تعةة ى إلةةى متريةةرنرةةر المشةةرفين التربةةويين فةةي شةةمال الضةةةة الرربيةةة 
 ذنةةد مسةةتوى داللةةة إحصةةا يةالدراسةةة األربعةةةو فةةيالحر مةةن النتةةا ا السةةابقة ذةةدم وجةةود فةةروأ  ات داللةةة 

(...0= α) اإلشةةةرافبمةهةةةوم المعرفةةةة فةةةي المجةةةال األول  فةةةراد ذينةةةة الدراسةةةة  ةبةةةين متوسةةةطات اسةةةتجاب 
فةي العمةل  اإللكترونةي اإلشةرافاستخدام والمالث  واإللكتروني اإلشرافالمعرفة بقهمية والماني  واإللكتروني
فقةةةد ب رةةت قيمةةةة الداللةةةة لهةة ه المجةةةاالت ذ ةةةى  واإللكترونةةي اإلشةةةرافمعوقةةات اسةةةتخدام والرابةةةع  وياإلشةةراف
) ضةةية وهةةي ر  كبةةر مةةن القيمةةة المحةةدد  فةةي الةوهةة ه القةةيم  و(7.200و 7.277و 7.222و 7.224)التةةوالي 

 =0...) داللةةالذنةد مسةتوى  إحصةا يةال توجةد فةروأ  ات داللةة " الةرضةية  ال نرفضل ل  فإننا ( 7.72
α) فةةةي المةةةدارس  اإللكترونةةةي اإلشةةةرافواقةةةع اسةةةتخدام  فةةةراد ذينةةةة الدراسةةةة نحةةةو  اتبةةةين متوسةةةط اسةةةتجاب

ل مجال التخص   تع ى إلى متريرين في شمال الضةة الرربية الحكومية من وجهة نرر المشرفين التربوي
  .األول والماني والمالث والرابع

 الثالثةاختبار الفرضية 

ذنةد مسةتوى  إحصةا يةال توجةد فةروأ  ات داللةة "التةي  تةن  من  جل دراسةة صةحة الةرضةية 
فةي  اإللكتروني اإلشرافام واقع استخدبين متوسط استجابات  فراد ذينة الدراسة نحو  (α =0...) داللةال

الممهةل  تعة ى إلةى متريةرفةي شةمال الضةةة الرربيةة  نالمدارس الحكومية من وجهة نرر المشةرفين التربةويي
 (Independent T- test)لمجمةةوذتين مسةةتق تين ( ت)م اختبةةارااسةةتخدتةةم  الع مةةيو ولةحةة  الةرضةةية

 :ونتا ا الجدول التالي توضح  ل 
بين متوسط استجابات أفراد عينة دللة الفروق لمجموعتين مستقلتين لفحص ( ت)نتائج اختبار :(5)جدول 

في المدارس الحكومية من وجهة نظر المشرفين التربويين  اإللكتروني اإلشرافواقع استخدام الدراسة نحو 
 المؤهل العلمي تعزى ىلى متغير في شمال الضفة الغربية والمشرفات

المعرفررررة بمفهرررروم 
 اإلشرررررررررررررررررررررررررررراف

 نياإللكترو 

 *مستوى الداللة (ت)قيمة االنحراف المتوسط العدد لممهل الع ميا

 0897. 1.708- 0.63304 3.9860 107 بكالوريوس 

 0.50190 4.1264 91 ماجستير فقذ ى

المعرفررررة بأهميررررة 
 اإلشرررررررررررررررررررررررررررراف

 اإللكتروني

 *مستوى الداللة (ت)قيمة االنحراف المتوسط العدد الممهل الع مي

 *0147. 2.473- 0.53223 3.7386 107 بكالوريوس 

 0.47196 3.9168 91 ماجستير فقذ ى

 اإلشررافاستخدام 
ة فررررري اإللكترونيررررر

 ياإلشرافالعمل 

 *مستوى الداللة (ت)قيمة النحرافا المتوسط العدد الممهل الع مي

 5677. 573.- 0.49416 4.0050 107 بكالوريوس 

 0.59604 4.0495 91 ماجستير فقذ ى

قررات اسررتخدام معو 
 اإلشرررررررررررررررررررررررررررراف

 *مستوى الداللة (ت)قيمة النحرافا المتوسط العدد الممهل الع مي

 7597. 307. 0.54033 3.9953 107 بكالوريوس 
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 0.62879 3.9698 91 ماجستير فقذ ى اإللكتروني

 *مستوى الداللة (ت)قيمة النحرافا المتوسط العدد الممهل الع مي الدرجة الكلية 

 1547. 1.431- 0.41140 3.9312 107 س بكالوريو 

 0.41603 4.0156 91 ماجستير فقذ ى

 (α=1.12)دال ىحصائيا عند مستوى الدللة *
 اإللكتروني اإلشرافلواقع استخدام ن قيمة مستوى الداللة ل درجة الك ية  ( 2)يتبين من الجدول رقم 

 تعةة ى إلةةى متريةةر فةةي شةةمال الضةةةة الرربيةةةفةةي المةةدارس الحكوميةةة مةةن وجهةةة نرةةر المشةةرفين التربةةويين 
لة ل  ( 7.72) وهة ه القيمةة  كبةر مةن القيمةة المحةدد  فةي الةرضةية وهةي و(7.022)يسةاوي الممهل الع مةي 

بةةةين  (α =0...) داللةةةةالذنةةةد مسةةةتوى  إحصةةةا يةال توجةةةد فةةةروأ  ات داللةةةة " الةرضةةةية  ال نةةةرفضفإننةةةا 
فةي المةدارس الحكوميةة مةن  اإللكترونةي اإلشرافقع استخدام وا فراد ذينة الدراسة نحو  ةمتوسطات استجاب

 مةةا بالنسةةبة . الممهةةل الع مةةي تعةة ى إلةةى متريةةرفةةي شةةمال الضةةةة الرربيةةة  وجهةةة نرةةر المشةةرفين التربةةويين
ذنةد مسةتوى  إحصةا يةلمجاالت الدراسة األربعةو فيالحر من النتةا ا السةابقة ذةدم وجةود فةروأ  ات داللةة 

 اإلشرافالمعرفة بمةهوم في المجال األول  فراد ذينة الدراسة  ةبين متوسطات استجاب (α =0...) داللةال
معوقةةةات والرابةةةع  وياإلشةةةراففةةةي العمةةةل  اإللكترونةةةي اإلشةةةرافاسةةةتخدام والمالةةةث  و ...و والمةةةانياإللكترونةةةي
و 7.270و 7.724)فقةةد ب رةةت قيمةةةة الداللةةة لهةة ه المجةةاالت ذ ةةى التةةةوالي  واإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام 

 ال نةرفضلة ل  فإننةا  و(7.72)ضةية وهةي ر و وه ه القيم  كبر مةن القيمةة المحةدد  فةي الة(7.022و 7.024
 ةبةين متوسةطات اسةةتجاب (α =0...) داللةةالذنةةد مسةتوى  إحصةا يةال توجةد فةروأ  ات داللةة " الةرضةية 

كومية من وجهة نرر المشرفين في المدارس الح اإللكتروني اإلشرافواقع استخدام  فراد ذينة الدراسة نحو 
 اإلشةةرافالمعرفةةة بمةهةةوم ل مجةةاالت الممهةةل الع مةةي  تعةة ى إلةةى متريةةرفةةي شةةمال الضةةةة الرربيةةة  التربةةويين

في  واإللكتروني اإلشرافمعوقات استخدام و  ياإلشراففي العمل  اإللكتروني اإلشرافاستخدام و  اإللكتروني
 فةراد  ةبةين متوسةطات اسةتجاب (α =0...) داللةةالمسةتوى  ذنةد إحصةا ية ات داللةة  او حين  ن هنا  فروق

تعة ى إلةى و اإللكترونةي اإلشةرافالمعرفةة بقهميةة في المجةال المةاني ذند نةس مستوى الداللة  ذينة الدراسة
و ن هة ه الةةروأ  و(7.72)وهة ه القيمةة  قةل مةن  و(7.702)الممهل الع ميو فقد ب رةت قيمةة الداللةة  مترير

 و(2.40)ى ماجسةةتير فةةقذ ى و لةة  بداللةةة المتوسةةط الحسةةابي الةة ي ب ةة  لهةة ا المسةةتوى تعةةود لصةةالح مسةةتو 
 (.2.02( )بكالوريوس)بينما ب   متوسط مستوى 

 الرابعة اختبار الفرضية 

ذنةةد مسةةتوى  إحصةةا يةال توجةةد فةةروأ  ات داللةةة "التةةي تةةن  مةةن  جةةل دراسةةة صةةحة الةرضةةية 
فةي  اإللكتروني اإلشرافواقع استخدام اد ذينة الدراسة نحو بين متوسطات استجابة  فر  (α =0...)داللةال

سةنوات  تعة ى إلةى متريةرفةي شةمال الضةةة الرربيةة  المدارس الحكومية من وجهة نرةر المشةرفين التربةويين
لداللةة  (One Way ANOVA) حةاديم اختبار التبةاين األااستخديةو ولةح  الةرضية تم اإلشرافالخبر  

 :تجابة ذينة الدراسةو ونتا ا الجدول التالي توضح  ل الةروأ بين متوسطات اس
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بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة نحو نتائج اختبار التباين األحادي لدللة الفروق  :(1)جدول 
في المدارس الحكومية من وجهة نظر المشرفين التربويين في شمال  اإللكتروني اإلشرافواقع استخدام 

