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ملخص

هدفت الدراسة إىل التعّرف إىل أثر تطبيق برنامج اإلرشاف التطويري اإللكرتوين يف اجتاهات املعلمني وحتسني أدائهم 
التدريي، باحللقة األوىل للتعليم األسايس يف سلطنة ُعان؛ ولتحقيق أهداف الدراسة ُاستخدم املنهج شبه التجريبي، 
القائم عى تصميم املجموعة الواحدة وقياسني: قبّي وبعدّي، باستخدام أداتني، مها: مقياس االجتاه؛ لقياس اجتاه املعلمني 
نحو اإلرشاف التطويري اإللكرتوين، واالستبانة؛ لقياس أثر اإلرشاف التطويري اإللكرتوين يف مستوى األداء التدريي 
لدى املعلمني، وبلغت عينة الدراسة 24 معلمة من معلات احللقة األوىل بمحافظة مسقط، وتوصلت الدراسة إىل أنه ال 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى α ≤ 0.05 بني متوسطي تقديرات أفراد عينة الدراسة يف التطبيقني: القبي 
والبعدي، عى درجة اجتاههم نحو اإلرشاف التطويري اإللكرتوين. يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
α ≤ 0.05 بني تقديرات أفراد عينة الدراسة يف التطبيقني: القبي والبعدي، عى درجة مستوى أدائهم التدريي بعد تطبيق 

اإلرشاف التطويري اإللكرتوين. وخلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات، منها: نرش ثقافة التوجه نحو اإلرشاف 
التطويري اإللكرتوين، وتفعيل وسائل التواصل االجتاعي، والبوابة التعليمية، ووسائل اإلعام الرتبوية. وإنشاء منصة 
إلكرتونية لإلرشاف اإللكرتوين، وتوقيع اتفاقيات رشاكة أو متويل مع املؤسسات املجتمعية؛ ألجل توفر أجهزة للطلبة 

واملعلمني واملرشفني وصيانتها، وتقوية شبكات اإلنرتنت باملدارس.
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Electronic Developmental Supervision and Its Impact on Teachers' Attitudes 
and Improving Their Teaching Performance in Basic Education Schools in the 
Sultanate of Oman: A Quasi-Experimental Study

Abstract
The study aims to investigate the effect of implementing the electronic developmental supervision 

on teachers’ attitudes and improving their teaching performance in Basic Education. The study used 
the quasi-experimental research, which is based on designing one group and a measurement: pre- and 
post-implementation, by using two tools. The first tool is an attitude scale to measure the teachers' 
attitudes towards the electronic developmental supervision. The second tool is a questionnaire to 
measure the effect of the electronic developmental supervision on teachers’ performance. The study 
sample included 24 Cycle One female teachers from Muscat Governorate.

The study reveals that there are no statistically significant differences at the level of α≤0.05 between 
the two means of the values given by the respondents in the two measurements, pre and post, 
regarding their attitudes towards electronic developmental supervision program. However, there are 
statistically significant differences at the level

α≤0.05 between the values given by the respondents in the two measurements, regarding their 
teaching performance after the implementation of the electronic developmental supervision program. 

The study concludes with a set of recommendations including spreading the culture of using the 
electronic developmental supervision and activating social media, educational portal, and 
educational media, establishing an electronic supervision platform and signing partnership 
contracts with community organizations.

Keywords: Developmental supervision; Electronic supervision; Performance improvement; 
Teachers' attitudes
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المقدمة

يواجــه العالــم العديــد مــن التغيــرات والتطــورات فــي القطاعــات كافــة، ومــن بينهــا القطــاع التعليمــي؛ 
إذ ُيعــد التقــدم التكنولوجــي فــي هــذا القطــاع مــن أهــم مقاييــس نجــاح الــدول وتميزهــا فــي القــرن الحــادي 
ــايرة  ــى مس ــعى إل ــي تس ــة، الت ــة القادم ــات اإللكتروني ــن التطبيق ــد م ــهد العدي ــتقبل يش ــرين؛ فالمس والعش

التطــورات والتغيــرات المســتمرة فــي المجــاالت كافــة.

ــال  ــات االتص ــال تقني ــي مج ــورات ف ــايرة التط ــى مس ــتمرة إل ــورة مس ــة بص ــة التربوي ــعى المنظوم وتس
ونظــم المعلومــات والشــبكات اإللكترونيــة، كمــا تطمــح إلــى تطويــر العنصــر البشــري، وإعــداده لمواجهــة 
متغيــرات العالــم مــن حولــه، وتأهيلــه للمســتقبل؛ وذلــك مــن منطلــق أن عمليــة التطويــر والتحســين عمليــة 
ــة ككل )الغتــم، 2003(. واإلشــراف التربــوي  ــة التعلمي ــة التعليمي شــمولية، هدفهــا االرتقــاء بمســتوى العملي
ليــس بمعــزل عــن هــذه التطــورات، باعتبــاره جانًبــا أساســًيا مــن جوانــب النظــام التربــوي، بــل يمثــل العنصــر 
األهــم فــي هــذه الجوانــب؛ إذ يقــوم علــى تطويــر عناصــر العمــل التربــوي، وكل مــا يحيــط بالعمليــة التربويــة 
ــين أداء  ــطة؛ لتحس ــات وأنش ــن عملي ــون م ــرفون التربوي ــه المش ــوم ب ــا يق ــم بم ــه يهت ــدي، 2011(؛ ألن (المعب

 .)Collis and Moonen, 2008. p. 94( المعلميــن

ويعــد اإلشــراف التطويــري أحــد االتجاهــات اإلشــرافية الحديثــة، ويتميــز بمراعــاة الفــروق الفرديــة لــدى 
ــار  ــر طاقــات المعلميــن وقدراتهــم وتنميتهــا، واختي المعلميــن باســتخدام أســاليب إشــرافية متنوعــة، وتطوي
األســلوب اإلشــرافي بنــاًء علــى احتياجــات المعلــم الشــخصية والمهنيــة الفعليــة، كمــا أن المنحــى العلمــي 
فــي اإلشــراف التربــوي التطويــري باســتخدام مراحــل واضحــة، ومرتبــة منطقًيــا، يســهم فــي إلغــاء األحــكام 
ــد أخطــاء المعلــم )داود  الذاتيــة للمشــرف التربــوي، وتوفيــر منــاخ مؤسســي ســليم وصحــي، وتجنــب تصّي

والرشــيدي ورســمي، 2018(. 

ــى  ــوي عل ــرف الترب ــاعد المش ــدوره يس ــذي ب ــي، ال ــراف اإللكترون ــى اإلش ــة إل ــر الحاج ــا تظه ــن هن وم
ــكان  ــت وأي م ــأي وق ــم ب ــع المعل ــل م ــى التواص ــرف عل ــاعد المش ــه يس ــري؛ إذ إن ــراف التطوي ــق اإلش تطبي
وبأقــل جهــد، ويضمــن اســتمرارية التواصــل بينهمــا، كمــا أن تطبيقاتــه المختلفــة توفــر خيــارات أكثر لتحســين 
ــة  ــة التعليمي ــي بالعملي ــي الرق ــي ف ــري اإللكترون ــراف التطوي ــة دور اإلش ــح أهمي ــا تتض ــن هن ــم؛ م أداء المعل

ــران، 2005(. (الهج

واإلشــراف اإللكترونــي هــو طريقــة الســتخدام التقنيــات الحديثــة لشــبكة اإلنترنــت والحاســب اآللــي، 
ــم توظيفهــا فــي العمــل اإلشــرافي؛ ممــا يقلــل الوقــت والجهــد والتكلفــة وبأعلــى كفــاءة، ويحقــق  ومــن ث
التواصــل المســتمر بيــن المشــرفين والمعلميــن، الــذي بــدوره يســاعد علــى تحســين مســتوى األداء، فضًا عن 
أنــه يحــل العديــد مــن المشــكات والصعوبــات التــي يعانــي منهــا كل أطــراف العمليــة التعليميــة والتربويــة، 

.)2015 ،Ekpon كذلــك يســاعد علــى تحطيــم الحــدود الجغرافيــة والزمانيــة )القاســم، 2013؛

ــي  ــأن باق ــأنها ش ــوي، ش ــراف الترب ــة اإلش ــر منظوم ــام بتطوي ــي االهتم ــوًدا ف ــان جه ــلطنة ُعم ــي س وتول
ــم بالســلطنة عــدًدا مــن البرامــج التــي تســاعد المشــرف علــى أداء  ــة والتعلي الــدول؛ فقــد تبنــت وزارة التربي
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مهامــه بنجــاح، منهــا برنامــج خبــراء اإلشــراف التربــوي، الــذي يقدمــه المركــز التخصصــي للتدريــب المهنــي 
للمعلميــن لمختلــف التخصصــات منــذ تدشــينه فــي العــام 2014م. كمــا أصــدرت دليــل اإلشــراف التربــوي 
ــام  ــن المه ــذي تضم ــي 2008-2009، ال ــام الدراس ــي الع ــوي ف ــرف الترب ــجل المش ــك س ــام 2005، وكذل ع
ــة  ــرافية اإللكتروني ــات اإلش ــل المتابع ــل تفعي ــدرت دلي ــا أص ــا، كم ــوي تنفيذه ــرف الترب ــي للمش ــي ينبغ الت
ــرة  ــوزارة نش ــوي بال ــراف الترب ــرة اإلش ــدرت دائ ــك أص ــة 2016، كذل ــات التعليمي ــتوى المديري ــى مس عل
ــي -2017 ــام الدراس ــي الع ــه ف ــة ب ــة الخاص ــة التعليمي ــذ البواب ــوي لنواف ــرف الترب ــف المش ــة توظي ــن كيفي ع

2016. ودشــنت الــوزارة نظــام المؤشــرات التربويــة اإللكترونــي فــي فبرايــر 2016، ومــن اهتمامــات الــوزارة 

باإلشــراف اإللكترونــي إقامــة الملتقــى األول لإلشــراف التربــوي الــذي عقــد فــي الفتــرة مــن 23-24 ديســمبر 
2019، وكان أحــد محــاوره »توظيــف التقانــة فــي اإلشــراف التربــوي«، كذلــك اهتمــت الــوزارة بتفعيــل عــدد 

مــن التطبيقــات اإللكترونيــة؛ لمــا لهــا مــن أثــر فــي تعزيــز دور المنظومــة اإلشــرافية، ومنهــا موقــع ويــب الــذي 
يتمثــل فــي موقــع وزارة التربيــة والتعليــم، الــذي يضــم العديــد مــن النوافــذ التــي تخــدم المشــرف التربــوي 
فــي المتابعــة اإلشــرافية للمــدارس والمعلميــن والطلبــة، كمــا تســاعده فــي التواصــل معهــم، وكذلــك البريــد 
Goo- وتويتــر، والواتســاب، ومنصــة مايكروســوفت تِيمــز، والمنصــة التعليمية جوجــل كالس روم ، ياإللكترونــ

ــتGoogle Meet ؛  ــل مي ــج زووم Zoom، وجوج ــات برنام ــر Yammer، وتطبيق ــة يام gle Classroom، ومنص

فقــد أســهمت هــذه التطبيقــات فــي تســهيل االتصــال والتواصــل بيــن أعضــاء المنظومــة اإلشــرافية، مــن طريــق 
إجــراء المحادثــة عــن بعــد )االتصــال المرئــي(؛ لتنفيــذ االجتماعــات المرئيــة والمســموعة، وعقــد اللقــاءات، 
وتقديــم البرامــج المتنوعــة والنــدوات والــورش والــدورات التدريبيــة، ورفــع الملفــات وتبادلهــا، ومشــاركتها، 
ــي )عــن بعــد(،  ــي اإللكترون ــذ برامــج النمــو المهن وتخزينهــا، كمــا تســتخدم فــي التدريــب عــن بعــد، وتنفي
وإجــراء مقابــات الترشــح للوظائــف عــن بعــد. وكذلــك ُدشــنت فــي العــام الدراســي 2020/2019 المنصــُة 
التعليميــة الرقميــة، ومشــروع منصــة التحضيــر اإللكترونــي للمعلميــن؛ للرقــي بالعمليــة التعليميــة بالســلطنة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

علــى الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا وزارة التربيــة والتعليــم بالســلطنة فــي مجــال تحديــث اإلشــراف 
التربــوي وتطويــره، فــا يــزال يواجــه العديــد مــن التحديــات والصعوبــات، كمــا أظهرتهــا دراســة الحجريــة 
(2011(، مثــل: ضعــف قــدرة النظــام اإلشــرافي الحالــي علــى مواكبــة النمــو المتســارع فــي حجــم المعلومات 
ونوعهــا أو تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى متابعــة المــدارس وتطويــر أداء العامليــن فيهــا علــى النحــو المأمــول.

ويمكــن القــول إن القطــاع اإلشــرافي يعانــي جملــة مــن التحديــات، لعــل أبرزهــا زيــادة األعبــاء الملقــاة 
علــى عاتــق المشــرفين التربوييــن، التــي فــي كثيــر مــن األحيــان ال ترتبــط مباشــرة بطبيعــة عمــل المشــرف، 
ــدد  ــبة لع ــن بالنس ــرفين التربويي ــدد المش ــة ع ــن قل ــًا ع ــية، فض ــة األساس ــى المهم ــر عل ــذي يؤث ــر ال األم
المعلميــن، ونقــص خبــرات المشــرفين التربوييــن فــي مجــال الحاســوب، وصعوبــة االجتمــاع مــع المعلــم 
بعــد الزيــارة اإلشــرافية، وكثــرة أعبــاء المشــرف التربــوي الفنيــة واإلداريــة، وقلــة توفــر الخصوصيــة، وزيــادة 
نصــاب المشــرف التربــوي، وضعــف العمــل بــروح الفريــق بيــن القائميــن علــى تطبيــق المتابعــة اإلشــرافية 
ــدي، 2017(،  ــوعية، 2011؛ الكن ــي، 2010؛ القمش ــي، 2009؛ الزدجال ــري، 2008؛ الفارس ــة )العام اإللكتروني
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ــاط  ــن األنم ــة بي ــة الرابع ــل المرتب ــي يحت ــراف اإللكترون ــي )2016( أن اإلش ــة الكلبان ــرت دراس ــا أظه كم
ــي  ــطة ف ــات متوس ــود صعوب ــان )2018( وج ــة كوف ــفت دراس ــن كش ــي حي ــوي، ف ــراف الترب ــة لإلش الثماني
ممارســة المشــرفين التربوييــن والمعلميــن األوائــل لمهامهــم الفنيــة، ويرجــع ذلــك إلــى ضعــف كفاياتهــم، 

ــة. ــات التعليمي ــدارس والمديري ــن الم ــي بي ــد الجغراف ــك البع ــل، وكذل ــاء العم ــرة أعب وكث

ــراف  ــة اإلش ــل بعملي ــي تخ ــور الت ــب القص ــن جوان ــد م ــاك العدي ــح أن هن ــبق، يتض ــا س ــوء م ــي ض وف
ــي: ــس التال ــؤال الرئي ــي الس ــة ف ــكلة الدراس ــورة مش ــن بل ــم يمك ــن ث ــا؛ وم ــلطنة أو تضعفه ــوي بالس الترب

 مــا أثــر تطبيــق اإلشــراف التطويــري اإللكتروني فــي اتجاهــات المعلمين وتحســين أدائهــم التدريســي بالحلقة 
األولــى للتعليــم األساســي بمحافظــة مســقط في ســلطنة ُعمــان؟ الــذي تنبثق منــه األســئلة الفرعيــة التالية: 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى α ≤ 0.05 بيــن متوســطي تقديــرات أفــراد عينــة   	 
ــراف  ــو اإلش ــم نح ــة اتجاهاته ــى درج ــدي، عل ــي والبع ــن: القبل ــي التطبيقي ــن( ف ــة )المعلمي الدراس

ــي؟ ــري اإللكترون التطوي

ــة   	  ــة الدراس ــراد عين ــرات أف ــن تقدي ــتوى α ≥ 0.05 بي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه
ــي؟ ــم التدريس ــتوى أدائه ــة مس ــى درج ــدي، عل ــي والبع ــن: القبل ــي التطبيقي ــن( ف (المعلمي

فرضيات الدراسة

تمثلت فرضيات الدراسة فيما يلي:

ــة   	  ــراد عين ــرات أف ــطي تقدي ــن متوس ــتوى α ≤ 0.05 بي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج
ــراف  ــو اإلش ــم نح ــة اتجاهه ــى درج ــدي، عل ــي والبع ــن: القبل ــي التطبيقي ــن( ف ــة )المعلمي الدراس

التطويــري اإللكترونــي.