 يةاإلشرافسنوات الخبرة  ىلى متغير تعزى الضفة الغربية
مسرررررررتوى 

 الدللة
( ف)قيمررررررررررة

 المحسوبة
متوسرررررررررررررررط 

 المربعات
درجرررررات 

 الحرية
مجمررررررررررررررروع 

 المربعات
 مصدر التباين

المعرفررررررررررررررة 
بمفهررررررررررررررروم 
 اإلشررررررررررررراف
 0.145 اإللكتروني

 المربعات بين الة ات 1.296 2 0.648 1.949
 المربعات الداخ ية 64.824 195 0.332

 المجموت الك ي 66.120 197
مسرررررررتوى 

 الدللة
( ف)قيمررررررررررة

 المحسوبة
متوسرررررررررررررررط 

 المربعات
درجرررررات 

 الحرية
مجمررررررررررررررروع 

 مصدر التباين المربعات
المعرفررررررررررررررة 
بأهميررررررررررررررررة 
 اإلشررررررررررررراف
 035.7 0.966 اإللكتروني

 المربعات بين الة ات 0.018 2 0.009
 المربعات الداخ ية 51.618 195 0.265

 المجموت الك ي 51.636 197
مسرررررررتوى 

 الدللة
( ف)قيمررررررررررة

 المحسوبة
متوسرررررررررررررررط 

 المربعات
درجرررررات 

 الحرية
مجمررررررررررررررروع 

 المربعات
 مصدر التباين

اسررررررررررررتخدام 
 اإلشررررررررررررراف
ة اإللكترونيررررر

فررررري العمرررررل 
 ياإلشراف

0.206 1.591 
 المربعات بين الة ات 0.931 2 0.465
 المربعات الداخ ية 57.026 195 0.292

 المجموت الك ي 57.956 197
 مسرررررررتوى

 الدللة
( ف)قيمررررررررررة

 المحسوبة
متوسرررررررررررررررط 

 المربعات
درجرررررات 

 الحرية
مجمررررررررررررررروع 

 المربعات
 مصدر التباين

معوقرررررررررررررات 
اسررررررررررررتخدام 
 اإلشررررررررررررراف
 9667. 0.382 اإللكتروني

 المربعات بين الة ات 0.653 2 0.327
 المربعات الداخ ية 65.911 195 0.338

 المجموت الك ي 66.564 197
مسرررررررتوى 

 الدللة
( ف)قيمررررررررررة

 المحسوبة
متوسرررررررررررررررط 

 المربعات
درجرررررات 

 الحرية
مجمررررررررررررررروع 

 المربعات
الدرجررررررررررررررررة  مصدر التباين

 الكلية

0.241 1.431 
 المربعات بين الة ات 0.490 2 0.245
 المربعات الداخ ية 33.378 195 0.171

 المجموت الك ي 33.868 197
 (α=1.12)دال ىحصائيا عند مستوى الدللة *
 اإللكترونةي اإلشةرافواقع اسةتخدام قيمة مستوى الداللة ل درجة الك ية   ن( 7) يتبين من الجدول رقم

 تعةة ى إلةةى متريةةر فةةي المةةدارس الحكوميةةة مةةن وجهةةة نرةةر المشةةرفين التربةةويين فةةي شةةمال الضةةةة الرربيةةة
 (7.72)من القيمة المحدد  في الةرضية وهي  كبروه ه القيمة  و(7.420)يساوي ية  اإلشرافسنوات الخبر  
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بةةين  (α =0...)داللةةالذنةد مسةتوى  إحصةا يةتوجةد فةروأ  ات داللةة ال " الةرضةية  ال نةرفضلة ل  فإننةا 
فةي المةدارس الحكوميةة مةن  اإللكترونةي اإلشرافواقع استخدام  فراد ذينة الدراسة نحو  استجابة متوسطات

سةةةنوات الخبةةةر   ريةةةرتعةةة ى إلةةةى مت وجهةةةة نرةةةر المشةةةرفين التربةةةويين والمشةةةرفات فةةةي شةةةمال الضةةةةة الرربيةةةة
 ما بالنسبة لمجاالت الدراسة األربعةو فيالحر من النتا ا السابقة ذةدم وجةود فةروأ  ات داللةة   .يةاإلشراف

فةي المجةال األول  فةراد ذينةة الدراسةة  ةبةين متوسةطات اسةتجاب (α =0...) داللةةالذند مسةتوى  إحصا ية
اسةةةتخدام والمالةةةث  واإللكترونةةةي اإلشةةةرافة بقهميةةةة المعرفةةةوالمةةةاني  واإللكترونةةةي اإلشةةةرافالمعرفةةةة بمةهةةةوم 

فقةد ب رةت قيمةة  واإللكترونةي اإلشةرافمعوقةات اسةتخدام و والرابةع ياإلشةراففةي العمةل  اإللكترونةي اإلشراف
مةةن القيمةةة  وهةة ه القةةيم  كبةةر و(7.224و 7.477و 7.477و 7.022)الداللةةة لهةة ه المجةةاالت ذ ةةى التةةوالي 

 إحصةا يةال توجةد فةروأ  ات داللةة " الةرضةية  ال نةرفضلة ل  فإننةا  و(7.72)ضةية وهةي ر المحدد  في الة
 اإلشةرافواقةع اسةتخدام  فةراد ذينةة الدراسةة نحةو  ةبين متوسةطات اسةتجاب (α =0...) داللةالذند مستوى 
تعة ى إلةى في المدارس الحكومية من وجهة نرر المشرفين التربويين فةي شةمال الضةةة الرربيةة  اإللكتروني

   .األول والماني والمالث والرابعل مجال  يةاإلشرافسنوات الخبر   مترير
 الخامسة اختبار الفرضية 

ذنةةد مسةةتوى  إحصةةا يةال توجةةد فةةروأ  ات داللةةة "التةةي تةةن  مةةن  جةةل دراسةةة صةةحة الةرضةةية 
 اإللكترونةةي اإلشةةرافواقةع اسةةتخدام  فةراد ذينةةة الدراسةةة نحةةو  ةبةةين متوسةةطات اسةةتجاب( α =0...) داللةةال

تعة ى إلةى الضةةة الرربيةة شةمال فةي  والمشةرفات التربويين نرر المشرفين ةفي المدارس الحكومية من وجه
 (One Way ANOVA)تةةم اسةةتخدام اختبةةار التبةةاين االحةةاديولةحةة  الةرضةةية  موقةةع المديريةةة متريةةر

يتضةةةح مةةةن  :ذينةةةة الدراسةةةةو ونتةةةا ا الجةةةداول التاليةةةة توضةةةح  لةةة  ةلداللةةةة الةةةةروأ بةةةين متوسةةةطات اسةةةتجاب
فةةةي  اإللكترونةةي اإلشةةةرافاسةةتخدام السةةابأ  ن  ذ ةةي نسةةةبة ل معوقةةات فةةةي واقةةع ( 7)البيانةةات فةةي الجةةةدول 

 وكانةةت لمديريةةة طوبةةاسالضةةةة الرربيةةة شةةمال فةةي التربةةويين نرةةر المشةةرفين  ةالمةةدارس الحكوميةةة مةةن وجهةة
جنةةين بمتوسةةط حسةةابي ت يهةةا منطقةةة  و2.0422حيةةث ب رةةت المتوسةةط الحسةةابي السةةتجابات ذينةةة الدراسةةة 

مةةم ق قي يةةة  2.7277ومةةم سةة ةيت بمتوسةةط  2.7024ومةةم جنةةو  نةةاب س بمتوسةةط حسةةابي مقةةداره  و2.0727
و خيةراو تةقتي منطقةة نةاب س بمتوسةط حسةابي مقةداره  و2.2722ا قباطيةة مةي يه 2.2277وطولكرم  2.7740
2.2204 . 

أفراد عينة الدراسة نحو واقع  اتن متوسط استجابنتائج اختبار التباين األحادي لدللة الفروق بي :(2)جدول 
الضفة شمال في  التربويين نظر المشرفين ةفي المدارس الحكومية من وجه اإللكتروني اإلشرافاستخدام 

 موقع المديرية تعزى ىلى متغيرالغربية 

مسررتوى 
 الدللة

( ف)قيمررررررررة
 المحسوبة

 
درجررررررررررات  متوسط المربعات

 الحرية
مجمرررررررررررررروع 

 المربعات
 تباينمصدر ال

المعرفررررررررررررررررررة 
بمفهررررررررررررررررررروم 
 اإلشررررررررررررررررراف

 المربعات بين الة ات 1.949 7 0.278 0.824 0.568 اإللكتروني
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 المربعات الداخ ية 64.171 190 0.338
 المجموت الك ي 66.120 197

مسررتوى 
 الدللة

( ف)قيمررررررررة
 المحسوبة

 
 متوسط المربعات

درجررررررررررات 
 الحرية

مجمرررررررررررررروع 
 المربعات

المعرفررررررررررررررررررة  مصدر التباين
هميررررررررررررررررررررة بأ

 اإلشررررررررررررررررراف
 .683. 0.687 اإللكتروني

 المربعات بين الة ات 1.267 7 0.181
 المربعات الداخ ية 50.370 190 0.265

 المجموت الك ي 51.636 197

مسررتوى 
 الدللة

( ف)قيمررررررررة
 المحسوبة

 
 متوسط المربعات

درجررررررررررات 
 الحرية

مجمرررررررررررررروع 
 المربعات

اسررررررررررررررررتخدام  مصدر التباين
 اإلشررررررررررررررررراف
ة اإللكترونيررررررررر