ــة   	  ــة الدراس ــراد عين ــرات أف ــن تقدي ــتوى α ≤ 0.05 بي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج
ــي. ــم التدريس ــتوى أدائه ــة مس ــى درج ــدي، عل ــي والبع ــن: القبل ــي التطبيقي ــن( ف )المعلمي

أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة إلــى التعــّرف إلــى أثــر تطبيــق برنامــج اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي فــي اتجاهــات 
المعلميــن وتحســين أدائهــم التدريســي؛ وذلــك بالمقارنــة بيــن نتائــج متوســطي تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة 

فــي التطبيقيــن: القبلــي والبعــدي، فــي بالحلقــة األولــى فــي ســلطنة ُعمــان.

أهمية الدراسة

تتمثــل أهميــة الدراســة فيمــا ســتخرج بــه مــن نتائــج وتوصيــات، تســهم فــي تطويــر مهــارات المشــرفين 
ــف  ــى توظي ــم إل ــق توجيهه ــن طري ــي، م ــري اإللكترون ــراف التطوي ــال اإلش ــي مج ــم ف ــن وقدراته التربويي
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مســتحدثات التكنولوجيــا والتقنيــة فــي اإلشــراف والمتابعــة، بتفعيــل تطبيقــات اإلشــراف اإللكترونــي، كمــا قد 
تســاعد المعلميــن فــي تطويــر أدائهــم وقدراتهــم، وجعلهــم قادريــن علــى تحقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة، 

وتحقيــق التنميــة المهنيــة المســتدامة، مــن طريــق تطبيــق اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي.

حدود الدراسة

يتحدد مجال الدراسة بالحدود التالية:

ــة: اقتصــرت الدراســة فــي تناولهــا التجاهــات المعلميــن نحــو اإلشــراف التطويــري 	    الحــدود الموضوعي
اإللكترونــي علــى ثاثــة محــاور، هــي: االتصــال والتواصــل، واألداء التدريســي، والنمــو المهنــي؛ كمــا 

اقتصــرت فــي دراســتها لــألداء التدريســي علــى ثاثــة محــاور، هــي: التخطيــط، والتنفيــذ، والتقويــم. 
 الحدود المكانية: مدارس الحلقة األولى )1-4( بمحافظة مسقط بسلطنة ُعمان.	  
 الحدود الزمنية: العام الدراسي 2020-2019.	  
 الحدود البشرية: معلمات الحلقة األولى للتعليم األساسي )4-1(.	  

مصطلحات الدراسة

ــليم،  ــل الس ــى التكام ــم عل ــط قائ ــه: »نم ــرف بأن ــي )Electronic Supervision(: ُيع ــراف اإللكترون اإلش
ــي،  ــد اإللكترون ــائل البري ــا: رس ــاليب، منه ــدة أس ــتخدام ع ــدي، باس ــراف التقلي ــل اإلش ــل مح ــث يح بحي
ولوحــات المناقشــات، والمنتديــات، واالتصــاالت الهاتفيــة، وغــرف الدردشــة، التــي تتــم بشــكل متزامــن 
ــرق  ــة، والط ــة التحتي ــتخدمين، والبني ــن المس ــية تتضم ــر أساس ــة عناص ــق ثاث ــن طري ــن، م ــر متزام أو غي

.)Lubega & Niyitegeka, 2016, 351( »واألســاليب
اإلشــراف التربــوي التطويــري )Developmental Supervision(: ُيعــرف بأنــه: »اتجــاه حديــث في اإلشــراف 
التربــوي، يقــوم علــى قيــاس التفكيــر التجريــدي للمعلــم، وتحديــده بدقــة، وتصنيفــه ضمــن مســتويات التفكير 
التجريــدي المنخفــض، والمتوســط، والعالــي، وتشــخيصه عنــد المعلميــن للتعامــل معهــم، ومراعــاة الفــروق 

الفردية بينهــم« )الهمزانــي، 2009، 216(.

 وُيعــرف اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي – إجرائًيــا – بأنــه: اإلشــراف التربــوي القائــم علــى التقنيــات 
ــال  ــاالت االتص ــي مج ــن ف ــتوى أداء المعلمي ــخيص لمس ــاس والتش ــق القي ــن طري ــة، م ــة الحديث اإللكتروني
ــة بينهــم؛ مــن أجــل العمــل علــى  والتواصــل، واألداء التدريســي، والنمــو المهنــي، ومراعــاة الفــروق الفردي

ــم.  ــذ والتقوي ــط والتنفي ــات التخطي ــا لعملي تحســين أدائهــم التدريســي وفًق

االتجــاه Attitude: ُيعــرف بأنــه »مجموعــة اســتجابات الفــرد بالرفــض أو القبــول إزاء قضيــة أو موضــوع 
جدولــي معيــن؛ أي إن االتجــاه هــو تعبيــر عــن الموقــف أو االعتقــاد« )علــي،2011، 39(.

وُيعــرف زيتــون )2004( االتجاهــات بأنهــا: »ظاهــرة نفســّية تربوّيــة مشــتملة علــى مجموعــة مــن المكونــات 
المعرفّيــة، واالنفعالّيــة، والســلوكّية، المتعلقــة باســتجابة الفــرد نحــو قضّيــة أو موضــوع أو موقــف، وذلــك مــن 
حيــث القبــول أو الرفــض« )109(. كمــا ُيعــرف   )Pickens, 2013( االتجاهــات بأنهــا: عبــارة عــن اســتجابة 
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ــرات  ــب خب ــك حس ــالبة، وذل ــة أو س ــتجابة موجب ــون االس ــد تك ــا، وق ــوع م ــو موض ــرد نح ــن الف ــبة م مكتس
الفــرد الســابقة. 

ــة،  ــة والعملي ــن العلمي ــن الناحيتي ــه م ــه وأهميت ــم لقيمت ــه، وتقديره ــتمتاعهم بتقنيات ــي، واس اإللكترون
ويكــون تقصــي ذلــك بدراســة اســتجابتهم مــن حيــث اإليجــاب أو الســلب، نحــو العبــارات المصاغــة فــي 
ــدور محــاوره  ــذي ت ــن، ال ــل الباحثي ــي المعــّد مــن قب ــري اإللكترون ــاس االتجــاه نحــو اإلشــراف التطوي مقي

ــي. ــو المهن ــي، والنم ــل، واألداء التدريس ــال والتواص ــول: االتص ــة ح الثاث

ــي، 2011،  ــرد« )عل ــدى الف ــة ل ــدرات الكامن ــي للق ــاز الفعل ــه »اإلنج ــرف بأن األداء Performance: يع
39(. أمــا األداء التدريســي: فهــو وســيلة التعبيــر عــن امتــاك المعلــم للمهــارات التدريســية تعبيــًرا ســلوكًيا.     

(Matar & Barbak, 2013(، كمــا يعــرف العمايــرة )2006( األداء التدريســي بأنــه: »درجــة قيــام المعلــم بتنفيــذ 
ــه  ــق بمهام ــلوكيات تتعل ــطة وس ــات وأنش ــن ممارس ــه م ــا يبذل ــه، وم ــة ب ــة المناط ــة- التعلمي ــام التعليمي المه

ــلوكًيا« )103(.  ــًرا س ــة تعبي المختلف

ويعــرف األداء التدريســي – إجرائًيــا – بأنــه: درجــة قيــام المعلــم بممارســة المهــارات التدريســية فــي مجــاالت 
التخطيــط والتنفيــذ والتقويــم، بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق أهــداف العمليــة التعليمــة التعلميــة، ويرقــى بمســتوى 

التاميــذ.

اإلطار النظري للدراسة

أوًل: ماهية اإلشراف التطويري اإللكتروني 

لقــد ظهــر اإلشــراف التطويــري مع بــروز مــدارس النمو اإلنســاني فــي علــم النفس، بمنتصــف الثمانينيــات من 
القــرن العشــرين فــي الواليــات المتحــدة، عندمــا طــرح الدكتــور كارل جلكمــان (Carl Glickman) – األســتاذ فــي 
قســم المناهــج واإلشــراف التربــوي بجامعــة جورجيــا – نظريــة اإلشــراف التربــوي التطويــري، وذلــك فــي بحــث 
ُنشــر عــام )1981( فــي كتــاب مــن إصــدارات الجمعيــة األمريكيــة للمناهــج واإلشــراف التربــوي، ثــم توالــت بعــد 

ذلــك الدراســات واألبحــاث والكتابــات فــي موضــوع اإلشــراف التطويــري )الشــهري، 2016(.

ــدي،  ــر التجري ــي التفكي ــن ف ــاف المعلمي ــاس اخت ــى أس ــه عل ــان (Carl Glickman) نظريت ــى كارل جلكم بن
ومســتوى الدافعيــة لديهــم. وألن المعلميــن مختلفــون في مســتوى القــدرات التفكيريــة، فقد تبنى تقســيم المعلمين 
إلــى فئــات حســب مرحلــة النمــو الفكــري التــي يمــرون بهــا، كمــا رأى ضــرورة تزويــد كل منهم بأســاليب تناســب 
ر اإلشــراف التطويــري خــال عقــد التســعينيات، وما تــزال تجــرى عليه البحــوث والدراســات حتى  قدراتــه. وتطــوَّ
اآلن. والفرضيــة األساســية فيــه هــي أن المعلميــن راشــدون، وأنــه يجــب علــى اإلشــراف األخــذ بعيــن االعتبــار 
طبيعــة المرحلــة التطوريــة التــي يمــرون بهــا؛ فعلــى المشــرف التربــوي أن يعــرف الفــروق الفرديــة بيــن المعلميــن 

ويراعَيهــا )الهمزانــي، 2009(.

أمــا اإلشــراف اإللكترونــي، فقــد ظهــر نتيجــة التغيــرات الســريعة الناجمــة عــن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي 
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وتقنيــة المعلومــات؛ ممــا أدى إلــى ضــرورة مواكبــة العمليــة التربويــة لهــذه التغيــرات؛ لمواجهــة المشــكات التــي 
قــد تنجــم عنهــا، مثــل: كثــرة المعلومــات، وزيــادة عــدد الطــاب، ونقــص المعلمين، وُبعــد المســافات. وقــد أدت 
هــذه التغيــرات إلــى ظهــور التعليــم اإللكترونــي؛ ومــن ثــم ظهــور نمــط جديــد مــن اإلشــراف التربــوي، هــو نمــط 
ــي  ــرات؛ فظهــور مفهــوم اإلشــراف اإللكترون ــه حــاًّ لمواجهــة هــذه التغي ــي؛ وذلــك بصفتِ اإلشــراف اإللكترون
وافــق ظهــور عــدة مفاهيــم إلكترونيــة، كمفهــوم التعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد، ومفهــوم العولمــة الــذي 
تزامــن مــع ظهــور الثــورة التكنولوجيــة فــي تقنيــة المعلومــات، وجعــل مــن العالــم قريــة صغيــرة؛ ممــا زاد الحاجــة 
إلــى تبــادل الخبــرات مــع اآلخريــن، وحاجــة المشــرف التربــوي والمعلــم إلــى معلومــات غنيــة متعــددة المصــادر 

للبحــث والتطويــر الذاتــي؛ فمــن هنــا نشــأ مفهــوم اإلشــراف اإللكترونــي )الهيتــي، 2010(.

− 	:Supervision Developmental مفهوم اإلشراف التطويري

ظهــر مفهــوم اإلشــراف التطويــري فــي الكثيــر مــن الدراســات والبحــوث واألدبيــات لعــدد مــن الباحثيــن 
والتربوييــن، نســتعرض بعًضــا منهــا فيمــا يأتــي:

عــّرف الهمزانــي )2009( اإلشــراف التربــوي التطويــري بأنــه: اتجــاه حديــث فــي اإلشــراف التربــوي، يقــوم 
ــدي  ــر التجري ــتويات التفكي ــن مس ــه ضم ــة، وتصنيف ــده بدق ــم، وتحدي ــدي للمعل ــر التجري ــاس التفكي ــى قي عل
المنخفــض، والمتوســط، والعالــي، وتشــخيصه عنــد المعلميــن للتعامــل معهــم، ومراعاة الفــروق الفرديــة بينهم.

ــات  ــّدم خدم ــرافّي يق ــط إش ــه: »نم ــري بأّن ــوي التطوي ــراف الترب ــوح )2012( اإلش ــّرف الل ــك ع كذل
ــد المــدى؛ ليصبحــوا قادريــن علــى اتخــاذ القــرارات الرشــيدة،  ــا بعي متدرجــة تهيــئ للمعلميــن تطــوًرا مهنًي
وحــل المشــكات التــي تواجههــم؛ فهــو إشــراف يراعــي احتياجاتهــم الفرديــة، وال يتعامــل معهــم كأنهــم فــي 

ــم« )494(. ــة بينه ــة والمهني ــروق الفردي ــا للف ــي اهتماًم ــل يعط ــد، ب ــتوى واح مس

كمــا يشــير البابطيــن )2014( إلــى أن اإلشــراف التربــوي التطويــري هــو أحــد االتجاهــات الحديثــة فــي 
اإلشــراف التربــوي، وُيعنــى بالفــروق الفرديــة لــدى المعلميــن، ويهــدف إلــى تطويــر أداء المعلميــن، وتنميــة 
مهاراتهــم، وســد احتياجاتهــم، مــن طريــق تطبيــق إجــراءات محــددة ومناســبة لــكل فئــة مــن فئــات المعلميــن، 

بأحــد األســاليب التاليــة: األســلوب المباشــر، والتشــاركي، وغيــر المباشــر.

أمــا شــلش )2018(، فقــد عــّرف اإلشــراف التربــوي التطويــري بأنــه: ذلــك النــوع مــن اإلشــراف التربــوي 
ــين  ــم لتحس ــل معه ــبة للعم ــرق المناس ــار الط ــن، واختي ــتوى المعلمي ــد مس ــى تحدي ــل عل ــذي يعم ــرن ال الم

ممارســاتهم التدريســية.

ممــا ســبق، يتضــح أن اإلشــراف التربــوي التطويــري هــو اتجــاه حديــث فــي اإلشــراف التربــوي، وهــو 
ــه  ــة؛ إذ إن ــة المختلف ــي مســتوياتهم اإلنمائي ــن ف ــة للمعلمي ــات المهني ــة الحاج ــي تلبي ــل ف ــح وفاع ــاه ناج اتج
يهتــم بالفــروق الفرديــة للمعلميــن؛ فيقيــس المســتوى التجريــدي للمعلــم، ثــم يصنّفــه حســب المســتويات، 
ثــم يختــار أحــد األســاليب الثاثــة لتطويــره، وهــي: األســلوب المباشــر، والتشــاركي، وغيــر المباشــر، بحيــث 
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يحــدُث فــي مرحلــة التطويــِر االرتقــاُء بســلوك المعلــم والتــدرج بــه مــن األســلوب المباشــر، إلــى األســلوب 
التشــاركي، إلــى األســلوب غيــر المباشــر.