فرررررري العمرررررررل 
 .827. 0.566 ياإلشراف

 المربعات بين الة ات 1.714 7 0.245
 المربعات الداخ ية 56.242 190 0.296

 المجموت الك ي 57.956 197

مسررتوى 
 الدللة

( ف)قيمررررررررة
 المحسوبة

 
درجررررررررررات  متوسط المربعات

 الحرية
مجمرررررررررررررروع 

 المربعات
معوقرررررررررررررررررات  مصدر التباين

اسررررررررررررررررتخدام 
 اإلشررررررررررررررررراف

 1.397 0.209 ونياإللكتر 
 المربعات بين الة ات 3.259 7 0.466
 المربعات الداخ ية 63.305 190 0.333

 المجموت الك ي 66.564 197

مسررتوى 
 الدللة

( ف)قيمررررررررة
 المحسوبة

 
 متوسط المربعات

درجررررررررررات 
 الحرية

مجمرررررررررررررروع 
 المربعات

 مصدر التباين

 الدرجة الكلية

0.462 .960. 
 عات بين الة اتالمرب 1.157 7 0.165
 المربعات الداخ ية 32.710 190 0.172

 المجموت الك ي 33.868 197
 (α=0.05)دال ىحصائيا عند مستوى الدللة *
 اإللكترونةي اإلشةرافواقع اسةتخدام ن قيمة مستوى الداللة ل درجة الك ية  ( 7)يتبين من الجدول رقم 

 تعةة ى إلةةى متريةةر الضةةةة الرربيةةةشةةمال فةةي  التربةةويين ين نرةةر المشةةرف ةفةةي المةةدارس الحكوميةةة مةةن وجهةة
و لةة ل  (0...)وهة ه القيمةة  كبةر مةن القيمةة المحةدد  فةي الةرضةية وهةي و(264..)يسةاوي  موقةع المديريةة

بةةةين ( α =0...) داللةةةةالذنةةةد مسةةةتوى  إحصةةةا يةال توجةةةد فةةةروأ  ات داللةةةة " نةةةرفض الةرضةةةية  فإننةةةا ال
فةي المةدارس الحكوميةة مةن  اإللكترونةي اإلشةرافواقةع اسةتخدام لدراسةة نحةو  فراد ذينةة ا استجابات متوسط



 سائدة عفونة، رشا القاسم

 4، العدد 01، المجلد   4102غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية  -مجلة جامعة األزهر (424)
 

 مةا  .موقةع المديريةة تعة ى إلةى متريةرالضةةة الرربيةة شةمال فةي  والمشةرفاتالتربويين نرر المشرفين  ةوجه
ذنةد  إحصةا يةبالنسبة لمجاالت الدراسة األربعةو فيالحر مةن النتةا ا السةابقة ذةدم وجةود فةروأ  ات داللةة 

المعرفةة بمةهةوم  فراد ذينة الدراسة فةي المجةال األول  ةبين متوسطات استجاب( α =0...) داللةالستوى م
 اإللكترونةي اإلشةرافاسةتخدام والمالةث  واإللكترونةي اإلشةرافالمعرفةة بقهميةة والمةاني  واإللكترونةي اإلشراف

ب رت قيمةة الداللةة لهة ه المجةاالت  و فقداإللكتروني اإلشرافمعوقات استخدام والرابع  وياإلشراففي العمل 
ضةية ر وه ه القيم  كبةر مةن القيمةة المحةدد  فةي الة و(و 4.0..و 066..و 6.7..و 0.6.. )ذ ى التوالي

 =0...)داللةةةالذنةةد مسةةتوى  إحصةةا يةال توجةةد فةةروأ  ات داللةةة " الةرضةةية  تقبةةل  لةة ل  ( 0...) وهةةي 
α )فةةةي المةةةدارس  اإللكترونةةةي اإلشةةةرافواقةةةع اسةةةتخدام   فةةةراد ذينةةةة الدراسةةةة نحةةةو ةبةةةين متوسةةةطات اسةةةتجاب

 ".موقع المديرية تع ى إلى متريرالضةة الرربية شمال في  التربويين نرر المشرفين  ةالحكومية من وجه
 النتائج العامة للدراسة

 :ما ي ي  ستبانةااليتبين من نتا ا تح يل  داتي الدراسة المقاب ة و 
 .%(04.27)حيث ب رت الدرجة الك ية  الدراسة الر يس وجود درجة موافقة كبير  ذ ى سمال -0
وهي درجة كبير  جداو  و%(8..8.)ب رت الدرجة الك ية  اإللكتروني اإلشرافن واقع المعرفة بمةهوم إ -4

 .التربوي اإلشرافين ورمساا  قسام يمن وجهة نرر المشرفين التربو 
ن التربةويين حيةث ب رةت الدرجةة الك يةة من وجهة نرر المشرفي اإللكترونيتوجد  همية كبير  لإلشراف  -3

 .وهي درجة كبير %( 76.28) 
حيةةث  وفةةي مةةديريات شةةمال الضةةةة الرربيةةة درجةةة كبيةةر  جةةداو  اإللكترونةةي اإلشةةرافب ةة  واقةةع اسةةتخدام  -2

 %(.08...) ب رت الدرجة الك ية 
ية مةن خةالل افاإلشةر  كر من تم مقاب تهم من المشةرفين التربةويين  ن توريةف التكنولوجيةا فةي العم يةة  -0

كةالةيس بةو  والمنتةديات  االجتمةاذيو واسةتخدام مواقةع التواصةل (اإليميةل) اإللكترونياستخدام البريد 
 كدوا  وبعض المواقع التي يتم من خاللها طرح قضايا تربوية ومناقشة األفكار وتبادل الخبراتو  يضاو 

يةتم تخ ينهةا وتقةديمها ل مسةمولين ية تةرغ في نما   خاصةة ذ ةى الحاسةو  و اإلشراف ن تقاريرهم ذ ى 
و باإلضةةافة إلةةى تةةوفر قاذةةد  بيانةةات ذةةن المشةةرفين و يةةاراتهم وذةةن المع مةةين وتخصصةةاتهم إلكترونيةةاو 

الةةةى تحديةةةد ال يةةةارات الصةةةةية  باإلضةةةافةيسةةةهل الرجةةةوت اليهةةةاو  إلكترونيةةةاو ول مةةةدارسو مبوبةةةة ومخ نةةةة 
ورشةةةات العمةةةل  و الجتماذةةةاتإلةةةى اا  ن الةةةدذو  و كمةةةإلكترونيةةةاو والتبادليةةةة ومواذيةةةدها واإلذةةةالم ذنهةةةا 

و وتصةةةميم مواقةةةع مر قةةةة لمع مةةةي المبحةةةث بهةةةدف تخةةة ين المحتةةةوى إلكترونيةةةاو  تةةةتم  والنشةةةرات التربويةةةة
 . وطرح قضايا تخصهم ويمكن االستةاد  منها من قبل المع مين والط بة هووتح ي  الع مي

فةةةي موضةةةوت المعيقةةةات التةةةي  سةةةتبانةاال ا تح يةةةل  رهةةةرت نتةةةا ا تح يةةةل المقاب ةةةة توافقةةةاو كبيةةةراو مةةةع نتةةةا -6
المعيقةةةات التةةةي  :ممةةةل ووالتةةي تتضةةةمن معيقةةةات البنيةةةة التحتيةةة واإللكترونةةةي اإلشةةةرافتعتةةرض ذم يةةةة 

 و ذةدم توافرهةاو  اإلنترنةتتتع أ بالبنية التحتية المادية كالنق  في  جه   الحاسو و وضعف شةبكة 
و ك ل  اتةقت النتا ا ذ ى وجود معيقات مادية اإلشرافوت من ه ية البنية التحتية لممل ه ا الن وذدم 
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باإلضافة إلى وجود معيقات بشرية تتضمن  اإللكتروني اإلشرافتتممل في ق ة الدذم المادي لمشروت 
و وضةةرور  تكميةةف التةةدري  اإللكترونةةي اإلشةةرافرفةةض الجيةةل القةةديم مةةن المع مةةين والمشةةرفين لةكةةر  

 .جود بعض المعيقات اإلدارية والدورات الال مة ل ل و وو 
بةةين متوسةةطات اسةةتجابات  (α =7.72)ذنةةد مسةةتوى الداللةةة إحصةةا يةذةةدم وجةةود فةةروأ  ات داللةةة  -0

فةةةةي المةةةةدارس الحكوميةةةة مةةةةن وجهةةةةة نرةةةةر  اإللكترونةةةي اإلشةةةةرافواقةةةع اسةةةةتخدام ذينةةةة الدراسةةةةة نحةةةةو 
هةةل الع مةةي فةةي الدرجةةة الجةةنس والمم  تعةة ى إلةةى متريةةرالمشةةرفين التربةةويين فةةي شةةمال الضةةةة الرربيةةة 

فةةي حةةين كةةان هنةةا  فةةروأ  فةةي المجةةال المةةاني  والك يةةة وفةةي مجةةاالت الدراسةةة األول والمالةةث والرابةةع
ت النتةا ا  شةار ولصةالح الة كور وممهةل ماجسةتير فةقذ ىو كة ل   اإللكترونةي اإلشرافالمعرفة بقهمية 