− 	:Electronic Supervision مفهوم اإلشراف التربوي اإللكتروني

تعــددت التعريفــات لمصطلــح اإلشــراف اإللكترونــي؛ الرتباطــه بتكنولوجيــا التعليــم التــي تنمــو وتتطــور 
بســرعة كبيــرة يوًمــا بعــد يــوم. وعليــه يمكــن ذكــر بعــض منهــا:

َعــّرَف عبيــدات وأبــو الســميد )2007( اإلشــراف التربــوي اإللكترونــي بأنــه: ممارســة أســاليب إشــرافية 
تعتمــد علــى التقنيــات الحديثــة فــي االتصــال؛ لدعــم المعلميــن وتنميتهــم مهنًيــا، ولتطويــر العمليــة التربويــة، 

باســتخدام مختلــف األســاليب اإلشــرافية الحاليــة، مــن اجتماعــات، ووســائل، ودروس تطبيقيــة.

ــتخدام  ــى اس ــد عل ــذي يعتم ــراف ال ــن اإلش ــط م ــك النم ــه »ذل ــودة )2008( بأن ــليم والع ــه الس ــا عّرف كم
ــة؛  ــة التعليمي ــرفين والمؤسس ــن المش ــن، وبي ــرفين والمعلمي ــن المش ــال بي ــي االتص ــة ف ــائط اإللكتروني الوس

ــا« )2(. ــس افتراضًي ــي ولي ــكل حقيق ــون بش ــراف يك فاإلش

ــراف  ــال اإلش ــدم أعم ــرافي، يق ــط إش ــه: »نم ــي بأن ــراف اإللكترون ــمراني )2009( اإلش ــّرف الش ــا ع بينم
التربــوي ومهاّمــه عبــر الوســائط المتعــددة علــى الحاســب اآللــي وشــبكاته إلــى المعلميــن والمــدارس، بشــكل 
يتيــح لهــم إمكانيــة التفاعــل النشــط مــع المشــرفين التربوييــن أو مــع أقرانهــم، ســواء أكان ذلــك بصــورة متزامنــة 
ــي تناســب ظــروف  ــرعة الت ــي الوقــت والمــكان وبالس ــات ف ــذه العملي ــة إتمــام ه ــة مــع إمكاني ــر متزامن أم غي

المشــرفين التربوييــن، فضــًا عــن إمكانيــة إدارة هــذه العمليــات مــن خــال تلــك الوســائط« )10(.

وعــّرف الغامــدي )2010( اإلشــراف اإللكترونــي بأنــه: نمط لإلشــراف باســتخدام آليــات االتصــال الحديثة، 
مــن الحاســب وشــبكاته ووســائطه المتعــددة، مــن صــوت وصــورة، ورســومات، وآليــات بحــث، ومكتبــات 
إلكترونيــة، وكذلــك بوابــات اإلنترنــت، ســواء عــن بعــد، أو فــي مكتــب التربيــة والتعليــم، أو فــي المدرســة، 
ــة بجميــع أنواعهــا فــي إيصــال المعلومــات والخبــرات إلــى  أو فــي الفصــل الدراســي. وهــو اســتخدام التقني

المعلــم والمشــرف وتيســير تبادلهمــا لهــا مــع اآلخريــن، بأقصــر وقــت، وأقــل جهــد، وأكبــر فائــدة.

وأشــار خلــف اللــه )2014( إلــى أن اإلشــراف اإللكترونــي هــو: نمــط إشــرافي، يقــدم أعمــال اإلشــراف 
التربــوي ومهاّمــه عبــر الوســائط المتعــددة علــى الحاســب اآللــي وشــبكاته إلــى المعلميــن والمــدارس، علــى 
نحــٍو يتيــح لهــم إمكانيــة التفاعــل النشــط مــع المشــرفين التربوييــن أو مــع أقرانهــم، ســواء أكان ذلــك بصــورة 
ــة إتمــام هــذه العمليــات فــي الوقــت والمــكان وبالســرعة التــي تناســب  ــة، مــع إمكاني ــة أم غيــر متزامن متزامن

ظــروف المشــرفين التربوييــن، فضــًا عــن إمكانيــة إدارة هــذه العمليــات مــن طريــق تلــك الوســائط.

وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن التوصــل إلــى مفهــوم اإلشــراف التطويــري اإللكتروني، الــذي يعني اإلشــراف 
التربــوي القائــم علــى مراعــاة الفــروق الفرديــة بيــن المعلميــن، وتنميتهــم مهنًيــا حســب قدراتهــم وإمكاناتهــم، 

بتوظيــف أحــدث تقنيــات االتصــاالت والمعلومــات بصــورة متزامنــة أو غيــر متزامنة.
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ثانًيا: أهمية اإلشراف التطويري اإللكتروني

تأتــي أهميــة اإلشــراف التطويــري – بوجــٍه عــام – انطاًقــا مــن أنــه أســلوب فّعــال فــي تلبيــة الحاجــات 
المهنيــة للمعلميــن فــي مســتوياتهم اإلنمائيــة؛ فهــو يؤكــد أهميــَة اختيــاِر المشــرِف األســلوَب؛ إذ يؤكــد علــى 
أنــه يجــب علــى المشــرف اختيــار األســلوب اإلشــرافي المناســب لــكل معلــم؛ ومــن ثــم وضــع المعلــم فــي 

المســتوى المناســب، ثــم مســاعدته لانتقــال مــن المســتوى األدنــى إلــى المســتوى األعلــى.

كمــا أوضــح الحفصــي )2013(، والمقيــد )2006(، وأبــو ســلطان )2007( أن أهميــة اإلشــراف التطويــري 
تكمــن فــي مراعــاة الفــروق الفرديــة لــدى المعلميــن، باســتخدام أســاليب إشــرافية متنوعــة، وتطويــر طاقــات 
ــرافية،  ــات اإلش ــي الممارس ــكام ف ــدار األح ــم وإص ــن دور التقوي ــل م ــم، والتقلي ــة قدراته ــن وتنمي المعلمي
ومســاعدة المشــرف التربــوي علــى اختيــار األســلوب اإلشــرافي المناســب بنــاًء علــى االحتياجــات الفعليــة 
ــه،  ــم وإمكانات ــدرات المعل ــر ق ــه بتطوي ــة اهتمام ــي؛ نتيج ــليم وصح ــي س ــاٍخ مؤسس ــاعة من ــم، وإش للمعل

ــة لتشــخيص قــدرات المعلــم. ــارات علمي ــر اختب ــه، وتوفي ــه وهفوات ــد أخطائ وتجنــب تصي

ــف  ــس، وتوظي ــق التدري ــف طرائ ــي توظي ــة ف ــه أهمي ــإن ل ــي، ف ــراف اإللكترون ــة اإلش ــن أهمي ــا ع أم
الوســائل التعليميــة التــي تســاعد فــي تحقيــق أهــداف الــدرس، وتوظيفــه التوظيــف الصحيــح فــي المتابعــات 
ــاالت،  ــف المج ــي مختل ــل ف ــن األوائ ــة للمعلمي ــة الراجع ــم التغذي ــة، وتقدي ــرات التربوي ــتخراج المؤش واس
ــم  ــر والدائ ــل المباش ــال والتواص ــارات االتص ــن مه ــرف م ــم األول والمش ــم والمعل ــن المعل ــا تمك كم
ــراف  ــه اإلش ــي تواج ــات الت ــن الصعوب ــر م ــى كثي ــب عل ــه التغل ــا يمكن ــري،2019 (، كم ــا )الناص إلكترونًي
التربــوي التقليــدي، مثــل: الصعوبــات المتعلقــة بانتقــال المعلميــن مــن مدارســهم، وزيــادة أعــداد المعلميــن 
الذيــن يخضعــون لإلشــراف، وزيــادة أعــداد المعلميــن الجــدد والمعلميــن غيــر المؤهليــن، كمــا يعمــل علــى 
اســتيعاب التغيــرات االجتماعيــة والثقافيــة والتكنولوجيــة واإلســهام فــي تنميتهــا، وُيســهم فــي توفيــر الوقــت 
ــتويات  ــع المس ــى رف ــل عل ــك يعم ــراف، كذل ــام اإلش ــة ألداء مه ــرية الازم ــوادر البش ــر الك ــد، ويوف والجه

ــي، 2008(. ــرفين )مدن ــة للمش المهني

كمــا أن اإلشــراف اإللكترونــي يمثــل حــًا للمشــكات اللوجســتية )النقــل واالتصــال المباشــر(، وحــاًّ 
ــارة  ــر مــن المشــكات اإلنســانية )التدخــل فــي شــؤون المعلميــن وقراراتهــم، وممارســة الســلطة، وإث لكثي
ــد  ــاالت، والتزوي ــم االتص ــة )تنظي ــكات الفني ــن المش ــر م ــا لكثي ــاًّ أيًض ــخ(، وح ــاوف المعلمين...إل مخ

ــميد، 2007(. ــو الس ــدات وأب ــة( )عبي ــف التعليمي ــل المواق ــة، وتحلي ــرات التربوي ــات والنش بالمعلوم

ــل  ــرف التواص ــن المش ــب م ــن يتطل ــتويات المعلمي ــاف مس ــظ أن اخت ــبق، ياَح ــا س ــوء م ــي ض وف
المســتمر مــع المعلميــن؛ ألجــل تنميــة قــدرات كل معلــم علــى حــدة، وهــذا يتطلــب مــن المشــرف زيــارة 
ــا  ــاد؛ مــن هن ــن يشــرف عليهــم فــي ازدي ــن الذي ــه وعــدد المعلمي ــن باســتمرار، وهــو مــا ال يتيســر ل المعلمي
جــاءت الحاجــة إلــى اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي؛ فيســتطيع المشــرف تنميــة المعلــم مهنًيــا مــن طريــق 
ــي  ــة ف ــات الحديث ــات والتطبيق ــف التقني ــن، بتوظي ــر متزام ــن وغي ــو متزام ــى نح ــه عل ــتمر مع ــل المس التواص
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االتصــال والتواصــل؛ مــن هنــا نجــد أن هــذا النــوع مــن اإلشــراف يســاعد علــى مراعــاة الفــروق الفرديــة بيــن 
ــم والمشــرف. ــى المعل ــًرا الوقــت والجهــد عل ــا بصــورة مســتمرة، موف ــن وتنميتهــم مهنًي المعلمي

ثالًثا: أهداف اإلشراف التطويري اإللكتروني

يســعى اإلشــراف التربــوي التطويــري – بوجــٍه عــام – إلــى تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف، هــي: تنويــع 
األســاليب اإلشــرافية تبًعــا لاحتياجــات الفردية لــكل مــن المعلم والمديــر، وتشــجيع روح االبتــكار والتجديد 
وتنميتهــا بمــا يتناســب مــع العصــر، واســتثمار الطاقــات البشــرية وإتاحــة الفرصــة لهــا لتنميــة قدراتهــا وصــواًل 
ــة ومســاعدته  ــه الخاص ــرام قدرات ــر واحت ــم والمدي ــخصية المعل ــرام ش ــة، واحت ــة التعليمي ــر العملي ــى تطوي إل
ــم  ــة، وتقوي ــة التعليمي ــوي والهيئ ــرف الترب ــن المش ــتمرة بي ــنة ومس ــات حس ــن عاق ــه، وتكوي ــم ذات ــي تقوي ف
ــه، 2006(،  ــوض الل ــين وع ــن )حس ــن ومديري ــن معلمي ــا م ــة قياداته ــر إنتاجي ــة عب ــات التربوي ــل المؤسس عم
والتدريــب علــى اســتخدام أســاليب تحليــل العمــل والمهــام، وتصميــم البرامــج المائمــة لتلبيتهــا وتحقيــق 

النمــو المســتهدف )الحفصــي، 2013(.

فــي حيــن يســعى اإلشــراف اإللكترونــي إلــى تحقيــق عــدة أهــداف )وصــوص والجوارنــة، 2014؛ بالخير، 
2014؛ وBrand, 2000(، منها: 

ــج 	   ــي اإلدارة والمناه ــة ف ــات الحديث ــدة واالتجاه ــة الجدي ــرق التربوي ــن بالط ــف المعلمي  تعري
ــب. ــات الحاس ــق برمجي ــن طري ــم، م ــاليب التقوي ــة وأس ــائل التعليمي ــية والوس الدراس

 رفع الكفاءة المهنية للمعلمين ومساعدتهم على النمو المهني الذاتي.	  

 احتــرام شــخصية المعلميــن ومســاعدتهم علــى أن يصبحــوا قادريــن علــى توجيــه أنفســهم وتحديــد 	  
ــكاتهم وتحليلها. مش

 مســاعدة المعلميــن علــى االســتفادة مــن جميــع المؤسســات التعليميــة وتحقيــق االتصــال 	  
اإللكترونــي المتبــادل بيــن الســلطات التربويــة وبيــن المدرســة والمجتمــع المحلــي.

 تمكيــن المــدارس والمناهــج مــن مواجهــة االنفجــار المعرفــي والتكنولوجــي ومســايرته، فيمــا تتيــح شــبكة 	  

المعلومــات الفــرص للتعلــم ذاتًيــا أو مــع األقــران.

 توفير إمكانية الحوار التفاعلي بين المشرف والمعلم، وكذلك بين المعلمين وأقرانهم. 	  

ــو  ــي ه ــري اإللكترون ــراف التطوي ــن اإلش ــاس م ــدف األس ــول إن اله ــن الق ــبق، يمك ــا س ــوء م ــي ض وف
التنميــة المهنيــة للمعلميــن، باســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة وفًقــا لقدراتهــم وإمكاناتهــم؛ وعلــى 

ــي: ــا يأت ــي فيم ــري اإللكترون ــراف التطوي ــداف اإلش ــل أه ــك تتمث ذل

 تحقيــق مفهــوم جديــد لإلشــراف التربــوي يتــاءم مــع عصــر االنفجــار المعرفــي، والثــورة العلميــة 	  
والتكنولوجيــا، يســاعد علــى تأهيــل المعلميــن والمشــرفين، مــن طريــق التعلــم الذاتــي المســتمر، 

فــي أي وقــت وزمــان ومــكان، وفًقــا لقدراتهــم واحتياجاتهــم.
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 المســاعدة علــى بنــاًء ثقافــة تقنيــة للمشــرف والمعلــم، وتغييــر نمــط التفكيــر التقليــدي إلــى تفكيــر 	  
إبداعــي وابتــكاري؛ ممــا يتيــح اكتســاب الخبــرة والتواصــل المعرفــي.

 إتاحــة الفرصــة للمعلميــن للتدريــب المســتمر علــى كل مــا هــو جديــد، وتمكينهــم مــن اســتخدام 	  
ــاط  ــى أنم ــاًء عل ــب، بن ــة التدري ــرفين لعملي ــغ المش ــي، وتفري ــم المهن ــة لتطوره األدوات الازم

ــن.  ــدي للمعلمي ــر التجري التفكي

ــوال 	   ــة ط ــدروس النموذجي ــرافية وال ــراءات اإلش ــات والق ــرافية والمعلوم ــاليب اإلش ــر األس  توفي
ــة. ــع اإللكتروني ــى المواق ــم عل ــت للمعل الوق

 التحرر من العوائق الجغرافية والزمنية التي تفصل بين المشرف والمعلم أو المدير.	  

 زيادة قدرة كل معلم على أن ينمو تجاه المراحل العليا للتفكير.	  

رابًعا: خصائص اإلشراف التطويري اإللكتروني

تنبــع خصائــص اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي مــن خصائــص كلٍّ مــن اإلشــراف التطويري واإلشــراف 
اإللكترونــي؛ أمــا خصائــص اإلشــراف التطويــري كمــا أشــار إليهــا المقطــرن )2016، 77(، فإنهــا تتمثــل فيمــا 

 : يلي

أنه يعّد عملية تربوية تهدف إلى تنمية كفاءات المعلمين في جميع الجوانب.	  

أنــه يعــّد عمليــة قياديــة تتمثــل فــي القــدرة علــى التأثيــر فــي المعلميــن؛ لتنســيق جهودهــم مــن أجــل 	  
تحســين العمليــة التعليميــة التعلميــة.