بةةين متوسةةطات ( α =7.72)ذنةةد مسةةتوى الداللةةة  إحصةةا ية يضةةاو إلةةى ذةةدم وجةةود فةةروأ  ات داللةةة 
فةةي المةةدارس الحكوميةةة مةةن وجهةةة  اإللكترونةةي اإلشةةرافواقةةع اسةةتخدام اسةةتجابات ذينةةة الدراسةةة نحةةو 

ي التخص  وسنوات الخبر   في تع ى إلى مترير نرر المشرفين التربويين في شمال الضةة الرربية  
 .بعالدرجة الك ية وفي مجاالت الدراسة األول  والماني والمالث والرا

 مناقشة النتائج والتوصيات
مجةةاالت الدراسةة كةةل  ذةنتتط ةة  اإلجابةة جابةة ذةةن هة ا السةمال اإل األول مناقشةة النتةا ا المتع قةةة بالسةمال

المعرفةةةة بمةهةةةوم   ه المجةةةاالتوهةةة لتكةةةون مجمةةةل اإلجابةةةات هةةةي اإلجابةةةة ذ ةةةى السةةةمال الةةةر يس  ذ ةةةى حةةةد
فةةةي العمةةةل  اإللكترونةةةي اإلشةةةرافو واسةةةتخدام لكترونةةةياإل اإلشةةةرافو والمعرفةةةة بقهميةةةة اإللكترونةةةي اإلشةةةراف
جابة ذن ه ه السمال وفأ المجاالت اإل سيتم  من هنا و اإللكتروني اإلشرافيو ومعوقات استخدام اإلشراف
 :ذ ى النحو اآلتياألربعة 

 ؟اإللكتروني اإلشرافواقع المعرفة بمفهوم ما  -0
 اإللكترونةي اإلشةرافواقع المعرفةة بمةهةوم  لمجال جة الك ية ن الدر  ةاالستبان يتضح من نتا ا تح يل      
 اإلشةةةةرافواقةةةةع المعرفةةةةة بمةهةةةةوم  نإ :مةةةةن هنةةةةا يمكةةةةن القةةةةول جةةةةداوو وهةةةةي نسةةةةبة كبيةةةةر %( 8..8.) تب رةةةة

وه ا يتوافأ مع نتا ا المقاب ة  وب   درجة كبير  جداو من وجهة نرر المبحومين من ذينة الدراسة اإللكتروني
و وقةةد توافقةةت اإللكترونةةي اإلشةةرافبةةين  ن المسةةتجيبين كافةةة ذ ةةى ذ ةةم ومعرفةةة بمةهةةوم التةةي مةةن خاللهةةا ت

تخطةى الحةدود  اإللكترونةي اإلشةرافمقةرمين باإلجمةات بةقن  سةتبانةاالإجاباتهم مةع إجابةات مةن قةاموا بتعب ةة 
ط مةع المشةرف سةاذد المع ةم ذ ةى التةاذةل النشة اإللكتروني اإلشراف ن  ذ ى المكانية وال مانيةو كما  كدوا

)  االجتمةةةاذيالتربةةوي سةةواا بصةةور  مت امنةةة  و غيةةر مت امنةةة منةةةوهين لهةة ا التةاذةةل ذبةةر مواقةةع التواصةةل 
بإنشةةةا ها بجهةةةد شخصةةةي  اتةةةي غيةةةر رسةةةمي وبعةةةض المواقةةةع  بعضةةةهموالمنتةةةديات التةةةي قةةةام ( الةةةةيس بةةةو 
و ممكةدين ن  يضةاو و ن والمشةرف مةو ا  ولياا األمور والط بة والمعهفية لبعض المدارس والتي يشار  اإللكتروني

 اإلنترنةةتل حاسةة  اآللةةي وشةةبكة   ةةى اسةةتخدامهمي مةةن خاللهةةا وهةة ا يعتمةةد ذاإلشةةراف نهةةم يقةةدمون العمةةل 
قةةد وفمةةةر لهةةةم  اإلشةةةراف ن هةة ا النةةةوت مةةن إلةةةى وا  شةةةار حسةة  إمكانيةةةات كةةل مديريةةةهو كمةةا  المتةةةوفر و دواتةةه 
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 ن  مةن التربةوي اإلشرافه ا ما  كده  حد رمساا  قسام المرونة والقدر  ذ ى التكيف مع رروف المع مين و 
بعض المدارس تقع خ ف الجدار و نهم طالبوا سة طات اإلحةتالل بالسةماح لهةم بالة ها  لت ة  المةدارس مةن 

ت   المدارس وتقديم الخدمات لهم والتواصل معهم إال  نةه إلى خالل تقديمهم لتصاريح تمكنهم من الدخول 
وفمةةر ذ ةةيهم ذنةةاا الةة ها  غيةةر الممكةةن  اإلنترنةةتالل االيميةةل واسةةتخدام شةةبكة تةةم رفضةةها ولكةةنهم مةةن خةة

تجةاو  البعةد الجررافةي وال مةاني  اإللكترونةي اإلشةرافوه ا ما  كد نقطة  ساسية  ن  وومتابعه ت   المدارس
التةي ( 7..4)مةع دراسةة الشةافعي  وه ا يتوافأ. مكانياتهم المتواضعةإوتكيف مع رروف المع مين ضمن 

ودراسةةة  وتقنيةةة متطةةور  يجةة  االسةةتةاد  منهةةا اإلنترنةةت رهةةرت  ن  نسةةبة ذاليةةة مةةن  فةةراد العينةةة يةةرون  ن 
ذةةن ب عةةد واضةةح بدرجةةة كبيةةر  لةةدى المشةةرفات التربويةةاتو  اإلشةةرافالتةةي  رهةةرت  ن مةهةةوم ( ...4)سةةةر 

 والحةةةةديثمتط بةةةةات العصةةةةر مةةةةع ناسةةةة  تو جمعةةةةت المشةةةةرفات بقهميةةةةة وضةةةةرور  تطبيقةةةةه بدرجةةةةة كبيةةةةر  لت
 اإلشةرافالتةي  مبتةت مةدى قةدر  تكنولوجيةا الحاسة  وتوريةهةا فةي خدمةة  ( Horn etal., 2001)ودراسةة
مكانيةةةةةة تةةةةةدريبهم باسةةةةةتخدام هةةةةة ه  بإيصةةةةةالو لةةةةة   والتربةةةةةوي المع ومةةةةةات ل مع مةةةةةين فةةةةةي المنةةةةةاطأ النا يةةةةةة وا 

التربةةةوي  اإلشةةةرافة ت إلةةةى  ن درجةةةة  هميةةة شةةةار التةةةي  (4.84)التكنولوجيةةةاو كمةةةا تتةةةةأ مةةةع دراسةةةة الب ةةةوي
 .كانت بدرجة ذاليةو اإللكتروني

 ؟اإللكتروني اإلشرافواقع المعرفة بأهمية  ما -2
 و%(76.28)اسةةتجابة ب رةةت  نسةةبة ذ ةةى اإللكترونةةي اإلشةةرافحصةةل مجةةال واقةةع المعرفةةة بقهميةةة        

تبةر المبحومةون  ن توريةف  وه ه النتيجة تتةأ مع نتةا ا المقاب ةة فقةد اذو كبير   وه ا يدل ذ ى نسبة موافقة
لمةا لةه مةن  هميةة كبيةر  كونةه  صةبح مةن متط بةات ذصةرنا  ؛ي  مةر ضةرورياإلشةرافالتكنولوجيا في العمل 

الحةةالي الةة ي يعتبةةر التكنولوجيةةا هةةي لرةةة العصةةر ممةةا يحةةتم ذ ينةةا  ن نتكيةةف مةةع ذصةةرنا و حةةو  مةةا يكةةون 
ريف التكنولوجيةا فةي العم يةة التع يميةة التع ميةةو مبررين  ل  بقن المع م مطال  بتو  وياإلشرافل ل  العمل 
ن يجةة   ن ين متةةوا ييية خطةةاإلشةةرافيةة ال يتعامةةل بطةةرأ تق يديةةة و معتبةةرين العم يةةة التع يميةةة و  والمشةةرف ال
يو كما اذتبروه مهماو اإلشرافالجان   يواكبهو فما يحدث من تطور في الجان  التع يمي يج   ن يسيرا معاو 

ألنةةه يقةةوم ذ ةةى تخةة ين المع ومةةات  ووالجهةةد والتك ةةةةو ويسةةاهم فةةي سةةرذة العمةةل ودقتةةهكونةةه يةةوفر الوقةةت 
بطريقةةة تمكةةن المشةةرفين مةةن االسةةتةاد  منهةةا فةةي  ي وقةةت يشةةامونو ممةةا جعةةل  حكةةامهم  إلكترونيةةاو وتبويبهةةا 

الةةو ار   هةة ا يقةةويهم وي يةةد مقةةتهم بقنةسةةهم ومقةةة اآلخةةرين بهةةمو كمةةا اذتبةةروه مةةن توجهةةاتو وقةةراراتهم صةةا بهو 
ية المطبوذةة والتةي يةتم تةريرهةا اإلشةرافي ابتةداا مةن تقةاريرهم اإلشةرافوسعيها إلدخال التكنولوجيا في العمل 

هةا الو ذةن الةدورات التةي شةار  المع مةون فيفضة واإللكترونةيوانتهاا بمراسالتهم ذبر البريد  وبنما   محدد 
و إيمانةةاو مةةنهم بقنةةه يسةةاهم فةةي إمةةراا العم يةةة (intel-weller)لتطةةوير قةةدراتهم ومهةةاراتهم الحاسةةوبية كةةدور  

ل جميعو و لة  مةن خةالل التواصةل وتبةادل الخبةرات والمع ومةات لكافةة شةرا ح  التع يمة والتربوية ويةتح رفاقاو 
القطةةات التع يمةةي والتربةةوي ذبةةر المنتةةديات ومواقةةع المةةدارس ذ ةةى الشةةبكة العنكبوتيةةة والتةةي قةةاموا بإنشةةا ها 

و واالبتكةار اتية غير رسمية ذ ى حد قولهمو ه ه المنتديات والمواقةع تسةاذد ذ ةى اإلبةدات بجهود شخصية 
التربةوي وكشةةت ذةن  اإلشةرافن  بهةرت رمسةاا  قسةام قةام بهةا المع مةو  ذديةد تجةار  إلةى بعض مةنهم نةوه 
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ة التي تة داد و بر ت إبداذاتهمو باإلضافة إلى المق همومواهب فاقت قدرات مشرفيهم هموقدرات مواه  مع مين
بةةين المع ةةم والمشةةرف نتيجةةة لتقةةديم التر يةةة الراجعةةة بقسةة و  فيةةه  ريحيةةة كمةةا وصةةةه  حةةدهم ذ ةةى حةةد قولةةه 

بهةة ه الطريقةةة سةةاذد ذ ةةى إيجةةاد بي ةةة تةاذ يةةة نشةةطه ت بةةي احتياجةةات  اإللكترونةةي اإلشةةراف ن إلةةى منوهةةاو 
ذالقة إنسانية تمير دافعية المع م مما خةف  ذن  نها ساهمت في بناا المع مين الحالية والمستقب يةو فضالو 

 وذ ى ذةاتأ المشةرفين التربةويينو  لةيس هة ا وحسة  بةل تتجةه ألن ت  رةي األدوار الم قا الكمير من األذباا 
 . لتكون استشارية ذ ى حد قوله تتجهية اإلشراففمن كان مستقبالو باألمس  صبح اآلن مرسالو والعم ية 

بهة ا المجةال يشةير نحةو األسة  ة المتع قةة  ونتةا ا المقةابالت ستبانةاالن نتا ا الكبير  بي موافقةالنسبة 
ب رت بدرجة كبير  من وجهة نرر المشرفين التربويين مما  اإللكتروني اإلشرافإلى  ن هنا  معرفة بقهمية 

يشكل  رضية خصبه لتطبيقه ذ ى نطاأ واسع وتطويرهو وهو ممشر إيجابي نحو وضةع خطةة انتقاليةة مةن 
المحوسة  والحةديث   اإللكترونةيمن النمط التق يدي إلى الةنمط  اإلشرافقبل الجهات المختصة تنقل ذم ية 

و (7..4)وتتةةأ نتةةا ا الدراسةة مةةع نتةا ا دراسةةة الشةةافعي . ي التربةةوياإلشةرافليرطةي جميةةع  نحةاا المجةةال 
نةةةت والحاسةةة  اآللةةةي التةةةي  رهةةةرت نتا جهةةةا وجةةةود  هميةةةة لإلنتر ( ...4)و وسةةةةر(4.88)ودراسةةةة الب ةةةوي 

 .ي واالستةاد  منها تطوير العم ية التع يمية التع ميةاإلشرافكتقنية حديمة يمكن توريةها في العمل 
 ؟ياإلشراففي العمل  اإللكتروني اإلشرافواقع استخدام ما  -3

نسةةبة  وهةةي و%(80.51) ياإلشةةراففةةي العمةةل  اإللكترونةةي اإلشةةرافدرجةةة مجةةال اسةةتخدام  ب رةةت 
فقةةد  كةد رمسةةاا  قسةةام  والتربةةوي اإلشةرافجةداو  و تتوافةةأ مةةع نتةا ا المقاب ةةة مةةع رمسةاا  قسةةام بيةةر  موافقةة ك
حيةث  و(اإليميةل) اإللكترونةيمةن خةالل البريةد  جةاا اإللكترونةيالتربوي بةقن اسةتخدامهم لإلشةراف  اإلشراف

رسةةال النشةةرات ورشةةات العمةةل والةةدورا و والجتماذةةاتإلةةى ايقومةةون بإرسةةال كتةة  التك يةةفو والةةدذو   تو وا 
رسةال المةواد التدريبيةة  والتع يمات وال وا ح واألنرمةو وتحديد مواذيةد ال يةارات الصةةية وال يةارات التبادليةةو وا 

وجةةود مواقةةع ومنتةةديات وصةةةحات ذ ةةى الةةةيس بةةو  يتواصةة ون مةةن إلةةى وا  شةةار بتةةةاوت فيمةةا بيةةنهمو وقةةد 
ن خاللهةةا نمةةةا   لحصةة  نمو جيةةةة مصةةور  لتصةةةل خاللهةةا ويتبةةةادلون المع ومةةات والخبةةةراتو ويقةةدمون مةةة

وا إلةةى تةاذةةل نشةةط تبةةدلت مةةن خاللةةه األدوار  شةةار لشةةريحة كبيةةر  مةةن المع مةةين وتعمةةيم الةا ةةد  لهةةمو كمةةا 
لهةةاو كمةةا سةةهمل هةة ا  ويط بهةةا ويبحةةث ذنهةةا والمشةرف مت ةةأ  ية اإلشةةرافليصةبح المع ةةم هةةو مةةن يتةةوأ ل خدمةة 
شرفين والط بة حتى  ولياا األمور بات الجميع يستقبل االقتراحةات مةن األس و  التواصل مع المع مين والم

 ي جهة تصدر سواا من مع مين  و ط بةو باإلضافة إلى ت ويدهم بكل ماهو جديد ذ ى الساحة التع يميةة 
 سس ونرريات ذ مية وليس ذ ى رراا شخصيةو كما ويةتم مةن خةالل االيمةيالت وت ة   إلىوالتربوية يستند 

 ويةةةد المع مةةةين بتح يةةةل المحتةةةوى وذةةةرض تجةةةار  لحوسةةةبة المنهةةةا  والخطةةةط الدراسةةةية وت ويةةةدهم المواقةةةع ت
بمواقةةةةع تعةةةةرض منةةةةاها محوسةةةةبةو كمةةةةا يتةةةةوفر فةةةةي كافةةةةة المةةةةديريات قاذةةةةد  بيانةةةةات ل مةةةةدارس والمع مةةةةين 

و كمةا  ن منهةا ذنةد الحاجةة واالسةتةاد يسةهل الرجةوت إليهةا  إلكترونيةاو والمشرفينو ت حةر وتخ ن ت   البيانات 
المشرفين لديهم نما   إشرافية محوسبة يتم تةرية  البيانةات ذ يهةا وذةرض إنجةا اتهمو ممكةدين بةقن تقةاريرهم 
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وهة ا يتةةأ مةع غالبيةة فقةرات المجةال المالةث إالم  إلكترونيةاو لةو ار  إلةى اية اآلن محوسةبة ويةتم ارسةالها اإلشةراف
غيةر إل اميةة ل جميةع ممكةدين شخصية غير رسمية و  يجة جهود فرديةهو نت االستخدام نهم وضحوا  ن ه ا 

وه ا يتةأ مةع نتةا ا المجةال  ومتواضعة يسير ي ضمن امكانيات اإلشراف ن استخدام التكنولوجيا في العمل 
جابةةات رمسةةاا  قسةةام  و تتةةةأ هةة ه النتيجةةة مةةع دراسةةة . التربةةوي حةةول المعوقةةات المرتةعةةة اإلشةةرافالرابةةع وا 

(Horn & Other, 2001 )اإلشةةرافتةةي  مبتةةت مةةدى قةةدر  تكنولوجيةةا الحاسةة  وتوريةهةةا فةةي خدمةةة ال 
التربةةةوي و لةةة  بإيصةةةال المع ومةةةات ل مع مةةةين فةةةي المنةةةاطأ النا يةةةةو وهةةة ا يشةةةير إلةةةى التركيةةة  ذ ةةةى مهنيةةةة 

التةي ( 4.84بةدح والخ اذةيو )والتواصل بين الشركاا في العم ية التع يميةو كما تتةأ مع دراسةة  االتصال
 إلةى فةي المةدارس كانةت بدرجةة كبيةر  اسةتناداو  اإللكترونةيجهةا إلةى إمكانيةة تطبيةأ  نرمةة الةتع م ت نتا  شار 

فةي األدوات والتطةوير والسةعي لتحسةين العم يةة  اإللكترونةيوالةتع م  اإللكترونةي اإلشرافالتشابه الكبير بين 
المشةةرفين التربةةويين الةة ين  ن  ذةةداد ( 6..4) و كمةةا تتةةةأ مةةع دراسةةة الةضةةيلهاوتجويةةد التع يميةةة التع ميةةة

 . يمت كون  جه   حاسبات رلية ومهاراتهم في استخدامها كانت مرتةعة جداو 
 ؟اإللكتروني اإلشرافما معوقات استخدام  -4

ب رةةت  قةةد اإللكترونةةي اإلشةةرافدرجةةة معوقةةات اسةةتخدام  ن  االسةةتبانة إلةةى ت نتةةا ا تح يةةل شةةار 
وتتةةأ هة ه النتةا ا مةع  .به ا المجالالمتع قة  الةقرات  نحو وه ا يدل ذ ى نسبة موافقة كبير  و%(79.67)

 اإللكترونةي اإلشةرافوا إلى وجود معوقات تعترض سةبل اسةتخدام  شار استجابات من تمت مقاب تهم وال ين 
والمعةدات وضةعف   الجانة  المةادي تتممةل فةي الةنق  الحاصةل فةي األجهة  : تتممل في مالمة جوان  هةي 