ــى بالتنبــؤ بالصعوبــات التــي يمكــن أن تواجــه المعلــم ووضــع تصــور 	   أنــه يعــّد عمليــة وقائيــة ُتعنَ
للحلــول المائمــة لهــا.

ــة التــي 	   ــة تتمثــل فــي التخطيــط بيــن المشــرف والمعلــم للمواقــف التربوي ــه يعــّد عمليــة عاجي أن
ــه وبيــن الطــاب. ــه أو بين تحتــاج إلــى عــاج، ســواء فــي العاقــات بيــن المعلــم وزمائ

وممــا ســبق، يتضــح لنــا أن اإلشــراف التطويــري هــو أحــد اتجاهــات اإلشــراف التربــوي الحديــث الــذي 
يهتــم بالفــروق الفرديــة والمهنيــة بيــن المعلميــن، مــن طريــق انتقــاء أحــد األنمــاط اإلشــرافية المناســبة؛ فــي 

ســبيل تطويــر قــدرات المعلميــن وإمكاناتهــم فــي التغلــب علــى المشــكات التربويــة التــي تواجههــم.

ــودة  ــليم والع ــن الس ــدد كل م ــد ح ــص؛ فق ــن الخصائ ــدد م ــم بع ــه يتس ــي فإن ــراف اإللكترون ــا اإلش وأم
(2008( وبالخيــر )2014(، وصــوص والجوارنــة )2014(، والتميمــي والزيــدي )2020( خصائــص اإلشــراف 

اإللكترونــي فيمــا يلــي:
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 يسهم اإلشراف اإللكتروني في تحقيق الجودة في التعليم.   	 

 يساعد المعلمين على النمو المهني في أي وقت وفي أي مكان.  	 

 يســهم فــي ســرعة تبــادل المعلومــات ويســاعد علــى ســرعة التواصــل لإلبــاغ عــن مســتجدات أو تعميمــات   	 
ــة. طارئ

 يقــدم أعمــال اإلشــراف التربــوي بصيغــة برمجيــات علــى الحاســب اآللــي الشــخصي أو علــى اإلنترانــت   	 
ــت). ــة (اإلنترن ــبكة العالمي ــى الش ــة) أو عل ــبكة الداخلي )الش

 يســّهل التواصــل لاســتفادة مــن المعلومــة واإلفــادة بتغذيــة راجعــة فوريــة للمعلــم وللمشــرف التربــوي؛ إذ   	 
ــر خدمــة اإلنترنــت فــي المركــز واإلدارة والــوزارة، وأكثــر المــدارس، ولكثيــر مــن المعلميــن والعامليــن. ُتوفَّ

 يقّلل من نسبة الحرج في طلب المعلومة، ال سيما للمعلمين الجدد أو قليلي الخبرة.  	 

 يتيــح فرصــة التفاعــل المتزامــن للمشــرف والمعلميــن أو األقــران مــن المعلميــن باســتخدام غــرف المحادثــة،   	 
ــران  ــوي واألق ــرف الترب ــع المش ــن م ــن للمعلمي ــر المتزام ــمعية، وغي ــرات الس ــو، والمؤتم ــرات الفيدي ومؤتم

عبــر المنتديــات، والبريــد اإللكترونــي، وغــرف المحادثــة.

 يوّفر المرونة الكافية لتلقي المعلومة وفهمها؛ ومن ثم تقبلها والعمل على تبنيها وتنفيذها.  	 

يسّهل الرجوع إلى المعلومة والتثبت منها؛ لِما ألجهزة الحاسوب من قدرات على الحفظ     والتخزين.  	 

يساعد في تدريب المعلمين، وتأهيلهم باستمرار دون الحاجة إلى ترك أعمالهم أو إيجاد بديل.  		 

يساعد في حل مشكلة ازدحام قاعات التدريب أو عدم توافرها.  		 

يساعد المشرفين والمعلمين على مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة في المعرفة أو المعلومة.  		 

يساعد في التغلب على ضعف تأهيل بعض المشرفين التربويين أو أدائهم.  		 

وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن تحديــد أهــم خصائــص اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي فيما يأتــي: أنه يســاعد 
علــى التغلــب علــى صعوبة وجــود المشــرف باســتمرار فــي المــدارس، ويوّفــر للمعلــم اختيــاَر التقنيــة اإللكترونية 
التــي تناســب مســتواه العقلــي، ويتيــح العديــد مــن البرامــج اإللكترونيــة التــي تســاعد المعلــم علــى النمــو المهنــي 
ذاتًيــا، ويســهل تواصــل المشــرف مــع المعلميــن بــأي وقــت وأي مــكان، ويســاعد فــي إثــراء المعلــم مهنًيــا، وينمي 

مهــارات اســتخدام التكنولوجيــا مــع المعلم والمشــرف.

خامًسا: مراحل اإلشراف التطويري اإللكتروني

هنــاك عــدة مراحــل لإلشــراف التطويــري اإللكترونــي، ال بــد مــن إتباعهــا لكــي يحقــق أهدافــه المنشــودة، 
وتتمثــل هــذه المراحــل فــي تطبيــق مراحــل اإلشــراف التطويــري التــي أشــار إليهــا كل مــن: أبــو عابــد )2005(، 

وصــوص والجوارنــة )2014(، ولكــن مــن طريــق تقنيــات اإلشــراف اإللكترونــي كمــا يأتــي:
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− المرحلة األولى: التشخيص	
يشــّخص المشــرف التربــوي فــي هــذه المرحلــة مســتوياِت المعلــم التطوريــة، ويختــار طريقــة االتصــال 
الفّعالــة للتواصــل معــه )تقاريــر األداء، واســتبانات إلكترونيــة عــن احتياجــات المعلــم، ومقاييــس إلكترونيــة 
ــّخص  ــى؛ إذ يش ــوة األول ــة الخط ــذه المرحل ــل ه ــر(. وتمث ــتوى التفكي ــاز ومس ــل واإلنج ــة للعم ــن الدافعي ع
المشــرف التربــوي فــي هــذه المرحلــة مســتويات المعلميــن التطوريــة علــى نحــٍو دقيــق، ثــم يختــار النمــط 
ــص  ــم. وتتلخ ــدى كل معل ــل ل ــة للعم ــتوى الدافعي ــدي ومس ــر التجري ــتوى التفكي ــب لمس ــرافي المناس اإلش
مهمــة المشــرف التربــوي فــي هــذه المرحلــة فــي قــراءة التقاريــر اإللكترونيــة للمعلــم وتحليلهــا، ثــم اختيــار 
ــر  ــورة أكث ــة بص ــة التعليمي ــع العملي ــى واق ــوف عل ــى الوق ــاعده عل ــا يس ــب؛ مم ــرافي المناس ــط اإلش النم
وضوًحــا، وتتــم هــذه المرحلــة عبــر الزيــارات الصفيــة، والماحظــة، واســتخدام أدوات القيــاس اإللكترونيــة، 
وتحديــد الطــرق المناســبة لإلشــراف علــى المعلميــن بتحديــد أداء كل معلــم وتحديــد مــا يلزمــه، مــن طريــق 
التقاريــر اإللكترونيــة والمؤشــرات التربويــة فــي البوابــة التعليميــة، وذلــك باالنطــاق مــن جوانــب القصــور 

عنــد كل معلــم للوصــول إلــى تحســين أدائــه؛ ممــا يــؤدي إلــى رفــع مســتوى أداء طابــه.

− المرحلة الثانية: التطبيق- التنفيذ	
ــكات  ــل المش ــي ح ــم ف ــاعدة المعل ــارة؛ لمس ــال المخت ــة االتص ــوي طريق ــرف الترب ــا المش ــف فيه يوظ
المهنيــة التــي تواجهــه، مثــل النشــرات العلميــة والتوجيهيــة اإللكترونيــة، والقــراءة الموجهــة وغيرهــا، وفيهــا 
يحــدد المشــرف التربــوي النمــط أو األســلوب اإلشــرافي الــذي سيســتخدمه مــع المعلــم، وذلــك فــي ضــوء 
ــر طــرق التدريــس،  ــام المعلــم بتغيي ــي مــن خــال قي ــدي للمعلــم، كمــا تأت ــر التجري ــة مســتوى التفكي معرف
وجعلهــا أكثــر إثــارة، ويســتخدم المشــرف التربــوي فــي هــذه المرحلــة برامــَج وتطبيقــاٍت إلكترونيــة ومواقــع 
نــت مختلفــة، مفّعــًا وســائل التواصــل االجتماعــي، حســب ظــروف كل معلــم وإمكاناتــه وقدراتــه ومهاراتــه 

فــي اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة والحاســوب والهاتــف المحمــول.

− المرحلة الثالثة: التطوير- التقويم	
ــم  ــلوب التحك ــن أس ــا م ــا، مخفًف ــم تدريجًي ــع المعل ــي م ــلوكه التواصل ــوي س ــرف الترب ــر المش يغي
والســيطرة علــى الممارســات اإلشــرافية، عندمــا ُيظهــر المعلــم اســتعداًدا لتحمــل مزيــد مــن المســؤولية تجــاه 
عمليــة التعليــم والتعلــم، وتمثــل هــذه المرحلــة مــن اإلشــراف التربــوي التطويــري أهميــة كبيــرة للمشــرف؛ 
ــا  ــع القضاي ــل م ــي التعام ــاعدته ف ــك بمس ــينه، وذل ــم، وتحس ــتوى المعل ــر مس ــرعة تطوي ــادة س ــاول زي إذ يح
ــة، وتتّلخــص مهمــة المشــرف فــي هــذه المرحلــة فــي االرتقــاء بســلوك المعلــم فــي  ــذكاء وجدي ــة ب التربوي
ــاس  ــم بقي ــر المباشــر، ويهت ــم األســلوب غي ــى األســلوب التشــاركي ث التدريــس مــن األســلوب المباشــر إل
دور اإلشــراف التطويــري علــى تحســين األداء؛ إذ يوظــف المشــرف تقنيــات اإلشــراف اإللكترونــي فــي هــذه 
ــم  ــى المعل ــا إل ــهل وصوله ــة؛ ليس ــاليب إلكتروني ــى أس ــوي إل ــراف الترب ــاليب اإلش ــل أس ــة، بتحوي المرحل

ــاز. ــل واإلنج ــه للعم ــدي ودافعيت ــره التجري ــتوى تفكي ــب مس حس
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سادًسا: أساليب اإلشراف التطويري اإللكتروني

بعــد أن يتعــرف المشــرف التربــوي إلــى مســتوى تفكيــر المعلميــن، يمكنــه أن يصنفهــم إلــى ثــاث فئــات 
رئيســة مســتخدًما األســلوب المناســب لــكل فئــة؛ إذ إن األســاليب اإلشــرافية فــي اإلشــراف التطويــري ثاثــة، 

هي:

-	  Directed Approach األسلوب اإلشرافي المباشر

أشــار عبيــدات وأبــو الســميد )2007( والحفصــي )2013( إلــى هــذا األســلوب بأنــه يعتمــد علــى انفــراد 
المشــرف بتقديــم التوجيهــات واألوامــر والنقــد إلــى المعلــم؛ وذلــك الحتياجــه إليهــا. وُيمــارس اإلشــراف 
المباشــر باتبــاع الســلوكيات اآلتيــة: األوامــر، والنقــد، والتوجيــه، وإعطــاء التعليمــات، والتعزيــز، والنموذج أو 
القــدوة. ويتمثــل دور المشــرف التربــوي فــي هــذا األســلوب فــي: تحديــد مشــكلة المعلــم، واقتــراح الحــل، 

وفــرض الحــل علــى المعلــم، ومتابعــِة المشــرِف تنفيــَذ المعلــم للحــل.

ــم  ــه، وه ــزام ب ــدم االلت ــل وع ــة العم ــعرون بكراهي ــن يش ــن الذي ــع المعلمي ــلوب م ــذا األس ــتخدم ه وُيس
الذيــن يتصفــون بالتفكيــر التجريــدي المنخفــض )خليــل، 2012(، كمــا ُيّتبــع هــذا النــوع مــع المعلميــن الجــدد، 
ــد المشــرف التربــوي، ويرغــب فــي  ــا عن ــًدا علــى المعلميــن أو مهًم ويســتخدم أيًضــا إذا كان الموضــوع جدي

ــرن، 2016(. ــره )المقط ــه وتطوي تجربت

-	  Collaborative Supervision )األسلوب اإلشرافي التشاركي )التعاوني

تطــرق الكثيــر مــن الباحثيــن والتربوييــن إلــى مفهــوم اإلشــراف التشــاركي وممارســاته، مشــيرين إلــى دور 
كٍل مــن المشــرف التربــوي والمعلــم؛ فعّرفــه داونــي )2003( بأنــه: منحنــى قائــم علــى االعتقــاد بــأن التعليــم 
ــن  ــا م ــا يتبعه ــات، وم ــع الفرضي ــا، بوض ــكلة م ــل مش ــوي لح ــرف الترب ــم والمش ــا المعل ــترك فيه ــة يش عملي
ــدور  ــوي ب ــة األنســب، ويقــوم المشــرف الترب ــق االســتراتيجيات التعليمي ــى تطبي ــذ إل تجريــب؛ ليصــار بعدئ

المرشــد للمعلــم فــي تفاعلــه مــع تاميــذه فــي الصــف الدراســي.

فــي حيــن أشــار ســتراك )2003( إلــى أن اإلشــراف التشــاركي يهــدف إلــى تشــخيص المشــكات، وتعّرف 
أســبابها، وبنــاِء البرنامــج العاجــي المناســب؛ لدعــم جهــود المعلــم فــي تطويــر أنــواع التعلــم لــدى التلميــذ، 
ــرات  ــى خب ــم يمكــن أن تتحــول إل ــي يمتلكهــا المعل ــم الت ويعتمــد علــى مســلَّمة أساســية، هــي: أن المفاهي

وســلوك فّعــال، عبــر حــوار مهنــي يرمــي إلــى تنميــة أداء المعلــم المهنــي لصالــح المتعلــم.

ويقــوم األســلوب التشــاركي علــى نظريــة النّظــم التــي تتألــف العمليــة اإلشــرافية فيهــا من عــدة نظــم جزئية 
مســتقلة، هــي: ســلوك المشــرفين اإلشــرافي، وســلوك المعلميــن التعليمــي، وســلوك التاميــذ التعّلمــي، ويقوم 
المشــرف التربــوي فــي اإلشــراف التشــاركي بمجموعــة مــن المهــام، مثــل: إعــداد الخطــة الفصليــة، أو الخطــة 
الســنوية بالمشــاركة مــع المعلميــن، والتعــاون فــي إعــداد مذكــرات تحضيــر الــدروس، وحضــور االجتماعــات 

والنــدوات التي تقيمهــا إدارة المدرســة )عطــوي، 2010(.

ــى  ــأ إل ــوي يلج ــرف الترب ــى أن المش ــميد )2007( إل ــو الس ــدات وأب ــل )2012( وعبي ــن خلي ــار كل م أش
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األســلوب التشــاركي فــي عــدة حــاالت، منهــا: اتصــاف المعلميــن بالتفكيــر التجريــدي المتوســط، وامتــاك 
المعلميــن خبــرة كافيــة فــي الموضــوع المطــروح، وتحمــل المشــرف التربــوي والمعلــم مســؤولية مشــتركة، 
كأن تكــون مشــكلة مشــتركة مثــل معالجــة ضعــف أو صعوبــة يعانــي منهــا المعلــم، وكذلــك تحمــل المشــرف 
والمعلــم مســؤوليات الفشــل واإلنجــاز مًعــا، مثــل تقديــم تعليــم مناســب لألطفــال مثــًا، أو تطويــر خطــط 

التدريــس، أو تنميــة مهــارات المعلميــن.

-	  The Self-Directed Approach األسلوب اإلشرافي غير المباشر

تعــددت تعريفــات األســلوب اإلشــرافي غيــر المباشــر مــع العديد مــن التربوييــن والباحثيــن، ولكنهــا كانت 
تلتقــي فــي ماهيتــه وتوضيــح دور كل مــن المعلــم والمشــرف فيــه، وأهــم الممارســات المطلوبــة منهــم؛ فمثــًا:

عــّرف خليــل )2012( األســلوب اإلشــرافي غيــر المباشــر بأنــه أســلوب يؤكــد علــى أن عمليــة التعلــم تعتمد 
فــي األصــل علــى خبــرات خاصــة بالفــرد؛ فالمعلــم يجــب أن يتوصــل إلــى حلــول نابعــة مــن ذاتــه؛ بغــرض 
تحســين مســتوى خبــرات طابــه. وُيســتخدم هذا األســلوب مــع المعلميــن الذيــن يتصفــون بالتفكيــر التجريدي 

العالــي مــن االلتــزام بالعمــل، باإلضافــة إلــى أنهــم وصلــوا إلــى مســتوى عــال مــن التفكيــر التجريــدي.

كمــا أن اإلشــراف المباشــر ُيّتبــع مــع المعلــم الــذي ال يمتلــك الجهــد والحمــاس، وليــس لديــه رغبــة فــي 
التغييــر أو تحســين مســتواه، أو مســتوى تامذتــه، وممارســاته للعمــل مضطربــة وغيــر واقعيــة. ويفيــد اإلشــراف 
التشــاركي مــع المعلــم عالــي األداء ومنخفــض الدافعيــة، الــذي يملــك خاصيــة الــذكاء، ولديــه أفــكار تربويــة، 
لكنــه ال يوظفهــا فــي الواقــع، أو المعلــم منخفــض األداء وعالــي الدافعيــة، الــذي ال يملــك الحمــاس والجهــد، 
ولديــه رغبــة فــي تحســين مســتواه ومســتوى تامذتــه، لكــن ممارســته للعمــل مضطربــة وغيــر واقعيــة، وُيتبــع 
اإلشــراف غيــر المباشــر مــع المعلــم عالــي األداء والدافعيــة، الــذي لديــه الرغبــة فــي تطويــر مســتواه ومســتوى 

تامذتــه، ويقــدم أفــكاًرا وأنشــطًة بــا حــدود، ويطبــق أفــكاره فــي الواقــع المدرســي )اللــوح، 2012(.

ممــا ســبق، نجــد أن الممارســات اإلشــرافية ألســاليب اإلشــراف التربــوي التطويــري مختلفــة، كمــا هــي 
مبينــة فــي الشــكل )1(. ومــا يميزهــا فــي اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي ســهولة االتصــال والتواصــل مــع 
المعلــم بــأي وقــت وأي مــكان؛ ممــا يســاعد المعلــم فــي االســتفادة مــن هــذا األســلوب علــى نحــو مباشــر 
ومــرن وســريع، كمــا يســهل علــى المشــرف متابعــة المعلــم حســب احتياجاتــه المهنيــة وقدراتــه وإمكاناتــه؛ 
ممــا يســهم فــي الرقــي بمســتوى تحصيــل الطلبــة، والرقــي بمســتوى المعلــم مهنًيــا؛ بمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى 

النهــوض بالعمليــة التعليميــة.
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شكل )1(: الممارسات اإلشرافية ألساليب اإلشراف التطويري.

سابًعا: العالقة بين اإلشراف التطويري اإللكتروني واألداء التدريسي للمعلمين

األداء التدريســي مــن المصطلحــات التــي القــت اهتماًمــا كبيــًرا مــن الباحثيــن؛ وذلــك ألهميتــه فــي مجــال 
العمليــة التعليميــة التعلميــة؛ فقــد عــرف الجنابــي )2009( األداء التدريســي بأنــه: كل أنمــاط الســلوك الصــادر 
عــن عضــو هيئــة التدريــس والمعبــر عنــه بأنشــطة وممارســات، تمكنــه مــن أداء مهامــه التعليميــة والتربويــة بمــا 

يحقــق األهــداف المنشــودة.

ممــا ســبق، يتضــح لنــا أن دور المشــرف التربــوي فــي متابعــة األداء التدريســي يتطلــب منــه االهتمــام بمتابعــة 
ــادي  ــرن الح ــارات الق ــة ومه ــائل التكنولوجي ــتخدام الوس ــف، واس ــط، وإدارة الص ــارات التخطي ــذ مه ــة تنفي كيفي
والعشــرين وأســاليب التقويــم، وإعطــاء تغذيــة راجعــة مباشــرة وهادفــة ومســتمرة للمعلــم؛ فهــو يهتم بكل مــا يقوم 
بــه المعلــم فــي الموقــف التدريســي مــن إجــراءات وســلوكيات وممارســات، يظهــر فيــه تمكــن المعلــم مــن المادة 
العلميــة، واالتصــال والتواصــل الفّعــال بكفــاءة مــع المتعلميــن، مســتهدفا تنميــة تفكيرهــم وإكســابهم المهــارات 

 . لمختلفة ا

ومــن مهــام اإلشــراف التربــوي وأدواره التــي تتمثــل فــي التنميــة المهنيــة للمعلميــن: المجــال اإلداري، ويركــز 
علــى إجــراءات التدريــس والتعليــم وتنظيــم إدارة وقت المتعلميــن، مثل: االتصــال والتفاعــل اإلنســاني، والتوجيه، 
والقيــادة التربويــة للمعلميــن، وتحفيــز التعلــم وتعزيــزه، وتخطيط الــدروس وتحضيرهــا، وتعديل الســلوك الصفي، 

واإلدارة الصفيــة، وتقويــم التحصيــل، وتخطيط األنشــطة الصفيــة والاصفية وتنفيذهــا )حمــدان، 1992(.

كمــا أن اإلشــراف اإللكترونــي يســهم فــي االرتقــاء بــأداء المعلــم ومســاعدة المشــرف التربــوي فــي تخطــي 
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ــع مــا تقدمــه مــن خدمــات لتدريــب المعلميــن  ــة، وتســخير شــبكة اإلنترنــت بجمي ــة والمكاني الحواجــز الزماني
وتأهيلهــم فــي مواقعهــم، دون الحاجــة إلــى اللقــاء المباشــر )وجًهــا لوجــه(؛ بمــا يســهم فــي تحقيــق النمــو المهني 
للمعلميــن فــي أي زمــان، وأي مــكان، وتنميــة القــدرة علــى التواصــل بيــن المشــرف التربــوي والمعلــم، وتوفيــر 

المعلومــات والخبــرات للمعنييــن بهــا )أبــو غزالــة، 2019(.

ممــا ســبق، يمكــن القــول إن اإلشــراف التربــوي التطويــري اإللكترونــي يســلط الضــوء علــى األداء التدريســي 
عنــد المعلميــن؛ لِمــا يتميــز بــه هــذا النــوع مــن اإلشــراف مــن دور مهــم فــي عــدة مجــاالت، منهــا: التخطيــط، 
والتنفيــذ، وعمليــة التدريــس واإلدارة الصفيــة، وحســن اختيــار الطرائــق وأســاليب وأدوات متنوعــة ينبغي أن تتســم 
بالدقــة والموضوعيــة؛ مــن أجــل اإلســهام بفاعليــة فــي تطويــر األداء التدريســي، وتحســينه والوصــول إلــى درجــة 
عاليــة مــن الجــودة. وإن تقديــم التغذيــة الراجعــة الفوريــة للمعلــم مهــم جــًدا، وهــي تتصــل بــاألداء التدريســي 
وتعقبــه مباشــرة، وتعمــل علــى تزويــد الطــرف اآلخــر بالمعلومــات والتوجيهــات واإلرشــادات الازمــة؛ لتعزيــز 

ســلوك األداء التدريســي أو تطويــره وتصحيحــه.

كمــا يتضــح تأثيــر اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي فــي تطويــر مهــارات األداء التدريســي للمعلميــن وتعزيــز 
الدافعيــة الذاتيــة لديهــم، وتحســين مهــارات التخطيــط والتدريــس والتقويــم، وتوظيــف التكنولوجيــا ومهــارات 

القــرن الحــادي والعشــرين، وتفعيــل مجتمعــات التعلــم المهنيــة فــي بيئــة العمــل.

ثامًنا: تقنيات اإلشراف التطويري اإللكتروني 

ــة التــي يمكــن توظيفهــا فــي مجــال اإلشــراف التربــوي بوجــٍه عــام،  ــد مــن التقنيــات التعليمي ــاك العدي هن
ــراف  ــي اإلش ــودة ف ــق الج ــأنه أن يحق ــن ش ــذي م ــر ال ــاص، األم ــٍه خ ــي بوج ــري اإللكترون ــراف التطوي واإلش
التربــوي ومــن ثــم تحســين أداء المعلميــن، وهنــاك العديــد مــن التقنيــات التــي يمكــن اســتخدامها فــي مجــال 
sound re- فاإلشــرا التربــوي التطويــري واإللكترونــي، ومنهــا: أجهــزة العــرض، وجهــاز التســجيل الصوتــي
corder، والفيديــو video، وتطبيقــات الحاســب، وشــبكات اإلنترنــت Internet وأدواتــه مــن البريــد اإللكتروني، 

Fo- والمنتديــات الحواريــة ،Internet Relay Chat وبرامــج المحادثــة ،News Groups توالمجموعــا اإلخباريــة
rums، ومؤتمــرات الفيديــو Video Conferences، والمواقــع اإللكترونيــة Electronic Websites، والمدونــات 

ــرن، 2016(. ــهري، 2018؛ المقط ــة Blogs )الش اإللكتروني

ــة المعلومــات واالتصــاالت الحديثــة شــكلت مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر  ويتضــح ممــا ســبق أن تقني
واألدوات التــي تســتخدم فــي نقــل المعلومــات وتخزينهــا وإدارتها، كمــا يتضح أن هــذه التقنيات يمكن اســتخدامها 
فــي اإلشــراف التربــوي، مثــل: البريــد اإللكترونــي ومــا يوفــره مــن إمكانــات، والدخــول إلــى المواقــع المختلفة في 
اإلنترنــت، وعقــد المؤتمــرات عــن بعــد، كمــا يمكــن اســتخدام تقنيــات أكثــر اتســاًعا، وهــي شــبكة اإلنترنــت بمــا 

توفــره مــن معلومــات ومصــادر إشــراف خارجيــة.

يتضــح ممــا ســبق أن هنــاك تقنيــات متنوعــة لإلشــراف التطويــري اإللكترونــي كما يوضــح الشــكل )2(، وما 
علــى المشــرف والمعلــم إال اختيــار التقنيــة المناســبة لعملهمــا ليوظفاها فــي تطويــر العمليــة التربوية.
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شكل )2(: تقنيات اإلشراف التطويري اإللكتروني.

تاسًعا: متطلبات تطبيق اإلشراف التطويري اإللكتروني

يتطلــب اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي – وفًقا لحمــدان )2015(، والحجريــة )2014(، والهنائــي )2017(، 
والقاســم (2013(، والشــهري )2018(، وعبيــدات وأبــو الســميد )2007( – مــا يلي:

المتطلبــات التشــريعية: تتمثــل التطبيقــات التشــريعية فــي األنظمــة، واللوائــح، والقوانيــن   	-
والتعميمــات المهمــة التــي تصدرهــا دائــرة اإلشــراف التربــوي بــوزارة التربيــة والتعليــم بصــورة 

ــمية. رس

ــرافي   	- ــل إش ــق أي مدخ ــي تطبي ــة ف ــات ذات األهمي ــن المتطلب ــد م ــة: وتع ــات اإلداري المتطلب
ــري  ــراف التطوي ــق اإلش ــى تطبي ــاعد عل ــة تس ــة تنظيمي ــر بيئ ــب توف ــم يج ــن َث ــث؛ وم حدي

ــه. ــق أهداف ــى تحقي ــعى إل ــة تس ــادة واعي ــر قي ــن توف ــد م ــا ال ب ــي، كم اإللكترون
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ــق اإلشــراف   	- ــة علــى تطبي ــة ومدرب ــر عناصــر بشــرية مؤهل ــد مــن توف ــات البشــرية: ال ب المتطلب
التطويــري اإللكترونــي، وتــدرك أهميتــه، ولديهــا القــدرة علــى التوفيــق بيــن تطبيقــات المعلومات 
اإلشــرافية والجوانــب اإلنســانية فــي العمــل اإلشــرافي، وقــادرة علــى تفعيــل شــبكات االتصــال 
ــك لديهــا  ــي العمــل المدرســي، وكذل ــي ف ــري اإللكترون ــذ اإلشــراف التطوي ــي تنفي ــة ف الداخلي
المهــارات التكنولوجيــة، مثــل اســتخدام الكاميــرات الرقميــة، والمنتديــات اإللكترونيــة، وغيرهــا.

ــي   	- ــة الت ــة والمالي ــزات المادي ــات والتجهي ــر اإلمكان ــك بتوفي ــة: وذل ــة والتقني ــات المادي المتطلب
ــة  ــل مادي ــة عم ــر بيئ ــن توف ــد م ــي؛ إذ ال ب ــري اإللكترون ــراف التطوي ــق اإلش ــى تطبي ــاعد عل تس
ــة  ــب التعليمي ــة والحقائ ــادر العلمي ــر المص ــك توف ــه، وكذل ــز علي ــق وتحف ــى التطبي ــاعد عل تس

ــة. ــات حديث ــج وتقني ــزة وبرام ــن أجه ــي، م ــراف اإللكترون ــة باإلش الخاص

الدراسات السابقة:

 هنــاك عــدة دراســات مرتبطــة بموضــوع الدراســة، وقــد ُعرضــت وفًقــا للتسلســل التاريخــي مــن األقــدم 
إلــى األحــدث، علــى النحــو التالــي:

ــي أداء  ــي ف ــوي اإللكترون ــراف الترب ــة اإلش ــى فاعلي ــّرف إل ــى التع ــذوي )2008( إل ــة المغ ــت دراس هدف
معلمــي الرياضيــات، واعتمــد الباحــث المنهــج شــبه التجريبــي، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )64( معلًمــا 
ــي  ــاس األداء المعرف ــيٌّ لقي ــاٌر معرف ــُتخدم اختب ــة، واس ــل التعليمي ــع المراح ــات لجمي ــي الرياضي ــن معلم م
للمعلميــن فــي مهــارات التدريــس األساســية، كمــا اســُتخدمت بطاقــة ماحظــة مهــارات التدريــس، وتبيــن 
فاعليــة اســتخدام التواصــل إلكترونًيــا باإلنترنــت فــي االختبــار المعرفــي البعــدي عند كل مــن مهــارة التخطيط 
والتنفيــذ والتقويــم لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وفــي بطاقــة ماحظــة مهــارات التدريــس األساســية البعديــة 
ــة  ــى أهمي ــدل عل ــا ي ــة؛ مم ــة التجريبي ــح المجموع ــم لصال ــذ- التقوي ــط- التنفي ــارة التخطي ــن مه ــد كل م عن

اإلشــراف اإللكترونــي وفاعليتــه.

وجــاءت دراســة الزايــدي )2014( للتعــّرف إلــى درجــة إســهام مؤتمــرات الويــب فــي تحســين األســاليب 
اإلشــرافية لــدى المشــرفات التربويــات. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفي المســحي، وتكــون مجتمع الدراســة 
مــن جميــع المشــرفات التربويــات للمــواد الدراســية بمنطقــة مكــة المكرمــة، والبالــغ عددهــن )250( مشــرفة 
تربويــة، وقــد مثلــت عينــة الدراســة باختيــار المجتمــع الكامــل، وُبنيــت اســتبانة، وكشــفت النتائــج أن واقــع 
تفعيــل مؤتمــرات الويــب بنســبة ضعيفــة )10%( فقــط، وقــد أّيــد مجتمــع الدراســة إســهام مؤتمــرات الويــب 
ــة  ــع الدراس ــزز مجتم ــة، وع ــة عالي ــات بدرج ــرفات التربوي ــدى المش ــرافية ل ــاليب اإلش ــين األس ــي تحس ف
ضــرورة تفعيــل مؤتمــرات الويــب لتحســين األســاليب اإلشــرافية بدرجــة عاليــة. أمــا أبــرز المعوقــات فكانــت 
عــدم توفــر دورات تأهيليــة أو تدريبيــة بمجــال مؤتمــرات الويــب للمشــرفات التربويــات، وعــدم توفــر كادر 

تقنــي مؤهــل لدعــم المشــرفات التربويــات.