ت تكاليةهةةا وذةةدم وجةةود بنيةةة تحتيةةة لهةةا  و ضةةعةهاو والجانةة  المةةالي الةة ي يتممةةل فةةي وارتةةةا اإلنترنةةتشةةبكة 
ضةةةعف المةةةوارد واإلمكانيةةةات الماليةةةه الال مةةةة لتطبيةةةأ ممةةةل هةةة ا األسةةة و  المتطةةةور فةةةي مةةةديريات التربيةةةةو 
 والجانة  البشةري مةن حيةث وجةود الكةوادر البشةرية غيةر الممه ةة واالتجاهةات السة بية لةدى بعةض المشةةرفين

و لة  بسةب  النمطيةة  و  ولإلشةرافو وق ةة الدافعيةة لةديهم ل تطةور نحةو األفضةل اإللكترونةينحو االستخدام 
 ق ةةة  ذةةداد مهندسةةي الصةةيانةإلةةى  باإلضةةافةمشةةارفتهم ذ ةةى ذم يةةة إنهةةاا الخدمةةة بسةةب  التقةةدم فةةي العمةةرو 

مكن القضاا ذ يها وقدموا سبالو التربوي وجدوا  ن ت   المعوقات ي اإلشرافإالم  ن رمساا  قسام . هاومورةي
حتةةى يةةنجح  ي مشةةروت يجةة   ن تتبنةةاه الجهةةة الرسةةمية المسةةموله و ن تسةةنم : لتالفةةي ت ةة  المعوقةةات وهةةي

مةةم  ومةةم تقةيم حاجةةات المشةرفين والقةوانين والتشةريعات التةةي مةن شةةقنها  ن تيسةر وتسةةهل العمةل لتحقيقهةا  والو 
بعةدها تطةوير الكةادر وفقةاو لهة ه الحاجةةو وبعةد تحديةد احتياجاتنةا  يةتمو إلكترونيةاو ي اإلشةرافتقيم حاجة العمةل 

وحصر اإلمكانيات المتوفر  تبد  مرح ة التةكير بالتمويةلو اقتةرح امنةان مةنهم تةعيةل دور ممسسةات المجتمةع 
و ن تكةون هنةا   وذاليةه   حاسةو  وشةبكة انترنةت بجةود  وسةرذةالمح ي لدذم المدارس و ل  بتةوفير  جهة  

بالحصةول ذ ةى تمويةل مةن  ي جهةة ل مةدارس   كمةر ذطةاا صةالحياتقية مع ت   الممسسةات وا  شراكة حقي
تستطيع  ن تقدم الدذم المادي والمةالي لهةاو كمةا  ن الةو ار  ذنةدما تقةرمه وتتبنةاه سةتقدم الةدذم المةادي وتوجةه 

 هةةاووتموي  ياإلشةةراف مةةن المبةةال  التةةي تت قاهةةا لقةةاا المشةةاريع األخةةرى لةةدذم ادخةةال التكنولوجيةةا ل عمةةل او جةة ا
  البنية التحتية وتقوم بالتسويأ ل ةكر  ذن طريأ اإلذالم وذقةد المةمتمرات وال قةااات ير األجه   وتجهيوتوف
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 باالستةسةةارالتربويةةة وتسةة يط الضةةوا ذ يةةه ومناقشةةة جوانبةةه مةةع المختصةةين و وي الشةةقن والسةةماح ل جميةةع 
قنةةة اذهم بضةةةرورته وذقةةةد دورات تدريبيةةةه لهةةةم لتةةةقهي هم وطةةةرح األسةةة  ه وتقةةةديم التوضةةةيح لهةةةم وتشةةةجيعهم وا 

كسابهم القدر  والمهار  الال مة الستخدامهو كما اقتةرح بعضة مةن شةقنه  ن  اإلنترنةت ن تخةةيض  سةعار  هموا 
نجاحة يحة  ويدذم تطبيةأ مشةروت اسةتخدامه ت إلةى  شةار التةي  (6..4)الةضةيل مةع دراسةة وهة ا يتةةأ هووا 

 و ومةةةع دراسةةةةمرتةعةةةة نسةةةبياو  اإلشةةةرافخدام الحاسةةة  اآللةةةي فةةي ذم يةةةات العقبةةات التةةةي تحةةةول دون اسةةةت ن 
 اإلشةرافة إلدارات اإللكتروني بر  المعيقات المادية هي سوا البنية التحتية التي  رهرت  ن  (...4)رسة

وذةدم التةدري  الكةافي  واإلنترنةتالتربوي والمدارسو  ما المعيقات البشرية فكانت ضعف المقافة الحاسوبية و 
 .وكمر  األذباا اإلدارية والةنية ذ ى المشرفات التربويات وستخدامه ى كيةية اذ

فةي المةدارس  اإللكترونةي اإلشةرافمةا واقةع اسةتخدام :  ما بالنسبة لسمال الدراسة الر يس وال ي ين  ذ ى 
 الحكومية في شمال الضةة الرربية من وجهات نرر المشرفين والمشرفات ؟

في المدارس الحكومية من وجهة نرر المشرفين  اإللكتروني اإلشرافام واقع استخد  ن فقد تبين
ل درجةة و لة  بداللةة النسةبة الم ويةة التةي ب رةت  والتربويين والمشرفات في شمال الضةة الرربية كانت كبير 

ت  شةةار والتةةي ( 4777الةضةةيلو ) وتتعةةارض هةة ه النتيجةةة مةةع دراسةةة . (.70.2)الك يةةة  لمحةةاور الدراسةةة 
فةةةي  داا مهةةةامهم الةنيةةةة واإلداريةةةة الموك ةةةة إلةةةيهم كانةةةت الحديمةةةة  تقنيةةةة لنسةةةبة اسةةةتخدام المع مةةةين  إلةةةى  ن
استخدام الشبكة العنكبوتية في ت إلى  ن  شار التي ( 4777الشافعيو ) و فيما تتعارض مع دراسة متوسطة

المشةرفين التربةويين كانةت  مةن قبةل( التربةوي اإلشةراف)  تةعيل  س وبي القرااات الموجهة والنشرات التربويةة
ي ليجده يتجةه بمنحةى متطةور ال يعتمةد فقةط ذ ةى اإلشرافإن من ينرر ذن كم  إلى العمل .  ضعيةة جداو 

نما يعمل جاهداو نحو كل ما يسهل العمل  ي ويخةف الع ا ذن كاه هو اإلشرافالطرأ التق يدية في العمل وا 
والتع يميةةةة بةةل والعالميةةة  يضةةةاوو ولكةةن بشةةكل متةةةدر  ا يطةةرح ذ ةةةى السةةاحة التربويةةة مةةمسةةتةيداو لةةيس فقةةةط م

ي فةةةي المرح ةةة الراهنةةةة لةةيس معتمةةةداو فقةةط ذ ةةةى األدوار القديمةةة إنمةةةا اإلشةةرافيتناسةة  مةةةع معطيةةات العمةةةل 
تعتبةر التي  التكنولوجيايمارس إلى جانبها  دواراو  كمر تقدماو متماشياو مع متط بات ذصرنا الحالي منها مور  

و فبينمةا  جمةع العديةد ممةن تمةت مقةاب تهم ذ ةى  ن توريةف اإللكتروني اإلشراف بوا  ذم ية  باباو مهماو من
مةةن  او م ةةح فةةي المرح ةةة الحاليةةةو ممكةةدين  ن هنةةا  توجهةةي مط ةة  ضةةروري اإلشةةرافالتكنولوجيةةا فةةي العمةةل 

ت التي تةواجههم و ار  التربية والتع يم نحو  ذتا  ه ه المرح ة التي بد ت بالةعلو فع ى الرغم من الصعوبا
من إنشاا المنتديات  دااو بتاإال  ن المشرفين التربويين والمع مين قاموا بمبادرات فردية كمير  في ه ا االتجاه 

التع يميةةة إلةةى البةةدا بحوسةةبة الةةدروس التع يميةةة ومحتوياتهةةاو وحوسةةبة بعةةض المةةواد التع يميةةة التةةي تعتبةةر 
 . اتاالجتماذيربية اإلسالمية و جامد  نوذاو ما ذ ى حد قولهم ممل مناها الت

 :الدراسة ياتالنتائج المتعلقة بفرض مناقشة
 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -أ
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بةةةةين  (α =0...)ذنةةةةد مسةةةةتوى الداللةةةةة  إحصةةةةا يةإلةةةةى ذةةةةدم وجةةةةود فةةةةروأ  ات داللةةةةة   رهةةةةرت النتةةةةا ا 
ك ية ل مجاالتو  ما بالنسبة ل مجةاالت ال متوسطات استجابات المشرفين التربويين والمشرفات في الدرجة ال

اسةتخدام والمالةث  اإللكترونةي اإلشةرافالمعرفة بمةهةوم في المجال األول   إحصا يةتوجد فروأ  ات داللة 
بينمةا توجةد فةروأ  اإللكترونةي اإلشةرافمعوقةات اسةتخدام والرابةع  ياإلشةراففةي العمةل  اإللكتروني اإلشراف

الجةةنس  تعة ى إلةى متريةر اتهماسةتجاب و بةةين متوسةط(α =0...) داللةةال ذنةد مسةتوى إحصةا ية ات داللةة 
لصةةالح الةة كور حيةةةث ب ةة  متوسةةطهم الحسةةةابي و  اإللكترونةةةي اإلشةةرافالمعرفةةةة بقهميةةة فةةي المجةةال المةةاني 

ويع ى  ل  إلى  ن ال كور لديهم دافعية وطموح  كبر  (3.73)بينما ب   متوسط اإلناث الحسابي ( ...3)
طالت اكبر من اإلناث في تع ةم واسةتخدام كةل مةا هةو جديةد ومتطةور فةي ل معرفة ولدي مكانيات وا  هم جر   وا 

 . ذم هم
 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية -ب

بةةةةين  (α =0...)ذنةةةةد مسةةةةتوى الداللةةةةة  إحصةةةةا يةذةةةةدم وجةةةةود فةةةةروأ  ات داللةةةةة  رهةةةةرت النتةةةةا ا 
التخصةةة و  مةةةا  تعةةة ى إلةةى متريةةةرالك يةةة ل مجةةةاالت متوسةةطة اسةةةتجابات المشةةةرفين التربةةويين فةةةي الدرجةةةة 

 اإلشةةةةرافالمعرفةةةةة بمةهةةةةوم فةةةةي المجةةةةال األول  إحصةةةةا يةال توجةةةةد فةةةةروأ  ات داللةةةةة فةةةةبالنسةةةةبة ل مجةةةةاالت 
فةي العمةل  اإللكترونةي اإلشةرافاستخدام  والمالث واإللكتروني اإلشرافالمعرفة بقهمية والماني  واإللكتروني

ال توجةةد فةةروأ " الةرضةية  ال نةةرفضلة ل  فإننةةا  واإللكترونةةي اإلشةةرافسةتخدام معوقةةات اوالرابةةع  وياإلشةراف
 فةةراد ذينةةة الدراسةةة نحةةو  ةبةةين متوسةةطات اسةةتجاب( α =0...)داللةةة الذنةةد مسةةتوى  إحصةةا ية ات داللةةة 

فةةي شةةمال  فةي المةةدارس الحكوميةةة مةن وجهةةة نرةر المشةةرفين التربةويين اإللكترونةةي اإلشةرافواقةع اسةةتخدام 
ويعة ى   لة  إلةى  ن  األول والمةاني والمالةث والرابةعو ل مجةاالتالتخصة   تع ى إلةى متريةرلرربية الضةة ا

رشةةةاداتالةةةدورات التدريبيةةةة  ن وجةةةدت دور  يخضةةةع لهةةةا  والةةةو ار  ال تةةةةرأ بةةةين البكةةةالوريوس والماجسةةةتير وا  وا 
 .الجميع برض النرر ذن ممه ه الع مي

 :ثةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثال -ج
بةةةةين  (α =0...)ذنةةةةد مسةةةةتوى الداللةةةةة  إحصةةةةا يةذةةةةدم وجةةةةود فةةةةروأ  ات داللةةةةة  رهةةةةرت النتةةةةا ا 

متوسةةطات اسةةتجابات المشةةرفين التربةةويين والمشةةرفات فةةي الدرجةةة الك يةةة ل مجةةاالتو  مةةا بالنسةةبة ل مجةةاالت 
والمالةةث  ونةةياإللكترو  اإلشةةرافالمعرفةةة بمةهةةوم  :فةةي المجةةال األول إحصةةا يةال توجةةد فةةروأ  ات داللةةة فةة

بينمةةا  واإللكترونةةي اإلشةةرافمعوقةةات اسةةتخدام والرابةةع  وياإلشةةراففةةي العمةةل  اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام 
تعةة ى إلةةى  اتهماسةةتجاب طو بةةين متوسةة(α =0...) داللةةةالذنةةد مسةةتوى  إحصةةا ية ات داللةةة توجةةد فةةروأ 

 وماجسةتير فةةقذ ىلصةةالح و  لكترونةياإل اإلشةةرافالمعرفةةة بقهميةة فةي المجةةال المةاني  ممهةل الع مةةيال متريةر
ويعة ى  لة  إلةى  ن  وي  و(3.73) البكةالوريوسبينما ب   متوسةط  و(3.08)حيث ب   متوسطهم الحسابي 

كونهم اكتسبوا ت ة  المهةار  فةي مرح ةة  ؛الممهالت الع يا لديهم معرفة  كبر في التقنيات واستخدام الحاسو 
 وبالنسةةبة لهةةم  حةةد الةةةوارأ التةةي تميةة هم ذةةن المةةمهالت األخةةرىإذةةدادهم فةةي الدراسةةات الع يةةاو فهةةي تعتبةةر 

وبالتالي هم  كمر معرفة بها وباستخدامها ل ل  هم  قدر ذ ى العمل بهةا وتقةدير  هميتهةا ل عم يةة التع يميةةو 
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باإلضافة إلى امتالكهم لحواسي  شخصية وشبكة إنترنت من لية خالل فتر  دراساتهم الع يةا واسةتمروا بة ل  
 .التربوي فاكتسبوا ت   المهار  اإلشرافا ذم هم الرسمي في  منا
 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة -د

بةةةةين  (α =0...)ذنةةةةد مسةةةةتوى الداللةةةةة  إحصةةةةا يةذةةةةدم وجةةةةود فةةةةروأ  ات داللةةةةة  رهةةةةرت النتةةةةا ا 
سةنوات الخبةر و  مةا  تعة ى إلةى متريةرمتوسطات استجابات المشرفين التربويين في الدرجة الك ية ل مجاالت 

 اإلشةةةرافالمعرفةةةة بمةهةةةوم  :فةةةي المجةةةال األول إحصةةةا يةال توجةةةد فةةةروأ  ات داللةةةة فةةةبالنسةةةبة ل مجةةةاالت 
فةي العمةل  اإللكترونةي اإلشةرافاستخدام والمالث  واإللكتروني اإلشرافالمعرفة بقهمية والماني  واإللكتروني

ال توجةةد فةةروأ " الةرضةية  ال نةةرفضلة ل  فإننةةا  وياإللكترونةة اإلشةةرافمعوقةةات اسةتخدام والرابةةع  وياإلشةراف
واقةع  فراد ذينة الدراسةة نحةو  باتبين متوسط استجا( α =0...)داللة الذند مستوى  إحصا ية ات داللة 
فةي شةمال الضةةة  في المدارس الحكومية من وجهة نرر المشةرفين التربةويين اإللكتروني اإلشرافاستخدام 
 نةةةه   والمالةةث والرابةةعو ويعةة ى   لةة  إلةةى األول والمةةانيل مجةةاالت ات الخبةةر  سةةنو  تعةة ى إلةةى متريةةرالرربيةةة 
 .يةاإلشرافدور  تدريبية يخضع لها الجميع وتكون شام ة برض النرر ذن خبرتهم  توجدذندما 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة
بةين متوسةط  (α =0...)لة ذند مستوى الدال إحصا يةذدم وجود فروأ  ات داللة  رهرت النتا ا 

موقع المديريةو  مةا بالنسةبة ل مجةاالت إلى استجابات المشرفين التربويين في الدرجة الك ية ل مجاالت تع ى 
والمةةةاني  واإللكترونةةي اإلشةةةرافالمعرفةةةة بمةهةةوم  :فةةةي المجةةال األول إحصةةا يةال توجةةةد فةةروأ  ات داللةةةة فةة

والرابةةع  وياإلشةةراففةةي العمةةل  اإللكترونةةي اإلشةةرافاسةةتخدام  والمالةةث واإللكترونةةي اإلشةةرافالمعرفةةة بقهميةةة 
 إحصا يةال توجد فروأ  ات داللة " الةرضية  ال نرفضل ل  فإننا  واإللكتروني اإلشرافمعوقات استخدام 

 اإلشةرافواقةع اسةتخدام  فةراد ذينةة الدراسةة نحةو  ةبين متوسةطات اسةتجاب( α =0...)داللة الذند مستوى 
تعة ى إلةى فةي شةمال الضةةة الرربيةة  المدارس الحكومية من وجهة نرر المشرفين التربويينفي  اإللكتروني

يمكةةن تةسةةير  لةة  بةةقن توجيهةةات الةةو ار  و األول والمةةاني والمالةةث والرابةةعو  ل مجةةاالت موقةةع المديريةةة  متريةةر
 .تكون ذامة لكل المديريات دا ماو 

 :ت هيفي ْضوا ما تقدم من نتا ا خرجت الدراسة بعد  توصيا
 اإلشرافضرور   ن تقوم و ار  التربية والتع يم بوضع خطة  منية واضحة المعالم تهدف  لنقل ذم ية  -0

 .الحديث اإللكترونيالتربوي من النمط التق يدي إلى النمط 

مةةةن خةةةالل ربةةةط  اإللكترونةةةيي اإلشةةةرافالعمةةةل ذ ةةةى بنةةةاا بنيةةةة تحتيةةةة الكترونيةةةة تكةةةون قاذةةةد  ل عمةةةل   -4
 و ووتةةوفير  جهة   حواسةي  لكافةةة المشةرفين والمع مةةين واإلنترنةتوالةةو ار  بشةبكة  المةدارس والمةديريات

 .تةعيل مختبرات الحاسو  في المدارس

من الضروري  ن تشتمل خطة الو ار  ذ ى تدري  الكوادر من مع مين ومشرفين تربويين ذ ى ذم يةة  -2
 .ياإلشرافالتقنيات في العمل وتدري  المشرفين  كمر ذ ى توريف  وفيما بينهم اإللكترونيالتواصل 
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ذطةةاا  اإللكترونةةي اإلشةةراف   ن تعمةةل  الةةو ار  ذ ةةى تةةوفير مصةةادر الةةدذم المةةادي لتطةةوير ر ضةةرو   -2 وا 
 . كبر ل مدارس بالحصول ذ ى مصادر تمويل من المجتمع المح ي تصالحيا