كمــا هدفــت دراســة الديحانــي والخــزي والجــدي )2016( إلــى التعــّرف إلــى دور اإلشــراف اإللكترونــي 
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فــي تحقيــق التنميــة المهنيــة للمعلميــن فــي مــدارس التعليــم العــام بدولــة الكويــت، مــن وجهــة نظــر رؤســاء 
األقســام. تكونــت عينــة الدراســة مــن )1200( رئيــس قســم مــن مختلــف المناطــق التعليميــة بدولــة الكويــت. 
ــة.  ــراد العين ــن أف ــات م ــع البيان ــتبانة لجم ــرض اس ــذا الغ ــت له ــي، وصمم ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس تبن
أشــارت النتائــج إلــى ارتفــاع مســتوى اســتخدام المشــرفين التربوييــن للتطبيقــات اإللكترونيــة فــي مجــاالت 
ــات  ــرت معوق ــرافية، وظه ــات اإلش ــي العملي ــل(، وف ــث، والتواص ــس، والبح ــب، والتدري (اإلدارة، والتدري
اســتخدام التطبيقــات اإللكترونيــة فــي العمليــات اإلشــرافية بدرجــة مرتفعــة، وجــاء دور اإلشــراف اإللكتروني 

فــي تحقيــق التنميــة المهنيــة للمعلميــن مــن طريــق التطبيقــات اإللكترونيــة بدرجــة مرتفعــة أيًضــا.

وهدفــت دراســة (Papadima, 2016( إلــى دراســة فاعليــة تقويــم أداء المعلــم باإلنترنــت؛ وذلــك 
ــرة  ــة مصغ ــى مجموع ــة عل ــت الدراس ــد. وأجري ــن بع ــة ع ــب والمتابع ــم والتدري ــدأ التعل ــق مب ــدف تحقي به
مــن المعلميــن مــن أوروبــا وأفريقيــا، واتبعــت الدراســة المنهــج النوعــي، ودرســت حالــة ثمانيــة معلميــن، 
مســجلين عبــر اإلنترنــت فــي جامعــة قبــرص التكنولوجيــة، وذلــك عبــر منصــة Singularity Viewer، وَجرت 
ــق أداة  ــن طري ــن، م ــث أو المعلمي ــواء للباح ــه، س ــات ووضع ــتخاص البيان ــية واس ــول الدراس ــة الفص متابع
تســجيل الشاشــة، وقــد ُطلــب مــن العينــة تســجيل بعــض اإلجــراءات فــي الشاشــة، وُجمعــت البيانــات مــن 
طريــق ماحظــة األداء، ومــن طريــق التواصــل المكتــوب والمرئــي والمســموع فــي العالــم االفتراضــي ثاثــي 
األبعــاد، وُحللــت البيانــات نوعًيــا، وقــد أظهــرت النتائــج أن المعلميــن المشــاركين فــي الدراســة قــد أظهــروا 
تفاعــًا واســتجابة مــع برنامــج التواصــل المعتمــد علــى اإلنترنــت، وهــذا التواصــل ومــا شــمله مــن تغذيــة 

راجعــة زاد مــن تحســين األداء.

ــة  ــين ممارس ــي تحس ــري ف ــوي التطوي ــراف الترب ــة دور اإلش ــى معرف ــلش )2018( إل ــة ش ــت دراس هدف
التدريــس لــدى المعلميــن فــي محافظــة رام اللــه والبيــرة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )124( معلًمــا ومعلمة، 
اســُتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي للدراســة، واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات، وتوصلــت الدراســة 
إلــى أن اإلشــراف التربــوي التطويــري لــه دور كبيــر فــي تحســين ممارســات التدريــس عنــد المعلميــن فــي 

محافظــة رام اللــه والبيــرة.

ــراف  ــاليب اإلش ــن ألس ــرفين التربويي ــة المش ــة ممارس ــة درج ــة لمعرف ــك )2019( بدراس ــو الكش ــام أب ق
ــرات، واســتخدم المنهــج الوصفــي فــي الدراســة،  ــا فــي األردن، وعاقتهــا ببعــض المتغي ــوي إلكترونًي الترب
وتكونــت العينــة العشــوائية مــن )425( فــرًدا، واســُتخدمت االســتبانة أداة للدراســة، وتوصلــت الدراســة إلــى 

ــا كانــت قليلــة. أن درجــة ممارســة المشــرفين التربوييــن ألســاليب اإلشــراف إلكترونًي

كذلــك هدفــت دراســة الناصــري )2019( إلــى الكشــف عــن فاعليــة اإلشــراف اإللكترونــي فــي تدريــس 
الدراســات االجتماعيــة والكفــاءة الذاتيــة للمعلميــن األوائــل بســلطنة ُعمــان، واســتخدمت الدراســة المنهــج 
الوصفــي االرتباطــي؛ فُأعــدت اســتبانتان: األولــى عــن فاعليــة اإلشــراف اإللكترونــي فــي تدريــس الدراســات 
ــل  ــن األوائ ــة للمعلمي ــة فعــن الكفــاءة الذاتي ــة مجــاالت، أمــا االســتبانة الثاني ــة مــن ثماني ــة، مكون االجتماعي
ــن  ــا ومعلمــة مــن المعلمي ــة بلغــت )138( معلًم ــي، وُطبقــت االســتبانتان علــى عين فــي اإلشــراف اإللكترون
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األوائــل فــي مــادة الدراســات االجتماعيــة، وقــد كشــفت النتائــج أن مســتوى فاعليــة اإلشــراف اإللكترونــي 
ــًدا، وأن  ــع ج ــاالت مرتف ــع المج ــي جمي ــل ف ــن األوائ ــدى المعلمي ــة ل ــات االجتماعي ــس الدراس ــي تدري ف
مســتوى الكفــاءة الذاتيــة لــدى المعلميــن األوائــل فــي اإلشــراف اإللكترونــي مرتفــع جــًدا، وأن هنــاك عاقــة 
ارتباطيــة موجبــة بيــن مســتوى فاعليــة اإلشــراف اإللكترونــي فــي تدريــس الدراســات االجتماعيــة والكفــاءة 

الذاتيــة لــدى المعلميــن األوائل.

كمــا هدفــت دراســة الشــكيلي )2020( إلــى الكشــف عــن واقــع تعــّرف المشــرفين التربوييــن بســلطنة ُعمان 
لنمــط اإلشــراف التطويــري ومــدى تطبيقهــم مــن وجهــة نظرهــم، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، 
ووّظــف االســتبانة لجمــع البيانــات، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )285( مشــرًفا ومشــرفًة، وتوصلــت الدراســة 
ــن  ــري م ــراف التطوي ــط اإلش ــان لنم ــلطنة ُعم ــة( بس ــي الجمل ــن )ف ــرفين التربويي ــرف المش ــع تع ــى أن واق إل
وجهــة نظــر المشــرفين التربوييــن كان )متوســًطا(، وواقــع تطبيــق المشــرفين التربوييــن )فــي الجملــة( بســلطنة 

ُعمــان لنمــط اإلشــراف التربــوي مــن وجهــة نظــر المشــرفين التربوييــن كان )مرتفًعــا(.

التعقيب على الدراسات السابقة

ــه  ــف اتجاهات ــال بمختل ــوي الفّع ــراف الترب ــى أن لإلش ــت عل ــابقة اتفق ــات الس ــب الدراس ــح أن أغل يتض
واختــاف أســاليبه تأثيــًرا إيجابًيــا فــي تعزيــز أداء المعلــم، وتطويــر نقــاط قــوة ممارســاته التدريســية والمهنيــة، 
ــلش  ــري )2019(، و(Papadima, 2016(، وش ــة الناص ــه، كدراس ــور لدي ــف أو القص ــاط الضع ــة نق ومعالج
(2018(. كمــا اتفقــت علــى إيجابيــة تفعيــل اإلشــراف اإللكترونــي، التــي يمكــن تلخيصهــا فــي توفيــر الوقــت 
والجهــد، وأنهــا يمكــن أن تقــدم حلــواًل عاجلــة ومباشــرة، واتفقــت مــع الدراســة الحاليــة فــي كونهــا تهــدف 
إلــى الكشــف عــن أثــر فاعليــة اإلشــراف اإللكترونــي وتطبيقاتــه فــي أداء المعلميــن مــع عــدد مــن الدراســات، 
كدراســة المغــذوي )2008(، وأبــو عيــادة وعبابنــة )2016(، والديحانــي والخــزي والجــدي )2016(،                   
ــًا  ــري مدخ ــراف التطوي ــا اإلش ــي اتخاذه ــات ف ــذه الدراس ــن ه ــف ع ــا تختل و(Papadima, 2016(، ولكنه
ــج  ــتخدام المنه ــي اس ــذوي )2008( ف ــة المغ ــع دراس ــت م ــن اتفق ــي حي ــي، ف ــراف اإللكترون ــف اإلش لتوظي

شــبه التجريبــي منهًجــا للدراســة.

وتتميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي منهجهــا وأدواتهــا؛ إذ اســتخدمت الدراســة الحاليــة 
ــا  ــز بأنه ــة، وتتمي ــاه أدواٍت للدراس ــاس االتج ــة ومقي ــتبانة المفتوح ــذت االس ــي واتخ ــبه التجريب ــج ش المنه
جمعــت بيــن اتجاهيــن مــن اتجاهــات اإلشــراف التربــوي الحديثــة، وهمــا: اإلشــراف التطويــري واإلشــراف 

اإللكترونــي، واتخذتهمــا متغيــًرا مســتقًا واتخــذت تطويــر األداء التدريســي متغيــًرا تابًعــا لهــا.

ممــا ســبق، نجــد أن الدراســات الســابقة اتفقت مــع الدراســة الحالية في ضــرورة االســتفادة من التقنيــات الحديثة، 
كالحاســوب، وتطبيقــات اإلنترنــت، ووســائل التواصــل االجتماعي في تطويــر عملية اإلشــراف التربوي وفــي ضرورة 
االســتفادة مــن المميــزات التــي تطرحهــا شــبكة اإلنترنــت، ومــن أهمهــا توفيــر عمليــة االتصــال والتواصل التــي تعد 
مــن مقومــات عمليــة اإلشــراف التربوي، كذلك تيســير الــدور لتطبيقــات اإلنترنت فــي تفعيــل العمــل اإلداري والفني 
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واإلشــرافي، واالهتمــام باســتخدام البريــد اإللكترونــي للتواصل مــع المتخصصيــن واألكاديميين، وتطبيق اإلشــراف 
اإللكترونــي فــي األعمــال اإلشــرافية، كذلــك التركيــز والتنــوع فــي األســاليب اإلشــرافية، وفًقــا لاتجاهــات الحديثة، 

وتفعيــل تطبيقــات التواصــل مــع المعلميــن بعد الزيــارة اإلشــرافية؛ مــن أجل تحســين أدائهــم المهني.

إجراءات الدراسة ومنهجها

1- منهج الدراسة وأدواتها

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج شــبه التجريبــي (Quasi- Experimental Method)، القائــم علــى تصميــم 
المجموعــة الواحــدة مــع اختباريــن قبلــي وبعــدي، بخطواتهمــا وإجراءاتهمــا، التــي تتمثــل فــي جمــع البيانات 
وتحليلهــا، وعــرض النتائــج ومناقشــتها؛ وذلــك نظــًرا لماءمتــه لطبيعــة الدراســة وأهدافهــا؛ للوصــول إلــى 
إجابــات تســهم فــي التعــّرف إلــى أثــر تطبيــق اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي فــي تحســين أداء المعلميــن 

بســلطنة ُعمــان.

2- مجتمع الدراسة وعينتها

ــة  ــة العامــة للتربي ــي بالحلقــة األولــى فــي المديري ــع معلمــي المجــال الثان تكــّون مجتمــع الدراســة مــن جمي
ــنوي  ــاب الس ــاءات الكت ــب إحص ــك حس ــا، وذل ــم )725( معلًم ــغ عدده ــقط، والبال ــة مس ــم بمحافظ والتعلي
ــن )24(  ــت م ــة فتكون ــة الدراس ــا عين ــم 2019م. أم ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــادر ع ــة الص ــاءات التعليمي لإلحص
معلمــة مجــال ثــان، يمثلــن المجموعــة الواحــدة التــي ِقيــَس اتجاههــا نحــو اإلشــراف اإللكترونــي قبــل تنفيــذ 
برنامــج اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي وبعــده؛ فجــرى اختيارهــن بالطريقــة القصديــة؛ وذلــك ألنهــا تخــدم 
الدراســة فــي معرفــة أثــر تطبيــق اإلشــراف التطويــري اإللكتروني فــي تحســن أداء المعلميــن، ويوضــح الجدول 
رقــم )1( وصــف عينــة الدراســة حســب اســم المدرســة، وعــدد المعلمــات فــي كل مدرســة، والعــدد الكلــي 

للعينــة.
جدول )1(: توزيع عينة الدراسة حسب اسم المدرسة.

النسبةالعددالمجموعة
50%12مدرسة اإلثراء للتعليم األساسي )4-1(

50%12مدرسة النبهاء للتعليم األساسي (4-1(

100%24اإلجمالي

3- أدوات الدراسة

 اعتمــدت الدراســة علــى أداتيــن، همــا: مقيــاس االتجــاه، الــذي كان هدفــه قيــاس اتجــاه المعلميــن نحــو 
اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي؛ واالســتبانة، وكان هدفهــا قيــاس أثــر اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي فــي 
األداء التدريســي للمعلميــن؛ حيــث االســتفادة مــن اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة المرتبطــة بموضــوع 
ــذوي )2008(،  ــة المغ ــة، كدراس ــابقة ذات العاق ــة الس ــن أدوات الدراس ــتفادة م ــب االس ــى جان ــة، إل الدراس
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ــاه  ــاس االتج ــم مقي ــم ُصّم ــك ت ــى ذل ــتناًدا إل ــات )2020(، واس ــة العظام ــري )2019(، ودراس ــة الناص ودراس
ــتبانة.  واالس

واشــتمل المقيــاس علــى ثاثــة محــاور احتــوت )50( عبــارة؛ بواقــع )14( عبــارة للمحــور األول الــذي ركز 
علــى قيــاس اتجاهــات المعلميــن نحــو توظيــف اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي فــي االتصــال والتواصــل، 
و(20( عبــارة للمحــور الثانــي المتعلــق بــاألداء التدريســي للمعلميــن، و(16( عبــارة للمحــور الثالــث الــذي ركز 
رت اســتجابات أفــراد العينــة لإلجابــة عــن عبــارات المقيــاس، باالعتمــاد علــى  علــى النمــو المهنــي. ولقــد ُقــدِّ
ســلم خماســي – حســب مقيــاس ليكــرت (Likert Scale) – علــى النحو التالــي: 5 )موافــق بشــدة(، 4 )موافق(، 

3 )محايــد(، 2 )غيــر موافــق(، 1 )غيــر موافــق بشــدة(.

أمــا االســتبانة فقــد اشــتملت علــى ثاثــة مجــاالت احتــوت )31( عبــارة؛ بواقــع )5( عبــارات للمجــال 
ــة  ــى مرحل ــز عل ــذي رك ــي ال ــال الثان ــارة للمج ــط؛ و(17( عب ــة التخطي ــى مرحل ــز عل ــذي رك األول ال
رت اســتجابات أفــراد العينة  التنفيــذ، و(9( عبــارات للمجــال الثالــث الــذي تمحور حــول عمليــة التقويم. ولقــد ُقدِّ
لإلجابــة عــن عبــارات االســتبانة، باالعتمــاد علــى التــدرج الثاثــي كاآلتــي: 3 )كبيــرة(، 2 )متوســطة(، 1 )قليلــة(. 

4- صدق أدوات الدراسة

ُحِسب صدق أدوات الدراسة بالطرق اآلتية:

أ. الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: 

للتحقــق مــن صــدق محتــوى أدوات الدراســة، التــي هــي مقيــاس االتجــاه واالســتبانة، والتأكــد مــن كونهمــا 
تخدمــان أهــداف الدراســة، بعــد بنائهمــا ُعِرضــا فــي صورتهمــا األوليــة علــى مجموعــة مــن المحكميــن مــن ذوي 
الخبــرة واالختصــاص فــي هــذا المجــال؛ فُعرضــا علــى )18( محكًمــا مــن المختصيــن فــي مجــال اإلدارة التربوية، 
واإلشــراف التربــوي، والقيــاس والتقويــم، والمناهــج وطــرق تدريــس وتكنولوجيــا التعليــم فــي جامعــة الســلطان، 
وديــوان عــام وزارة التربيــة والتعليــم؛ فأبــدى المحكمــون آراءهــم عــن الســامة اللغويــة للعبــارات، ووضوحهــا، 
وشــمولها، وتنــوع محتواهــا، ومــدى مناســبتها لمســتوى المعلمين، ومــدى انتمائهــا إلــى محــاور األدوات، وإضافة 
ــت  ــم، ُأجري ــن وماحظاته ــوء آراء المحكمي ــي ض ــا. وف ــا أو تعديله ــاور أو حذفه ــدة للمح ــارات جدي عب
التعديــات اللغويــة واعُتمــدت الصياغــة المناســبة؛ فُحذفــت 4 عبــارات مــن عبــارات أداة مقيــاس 
االتجــاه، وإضافــة عبــارة واحــدة إلــى االســتبانة؛ بحيــث أصبــح عــدد عبــارات مقيــاس االتجاهــات )50( 

ــارة. ــا )31( عب ــت عباراته ــد أصبح ــتبانة فق ــا االس ــارة، أم عب

ب. الصدق الذاتي: 

وللحصــول علــى صــدق أدوات الدراســة، ُحِســب الجــذر التربيعــي لمعامــل ثبــات كٍل منهمــا؛ إذ كانــت 
قيمــة معامــل ثبــات االســتبانة )0.934(، ومنهــا كان معامــل الصــدق لاســتبانة يســاوي )0.97(؛ وهــذا يعنــي أن 
االســتبانة علــى درجــة عاليــة مــن الصــدق، ويمكــن االعتمــاد عليهــا، وأنهــا صالحــة للتطبيــق. أمــا قيمــة معامل 
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ثبــات مقيــاس االتجــاه فقــد بلغــت )0.845(، ومنهــا كان معامــل الصــدق الذاتــي لــه تســاوي )0.92(؛ وهــذا 
يعنــي أن مقيــاس االتجــاه علــى درجــة عاليــة مــن الصــدق ويمكــن االعتمــاد عليــه، وأنــه صالــح للتطبيــق.

5- ثبات أدوات الدراسة:

للتحقــق مــن ثبــات مقيــاس االتجــاه، ُحســبت درجــة ثبــات كل محــور والدرجــة الكليــة للمحــاور؛ وذلــك 
باســتخدام معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ (Cronbach's Alpha)، علــى عينــة اســتطاعية تكونــت مــن )24( معلمــة 
 (Cronbach's Alpha) مــن خــارج عينــة الدراســة، ويتضــح مــن جــدول )2( أن معامــات ثبــات ألفــا كرونبــاخ
لمحــاور مقيــاس االتجــاه تراوحــت مــا بيــن )0.6280 و0.954(َ وبلــغ معامــل الثبــات للمقيــاس ككل )0.845( 
وجميــع هــذه المؤشــرات تــدل علــى أن المقيــاس يتمتــع بمســتوى جيــد مــن الثبــات ويصلــح لتحقيــق أغــراض 
ــراف  ــو اإلش ــات نح ــاس االتجاه ــاخ لمقي ــا كرونب ــل ألف ــج معام ــدول )2( نتائ ــح ج ــة. ويوض ــة الحالي الدراس

اإللكترونــي.

جدول )2(: نتائج معامل ألفا كرونباخ لمقياس االتجاهات نحو اإلشراف التطويري اإللكتروني.

معامل الثبات )ألفا كرونباخ(عدد العباراتمحاور المقياس
140.935االتصال والتواصل

200.954األداء التدريسي

160.628النمو المهني

500.845المقياس الكلي

ــا؛ إذ  ــاخ لمحاوره ــا كرونب ــات ألف ــل ثب ــاب معام ــك بحس ــتبانة؛ وذل ــات االس ــن ثب ــق م ــرى التحق ــا ج كم
تــراوح بيــن )0.782 و0.889( أمــا الثبــات الكلــي لاســتبانة فقــد كان مرتفًعــا؛ إذ بلــغ 0.934 وهــو مــا يؤكــد ثبــات 

االســتبانة، ومــن ثــم إمكانيــة تطبيقهــا.

جدول)3(: نتائج معامل ألفا كرونباخ الستبانة تحسين أداء المعلمين.

معامل الثبات )ألفا كرونباخ(عدد العباراتمحاور االستبانة
50.782التخطيط

170.889التنفيذ

90.818التقويم

310.934االستبانة الكلية

إجراءات الدراسة
طبــق الباحثــون مقيــاس االتجــاه نحــو اإلشــراف التطويــري اإللكترونــي، واســتبانة تحســين أداء المعلمات 
ــي  ــر التجميع ــتمارة التقري ــل الس ــراءة والتحلي ــة بالق ــت البداي ــا؛ فكان ــة إلكتروًني ــراد العين ــى أف ــة عل النهائي
المتوفــرة فــي البوابــة التعليميــة لــكل معلمــة، ثــم تصنيــف المعلمــات أفــراِد عينــة الدراســة حســب مســتويات 
اإلشــراف التطويــري الثاثــة: المعلمــة ذات التفكيــر المنخفــض، والمعلمــة ذات التفكيــر المتوســط، والمعلمة 



167 جملة العلوم الرتبوية، العدد 18، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر

ذات التفكيــر المرتفــع، باالعتمــاد علــى التقاريــر اإلشــرافية الســابقة لهــن، وبالتعــاون مــع مشــرف المجــال 
ــي  ــري اإللكترون ــراف التطوي ــج اإلش ــع برنام ــك ُوض ــد ذل ــاع. بع ــة اجتم ــي جلس ــل ف ــات األوائ والمعلم
ــاًء علــى مســتويات تفكيرهــن ودافعيتهــن لإلنجــاز؛ مــن أجــل  ــة الدراســة، بن ــراد عين ــع المعلمــات أف لجمي
تقديــم البرامــج المناســبة لــكل معلمــة حســب مســتواها التفكيــري ودافعيتهــا لإلنجــاز؛ لتحســين ممارســاتهن 
التدريســية، وُســّلمت نســخ للمشــرف التربــوي والمعلمــة األولــى، بعدهــا ُأرســل مقيــاس االتجــاه واالســتبانة 

إلكترونًيــا إلــى معلمــات أفــراد عينــة الدراســة؛ ألجــل التطبيــق القبلــي لــألدوات.

بعــد إرســال مقيــاس االتجــاه واالســتبانه إلكترونًيــا إلــى المعلمــات تــم تنفيــذ برنامــج اإلشــراف التطويــري 
اإللكترونــي؛ إذ اســتغرق تنفيــذ البرنامــج تســعة أســابيع فــي كل المحــاور؛ بواقــع ســاعتين يومًيــا؛ ففــي برنامــج 
ــاء  ــي واألخط ــي والفصل ــن اليوم ــة للتخطيطي ــة النموذجي ــورة الصحيح ــاول الص ــرى تن ــدرس ج ــط لل التخطي
ــذ  ــة. أمــا فــي تنفي ــارة الصفي ــة عاجهــا، اعتمــاًدا علــى مؤشــرات اســتمارة الزي ــر وكيفي الشــائعة فــي التحضي
الــدرس فقــد كان التركيــز علــى عــدة ممارســات، منهــا )التمهيــد للــدرس، وكيفيــة تنفيــذ األنشــطة، وتوزيــع 
ــة، واســتثمار زمــن  ــة إعطــاء تعليمــات واضحــة ونمــاذج صحيحــة للطلب ــز، وأهمي الوقــت، وأســاليب التعزي
الحصــة فــي التعلــم وآليــات توزيعــه، والتمكــن مــن إدارة الصــف، وخطــوات العمــل الجماعــي، وخطــوات 
ــع فــي اســتراتيجيات الــدرس، واألنشــطة ومصــادر  ــر العلمــي، والتفكــر بالممارســة )التأمــل(، والتنوي التفكي
التعلــم، وصــواًل إلــى ممارســة غلــق الــدرس(، وأمــا فــي التقويــم فقــد جــرى تنــاول أســاليبه وآلياتــه وأدواتــه 
م التعريف  وتقنياتــه، واألخطــاء الشــائعة فــي ممارســته، وكيفيــة عاجهــا. وفــي عمليــة االتصــال والتواصــل ُقــدِّ
بعــدة قنــوات للتواصــل الفعــال، ســواء المتزامنــة أو غيــر المتزامنــة بين المعلمــة والمشــرف والمعلمــة وطابها، 
 Whats App، ــر مــن وســيلة فــي تواصــل مــع المعلمــات، مثــل: )واتســاب ــل بعُضهــا، كمــا ُأتيحــت أكث وُفعِّ
البريــد اإللكترونــيE-mail  وتوتيــر Twitter، ومايكروســوفت تيمــز Microsoft Teams (، كمــا ُأبــدَي االهتماُم 
 Microsoft) بجانــب النمــو المهنــي مــن طريــق تقديــم عــدة ورش، منهــا ورشــة برنامــج مايكروســوفت تيمــز
Teams)، وورشــة خدمــات جوجــل )Google Play( وكيفيــة االســتفادة منهــا، وورشــة محــركات البحــث فــي 

المواقــع اإللكترونيــة، كمــا ُوّفــرت عــدة مراجــع إلكترونيــة تســاعد المعلمــة فــي تحســين مهاراتــه وممارســاته 
 )https://lahiya21255.wixsite.com/e-supervision) ــب ــى الوي ــع عل ــئ موق ــا أنش ــية، كم التدريس
يحمــل عنــوان اإلشــراف اإللكترونــي، ويحتــوي علــى خمــس صفــات، وهــي: صفحــة المعلــم، والمتعلــم، 
ــا، وتتضمــن  ــة التعليميــة، والمناهــج، ومصــادر التعلــم، ومصــادر تعلــم إثرائــي، وصفحــة تواصــل معن والبيئ
هــذه الصفحــات عــدًدا مــن امللفــات التــي يمكــن قــراءة موضوعاهتــا أو حتميلهــا، واملوضوعــات ختــدم املعلــم 
ــائل  ــني بوس ــة للمعلم ــة وعلمي ــرشات تربوي ــة ون ــرشات توجيهي ــلت ن ــا ُأرس ــي. ك ــي والتدري ــه املهن يف أدائ
التواصــل االجتاعــي املختلفــة، وزّودت املعلــات باملواقــع اإللكرتونيــة التــي هتتــم بمــواد ختصصاهتــن )علــوم 
https:// ــم ــة والتعلي ــع وزارة الرتبي ــا موق ــا، ويف مقدمته ــتفادة منه ــوي؛ لاس ــال الرتب ــات( أو باملج ورياضي
ــي  ــوى الرقم ــل: املحت ــرتوين، مث ــوى اإللك ــة واملحت ــات التعليمي ــص املنص /home.moe.gov.om، وباألخ
ــرة  ــة /https://ict.moe.gov.om/book، ودائ ــج العاني ــة املناه /https://ict.moe.gov.om، ومكتب
املحتــوى والتعليــم اإللكــرتوين https://social.moe.gov.om/ictoman. كــا حــدث تبــادٌل لــآلراء 
واألفــكار واخلــربات يف جمــال التخصــص عــرب شــبكات التواصــل االجتاعــي مــع املعلمــني، فيــا يتعلــق بالعمليــة 
ــو بــني املدرســتني، وُأعطيــت فرصــة للمعلــات املتميــزات يف  ــادل ملفــات ومقاطــع فيدي ــة، وكذلــك تب التعليمي
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ــزت  ــا ُحفِّ ــتني، ك ــن يف املدرس ــورش لزمياهت ــن ال ــال؛ إذ قدم ــذا املج ــن يف ه ــم خرباهت ــة يف تقدي ــف التقني توظي
املعلــات عــى احلضــور واملشــاركة يف ورش تدريبيــة عــن بعــد، بإرســال روابــط الــورش إليهــن وتشــجيعهن عــى 
املشــاركة، وفعــًا شــاركت بعــض املعلــات وحصلــن عــى شــهادات مشــاركة وحضــور. بعــد ذلــك ُوّزع مقيــاس 
االجتــاه واالســتبانة إلكرتونًيــا بعــد انتهــاء فــرتة التدريــب، مــن أجــل القيــاس البعــدي، ثــم ُعقــدت املقارنــة بــني 

اســتجابات أفــراد الدراســة يف التطبيقــني القبــي والبعــدي.

عرض نتائج فرضيات الدراسة وتفسيرها

عرض نتائج الفرضية األوىل ومناقشتها   	 

تنــص الفرضيــة األوىل عــى أنــه: »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى α ≥0.05 بني متوســطي 
تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة )املعلــات( يف التطبيقني: القبــي والبعــدي، عى اجتاهاهتــن نحــو اإلرشاف التطويري 

اإللكرتوين«.

وللتحقــق مــن هــذه الفرضيــة، اســُتخرجت املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة الســتجابات أفــراد 
عينــة الدراســة، قبــل تنفيــذ الربنامــج وبعــده، مــن طريــق مقيــاس االجتــاه نحــو اإلرشاف التطويــري اإللكــرتوين، 
كــا اســُتخدم اختبــار »ت« للعينــات املرتابطــة (Paired-Samples T-Test) ملعرفــة داللــة الفــروق بني املتوســطات، 
ــرات  ــطي تقدي ــني متوس ــرق ب ــة الف ــني لدالل ــني مرتابطت ــار »ت« لعينت ــة اختب ــح نتيج ــم )4( يوض ــدول رق واجل
املعلمــني– عينــة الدراســة – يف القياســني القبــي والبعــدي، عــى اجتاههــم نحــو اإلرشاف التطويــري اإللكــرتوين.

 جدول )4(: نتائج اختبار »ت« للعينات املرتابطة لداللة الفروق بني متوسطات االجتاه
نحو اإلرشاف التطويري اإللكرتوين قبل وبعد تنفيذ الربنامج )ن=24(.