 اإللكترونةةي اإلشةةرافذ ةةى الةةو ار   ن تقةةوم بةةاإلذالم والتوذيةةة مةةن خةةالل المةةمتمرات والنةةدوات وطةةرح  -2
 س  تهم واستةساراتهم  ذنواإلجابة  ووشرح فوا ده لكافة المعنيين من مع مين ومشرفين ومدراا مدارس

 .وت ليل العقبات والصعوبات التي تحول دون تطبيقه

 :المراجع العربية
 .دار البدايةو ذمانو األردن. التربوي مفاهيم وواقع وخفاق اإلشراف(. 4774) بو غربيةو ايمان 

دار الةكةةر ل طباذةةة والنشةةر والتو يةةعو . اإلحصررا  الوصررفي واإلسررتدللي(. 4774)بةةراهيمو مةةروان ذبةةد المجيةةد إ
 . و ذمان األردن4و  0ط

الريةاضو المم كةة العربيةة .التربروي اإلشررافاتجاهات حديثرة فري (. ه0242)البابطينو ذبد الع ي  ذبد الوهةا  
 .السعودية

ومعوقرات اسرتخدامة فري  اإللكترونريالتربروي  اإلشررافأهميرة (: م4704 /هةة0222)الب ويو هدى ذايش سةاذد 
. ية مررن وجهررة نظررر المشرررفات التربويررات ومعلمررات الرياضرريات بمنطقررة تبرروا التعليميررةاإلشرررافاألسرراليب 

 .رسالة ماجستير غير منشور و جامعة  م القرىو المم كة العربية السعودية
دار قنةةديل ل نشةةر .  التربرروي فلسررفته، أسرراليبه، تطبيقاترره اإلشررراف. (4772)الخطيةة و ابةةراهيم والخطيةة و  مةةل 

 .والتو يعو ذمان
و ار  التربيةةة والتع ةةيمو (. 2)المج ةةد (. 2-2)العةةدد. رسةةالة المع ةةم. حوسرربة المنرراهج(. 4772)الخطيةة و قاسةةم 

 . ذمانو األردن
 .و ذمانو األردن0تو يعو طدار  سامة ل نشر وال. اإللكترونيالتعليم (. 4707)الراضيو  حمدو ذ ي 

. فرري ميررادين التربيررة والتعلرريم اإلنترنررتاسررتخدام الحاسرروب و (. 4772)والسةةرطاويو ذةةادل  ؛سةةعاد و جةةودت 
 .دار الشروأ ل نشر والتو يعو ذمانو األردن

ةو اإللكترونيةةمشةةروت المدرسةةة . فرري التعلرريم اإلنترنررت(: ه0247)السةة طانو الةنتةةو و ذبةةد الع يةة و ذبةةد القةةادر
 .سالة الخ يا العربيو مكت  التربية العربي لدول الخ ياو الرياضو المم كة العربية السعوديةر 

ورقةةةة ذمةةةل . وخليرررات تفعيلررره اإللكترونررري اإلشرررراف(: ه0244)السةةة يمو العةةةود و سةةة يم ذبةةةدالرا أو ذبةةةدالع ي  
حا ةلو المم كةة العربيةة التربةويو  اإلشةرافالتربةوي المالةث لمةديري ادارات ومراكة   اإلشةرافمقدمة في لقاا 

 .السعودية
التربررروي عرررن بدعرررد برررين األهميرررة والممارسرررة ومعوقرررات  اإلشرررراف(: م0242/4772)سةةةةرو صةةةالحة محمةةةد 

 .ك ية التربيةو جامعة  م القرىو مكة المكرمة. رسالة دكتورا  غير منشور . استخدامه
مكتبةةة رفةةاأ . التربرروي فرري فلسررطين اإلشررراف(. 4770)سيسةةالمو روضةةة وذ يةةانو ذبةةد الةتةةاح والبنةةاو محمةةد 

 .ل نشرو غ  و ف سطين
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واقع استخدام المشررفين التربرويين للشربكة العنكبوتيرة فري تفعيرل أسرلوبي (: م4770)الشافعيو خالد محمود 
رسةةالة ماجسةةتير غيةةر . التربرروي بتعلرريم جرردة اإلشرررافالقرررا ات الموجهررة والنشرررات التربويررة فرري مجررال 

 .جامعة  م القرىو مكة المكرمةك ية التربيةو . منشور 
ورقةةة . مفهومرره، أهدافرره، اجرا اترره التطبيقيررة اإللكترونرري اإلشررراف(: ه0244)الشةةمرانيو محمةةد بةةن حسةةن 

المم كةةةة العربيةةةة . التربةةةوي المنعقةةةد فةةةي محافرةةةة األحسةةةاا اإلشةةةرافذمةةةل مقدمةةةة فةةةي لقةةةاا مةةةديري ادارات 
 .0244/ 4/2 – 27/4السعوديةو ل ةتر  من 

فرري ريرراط األطفررال مررن وجهررة  اإللكترونرري اإلشرررافواقررع اسررتخدام (: 0244/4774)ذهةةود خالةةد الصةةا  و 
ك يةةة . رسةالة ماجسةتير غيةر منشةور . نظرر المشررفات التربويرات والمعلمرات بمردينتي مكررة المكرمرة وجرّدة

 .التربيةو جامعة  م القرىو مكة المكرمة
ذمةةانو . و دار المسةةير  ل نشةةر والتو يةةع4ط. ويالتربرر اإلشرررافتطبيقررات فرري (: م4707)ذةةايشو  حمةةد جميةةل

 .األردن
و دار الةكةةر 0ط. التربرروي اإلشرررافاسررتراتيجيات حديثررة فرري (: م4770)سةةهي ة  بةةو السةةميد  ؛ذبيةةداتو  وقةةان

 .ذمانو األردن. ناشرون
ية فرري اإلشررراففرري توظيررف األسرراليب  اإلنترنررتدور (: م4772/ هةةة0242)الرامةةديو اسةةماذيل ذبةةد الةةرحمن 

رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةور و . عمليررة التعليميررة مررن وجهررة نظررر المشرررفين التربررويين بمنطقررة الباحررةال
 .ك ية التربيةو جامعة  م القرىو مكة المكرمة

واقررع اسررتخدام المشرررفين والمشرررفات للحاسررب اآللرري فرري أدا  (:  م4777/هةةة0247)الةضةةيلو محمةةد  قةةرون 
 .غير منشور و ك ية التربيةو جامعة  م القرىو مكة المكرمة رسالة ماجستير. مهامهم في مكة المكرمة
" اإللكترونرريتجديررد منظومررة التعلرريم الثررانوي فرري ضررو  مفهرروم التعلرريم (. 4772)متةةوليو نبيةةل ذبةةد الخةةالأ 

 .مج ة ك ية التربيةو جامعة ال قا يأو مصر". تصور مقترح
 .و ذمانو األردن0ية ناشرون ومو ذونو طدار البدا. اإللكترونيالتعليم (.4704)مصطةىو سميح محمود 

دار وا ةل ل نشةر والتو يةعو . التربروي اإلشررافاتجاهرات حديثرة فري (. 4704)المعايطةو ذبد الع ي و ذطا اهلل 
 .و ذمانو األردن0ط

رسةةالة (. الواقررع والمررأمول)فرري التعلرريم العررام  اإللكترونرري اإلشررراف(: هةةة0224)المعبةةديو حةةنس سةة م بةةادي 
 .ك ية التربيةو جامعة  م القرىو المم كة العربية السعودية. ر منشور ماجستير غي

فررري أدا  معلمررري  اإللكترونررريالتربررروي  اإلشرررراففاعليرررة (: م4774/هةةةة0244)المرةة ويو حامةةةد ذةةةايض ربيةةةع 
 . ك ية التربيةو جامعة  م القرىو مكة المكرمة. رسالة ماجستير غير منشور . الرياضيات

. اوراأ ذمةل مقدمةة ل منتةدى التربةوي الرابةع. التوجيه التربوي الواقع والطموح(:  4772)المنصوريو ورخةرون 
 .االمارات العربية المتحد 

فرري المرردارس الثانويررة الخاصررة مررن  اإلنترنررتواقررع اسررتخدام الحاسرروب التعليمرري و (. 4774)نةةدافو شةةادي 
 . رسالة ماجستيرو جامعة اليرمو و إربدو األردن. وجهة نظر المعلمين
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. اإلنترنرتالتواصرل برين الروزارة والميردان مرن خرالل (: ه0240)النعيميو باحا أو خالد  حمدو محمد ذبداهلل 
مكةةةة المكرمةةةةو المم كةةةة العربيةةةة . التربةةةوي اإلشةةةرافبحةةةث ال قةةةاا السةةةابع لمةةةديري ادارات التع ةةةيم ومراكةةة  

 .السعودية
اإلدار  العامةةة لإلشةةراف والتقهيةةل . مشرررف التربررويدليررل ال(. 4770)و ار  التربيةةة والتع ةةيم العةةالي الة سةةطينية 

 .التربويو رام اهللو ف سطين
 .رام اهللو ف سطين" التربوي  اإلشرافالدليل المرجعي في (: " 4700)و ار  التربية والتع يم العالي الة سطينية 
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