القيمة االحتماليةقيمة )ت(درجات الحريةاالتجاه نحو اإلشراف التطويري اإللكترونيالمتغير

قبل البرنامج
 )ن*= 24(

3.68المتوسط الحسابي

231.090.288
0.44االنحراف المعياري

بعد البرنامج 
(ن= 24(

3.82المتوسط الحسابي

0.37االنحراف المعياري

يتضــح مــن اجلــدول )4( أن قيمــة اختبــار »ت« لعينتــني مرتابطتــني بلغــت )1.09( عنــد درجــات احلريــة )23(، 
وتبــني أن قيمــة الداللــة قــد بلغــت )0.288(، وهــي غــر دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى α ≤ 0.05؛ ممــا يعنــي عــدم 
وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بــني متوســطي تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة يف التطبيقــني: القبــي والبعــدي، عــى 
ــروق  ــد ف ــة: »ال توج ــول الفرضي ــؤدي إىل قب ــة ت ــذه النتيج ــرتوين. وه ــري اإللك ــو اإلرشاف التطوي ــن نح اجتاهه
ــات( يف  ــة )املعل ــة الدراس ــراد عين ــرات أف ــطي تقدي ــني متوس ــتوى α ≤ 0.05 ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ذات دالل
التطبيقــني: القبــي والبعــدي، لقيــاس االجتــاه نحــو اإلرشاف التطويــري اإللكــرتوين«؛ ممــا يعنــي عــدم وجــود أثــر 
ــرتوين،  ــري اإللك ــو اإلرشاف التطوي ــات نح ــات املعل ــرتوين يف اجتاه ــري اإللك ــج اإلرشاف التطوي ــايب لربنام إجي
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وُتعــزى هــذه النتيجــة إىل وجــود اجتــاه إجيــايب نحــو اإلرشاف اإللكــرتوين قبــل الربنامــج، كــا تعــزى النتيجــة إىل 
كــون جمتمــع العينــة جمتمًعــا فتيًّــا ويــارس التقنيــة بســهولة ويــرس؛ ممــا أدى إىل عــدم وجــود فــروق بــني اجتاهــات 
املعلــات نحــو اإلرشاف التطويــري اإللكــرتوين، يف حــني يمكــن االســتفادة مــن هــؤالء املعلمــني يف حتســني األداء 
يف العمليــة التعليميــة التعلميــة، إال إذا اســُتفيد مــن بعــض املعلــات املتميــزات يف بعــض الربامــج والتطبيقــات يف 
تقديمهــا لزمياهتــن يف نفــس املدرســة ويف املدرســة األخــرى، وتتفــق النتيجــة مــع نتيجــة العظامــات )2020(، 
وغرهــا. ويعــزي ذلــك إىل أن املرشفــني واملعلمــني مقتنعــون قناعــة تامــة بــرورة التمكــن مــن كيفيــة التعامــل 
مــع التقنيــات احلديثــة؛ ألهنــا هــي الوســيلة لتطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين الــذي يطمحــون إليــه. وختتلف الدراســة 
احلاليــة يف تطبيقهــا عــى معلمــي احللقــة األوىل مــن التعليــم األســايس، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة املعبــدي 
ــة  ــني معرف ــا تب ــا يف كوهن ــف معه ــرتوين، وختتل ــاإلرشاف اإللك ــوم ب ــني بمفه ــة املرشف ــني معرف ــي تب (2011(، الت
املعلمــني بــاإلرشاف التطويــري اإللكــرتوين، كــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ســمعان )2012(، التــي توصلت 

إىل األمهيــة الكــربى التــي حتتلهــا الشــبكة العنكبوتيــة لــدى املرشفــني واملعلمــني.

عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها  	 

ــني  ــتوى α ≤ 0.05 ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه: »ال توج ــى أن ــة ع ــة الثاني ــص الفرضي تن
ــن  ــتوى أدائه ــة مس ــى درج ــدي، ع ــي والبع ــني: القب ــات( يف التطبيق ــة )املعل ــة الدراس ــراد عين ــرات أف تقدي

ــي«. التدري

الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة، اســُتخرجت املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لنتائــج تقويــم 
ــة الفــروق  ــة الدراســة- قبــل تطبيــق اإلرشاف التطويــري اإللكــرتوين وبعــده، وملعرفــة دالل أداء املعلــات –عين
بــني املتوســطات احلســابية، اســُتخدم اختبــار »ت« للعينــات املرتابطــة (Paired-Samples T-Test)، واجلــدول )5( 

يوضــح هــذه النتائــج.

 جدول )5(: نتائج اختبار »ت« للعينات املرتابطة لداللة الفروق بني متوسطات أداء املعلمني يف التطبيقني 
القبي والبعدي لربنامج اإلرشاف التطويري اإللكرتوين )العدد=24(

مرحلة الممارسات التدريسية
التخطيط

مرحلة 
التنفيذ

مرحلة 
التقويم

الممارسات 
التدريسية ككل

التطبيق البعدي (ن= 24(
2.762.762.712.75المتوسط الحسابي

0.380.370.410.36االنحراف المعياري

23232323درجات الحرية

7.587.577.388.01قيمة )ت(

<0.001*<0.001*<0.001*<0.001*القيمة االحتمالية

η2 0.710.710.700.74حجم األثر إيتا

* دال عند مستوى داللة أقل من (0.001)

ــة أقــل مــن )0.01( بــني  ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي يتضــح مــن اجلــدول )5( وجــود فــروق ذات دالل
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متوســطي درجــات أفــراد عينــة الدراســة، قبــل تطبيــق برنامــج اإلرشاف التطويــري اإللكــرتوين وبعــده، لصالح 
التطبيــق البعــدي؛ إذ يتضــح أن متوســط درجــات املعلــات يف التطبيــق البعــدي )2.75( عــى االســتبانة كان أكــرب 
مــن متوســط درجاهتــم يف التطبيــق القبــي )2.23(؛ ممــا يــدل عــى وجــود حتســن يف األداء بعــد اخلضــوع لربنامــج 
ــات  ــد درج ــت )8.01( عن ــد بلغ ــني فق ــني املرتابطت ــة »ت« للعينت ــا قيم ــرتوين. أم ــري اإللك اإلرشاف التطوي
احلريــة )23(، وهــي قيمــة دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى α ≤ 0.05، بــني متوســطي التطبيقــني القبــي والبعــدي 
لاســتبانة، لصالــح التطبيــق البعــدي، وبنــاًء عــى ذلــك ترفــض الفرضيــة الصفريــة التــي تنــص عــى: »ال توجــد 
ــات(  ــة )املعل ــة الدراس ــراد عين ــرات أداء أف ــني تقدي ــتوى α ≤ 0.05 ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
ــة البديلــة املوجهــة  يف التطبيقــني: القبــي والبعــدي، عــى درجــة مســتوى أدائهــن التدريــي«. وتقبــل الفرضي
ــراد  ــرات أداء أف ــني تقدي ــتوى α ≥ 0.05 ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــى: »توج ــص ع ــي تن الت
عينــة الدراســة يف التطبيقــني: القبــي والبعــدي، عــى درجــة مســتوى أدائهــن التدريــي«. وهلــذا يمكــن القــول 
ــم  ــة األوىل بالتعلي ــات احللق ــي ملعل ــن األداء التدري ــًرا يف حتس ــرتوين أث ــري اإللك ــج اإلرشاف التطوي إن لربنام

األســايس بمحافظــة مســقط يف ســلطنة ُعــان.

ولتتبــع حجــم تأثــر برنامــج اإلرشاف التطويــري اإللكــرتوين املطبــق يف حتســني أداء معلــات احللقــة األوىل 
للتعليــم األســايس– أفــراد عينــة الدراســة – ُحســب حجــم األثــر مــن طريــق إجيــاد مربــع إيتــا (ἡ)، الــذي بلــغ 
(0.74(، ووفقــا للتصنيــف الــذي أشــار إليــه كوهــني (Cohen,1988) بأنــه إذا كانــت قيمــة إيتــا أكــرب مــن )0.14( 
فأكثــر كان حجــم األثــر كبــًرا؛ ممــا يــدل عــى أن الربنامــج التدريبــي أســهم بدرجــة كبــرة يف حتســني أداء املعلمــني 

لــدى أفــراد عينــة الدراســة.

وقــد يعــزى ذلــك إىل أســلوب تدريــب املعلــات عــن بعــد، وتوظيــف برامــج تفاعليــة أتاحــت التواصــل 
املتزامــن وغــر املتزامــن، )كتوفــر الكتــب والكتــب اإللكرتونيــة، التــي ختــدم القــراءات املوجهــة واالســتفادة من 
برامــج اهلواتــف الذكيــة وتطبيقاهتــا(، وتعــزى نتيجــة الدراســة إىل مراحــل التدريــب التــي اســتخدمتها الدراســة 
مــع املعلــات، وهــى حتديــد جيــع احتياجــات املعلــات، وكانــت مــن طريــق التقريــر التجميعــي لــكل معلمــة، 
وحضــور حصــة معــه يف بدايــة الفصــل الــدرايس، ثــم بــدء تقســيم املعلــات إىل مســتويات، ووضــع خطــة إنــاء 
مهنــي هلــم، ثــم تدريبهــن بمختلــف األســاليب ووفًقــا ملــا حتتــاج إليــه املعلمــة، ومتابعــة إنجازاهتــم وإعطائهــم 
التغذيــة الراجعــة، مــع توفــر املــادة النظريــة هلــم، وهــذا يتفــق مــع دراســة )الدحيــاين واخلــزي واجلــدي،2016(، 
ــاء أي  ــل بن ــني قب ــات املعلم ــة احتياج ــي ملعرف ــر التجميع ــتخدامها التقري ــف يف اس ــة ختتل ــة احلالي إال أن الدراس
برنامــج تدريبــي، كــا ختتلــف يف توظيفهــا لــإلرشاف التطويــري الــذي يراعــي الفــروق الفرديــة بــني املعلمــني.

كــا ُتعــزى نتيجــة الدراســة إىل شــعور املعلمــة بأمهيــة هــذا الربنامــج ومــدى إســهامه يف حــل مشــكلة قلــة 
التواصــل بــني املعلمــة واملــرشف، وقلــة الربامــج املقدمــة لــه؛ ممــا كان لــه تأثــر إجيــايب يف حتســني أداء املعلــات 
بعــد تطبيــق الربنامــج. كذلــك يمكــن تفســر هــذه النتيجــة بتكامــل منظومــة الربنامــج الــذي ربــط بــني اجلانبــني 
النظــري والتطبيقــي العمــي؛ إذ هيــأ للمعلمــة بيئــة تدريبيــة تفاعليــة متثلــت يف تقديــم الــورش واحلوار واملناقشــة 
ــة  ــة متكامل ــة تطبيقي ــم ومهــارات عملي ــَق ومفاهي ــة؛ إذ إن التدريــب ُيكســب املعلــم حقائ ــات احلواري يف املنتدي
عــن كل مــور مــن مــاور املارســة التدريســية، وهــذا يتفــق مــع دراســة الزايــدي )2014(، التــي أكــدت عــى 
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أمهيــة إكســاب املرشفــني مهــارات توظيــف الويــب والتعامــل معهــا، وتوفــر الدعــم املــادي والتقنــي لتفعيــل 
الويــب يف العمــل الرتبــوي، وختصيــص وقــت كاٍف لتحضــر مؤمتــرات الويــب. كــا ُتعــزى نتيجــة الدراســة 
احلاليــة إىل أن املعلــات املشــاركات يف الدراســة قــد أظهــرن تفاعــًا واســتجابة مــع برنامــج التواصــل املعتمــد 
عــى اإلنرتنــت، وهــذا التواصــل ومــا شــمله مــن تغذيــة راجعــة زاد مــن حتســني األداء، وهــذا يتفــق مــع دراســة 
ــارات  ــني يف مه ــة أداء املعلم ــه يف تنمي ــرتوين وأدوات ــة اإلرشاف اإللك ــدت فعالي ــي أك ــذوي )2008(، الت املغ

التخطيــط والتنفيــذ والتقويــم وتطويرهــا. 

ملخص نتائج الدراسة امليدانية  	 

ــت  ــة، كان ــة امليداني ــق أداة الدراس ــا بتطبي ــل عليه ــي ُحص ــات الت ــة للبيان ــر واملناقش ــرض والتفس ــد الع بع
ــا: ــي أبرزه ــا ي ــة، وفي ــا الدراس ــت إليه ــج خلص ــن النتائ ــدًدا م ــة ع احلصيل

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى α≤0.05 بــني متوســطي تقديرات أفــراد عينة الدراســة 	 
)املعلــات( يف التطبيقــني: القبــي والبعــدي، عــى اجتاههن نحــو اإلرشاف التطويــري اإللكرتوين.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى α≤0.05 بــني تقديــرات أفــراد العينــة )املعلــات( يف 	 
التطبيقــني: القبــي والبعــدي، عــى درجــة مســتوى أدائهــن التدريــي.

ــي 	  ــا يف األداء التدريــي، ويف النمــو املهن يوجــد اختــاف يف مســتويات املعلــات يف توظيــف التكنولوجي
والتواصــل مــع املــرشف، قبــل تطبيــق برنامــج اإلرشاف التطويــري اإللكــرتوين وبعــده.

تو صيات الدراسة

بناًء عى نتائج الدراسة تويص الدراسة با يأيت:

 هتيئــة البنيــة التحيــة األساســية اإللكرتونيــة لتطبيــق اإلرشاف التطويــري اإللكــرتوين: وذلــك بتهيئــة   	 
البنيــة املاديــة وتوفــر أجهــزة احلاســب احلديثــة، وشــبكات اتصــال قويــة، وبرجميــات مناســبة، ودعــم 
فنــي نشــط، والتعاقــد مــع الــرشكات املتخصصــة، وتوقيــع اتفاقيــات رشاكــة أو متويــل مع املؤسســات 
املجتمعيــة؛ ألجــل توفــر أجهــزة للطلبــة واملعلمــني واملرشفــني وصيانتهــا، وتقويــة شــبكات اإلنرتنت 

باملــدارس، وتأهيــل طاقــم مــن الدعــم الفنــي لصيانــة األجهــزة ومواجهــة العقبــات التقنيــة.
ــال   	  ــهيل االتص ــك لتس ــل اإلرشايف: وذل ــى بالعم ــت ُتعن ــع إنرتن ــة ومواق ــات إلكرتوني ــاء منص إنش

والتواصــل، وتوفــر البيانــات، وإلــزام جيــع املرشفــني الرتبويــني باملشــاركة الفاعلــة، وتضمــني هــذه 
ــراءات  ــاذج والق ــط والن ــن اخلط ــي أن تتضم ــا ينبغ ــي، ك ــم األداء الوظيف ــر تقوي ــاركة يف معاي املش
والبحــوث والتجــارب املفيــدة يف اإلرشاف اإللكــرتوين، وأن تضــم أيًضــا التطبيقــات والربامــج التــي 

ــم. ــم يف أعاهل ــم األول واملعل ــرشف واملعل ــا امل ــاج إليه حيت
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تدريــب املرفــني الرتبويــني عــى آليــات تطبيــق اإلرشاف التطويــري اإللكــرتوين: وذلــك مــن طريــق   	 
ــاًء عــى  ــة، ومســاعدهتم عــى وضــع خطــط اســرتاتيجية لتحســني أداء معلميهــم بن الــورش التدريبي
ــة  ــم التغذي ــط وإعطائه ــذه اخلط ــذ ه ــم يف تنفي ــم متابعته ــابق، ث ــام الس ــر األداء للع ــؤرشات تقاري م
الراجعــة أوال بــأول؛ كذلــك تطويــر مهــارات املرشفــني الرتبويــني واملعلمــني يف اســتخدام احلاســوب 
واإلنرتنــت، وجتهيــز قاعــات متخصصــة للتدريــب عــى اإلرشاف اإللكــرتوين، وزيــادة عــدد أجهــزة 

احلاســب اآليل.
ــة:   	  ــة إلكرتوني ــة إرشافي ــيس منظوم ــن تأس ــذي يؤّم ــب ال ــوين املناس ــي القان ــاخ التريع ــاد املن إجي

متــارس يف إطــار بيئــة قانونيــة مكمــة، مــع أمهيــة تطويــر الترشيعــات املائمــة )األنظمــة، واللوائــح، 
والتعميــات(، باإلضافــة إىل وضــع األطــر الترشيعيــة املائمــة مــن قوانــني محايــة خصوصيــة البيانــات 
ــني  ــار املرشف ــر اختي ــل معاي ــة، وتعدي ــو الامركزي ــه نح ــة، والتوج ــة كاف ــات اإللكرتوني واملعام

ــني.  واملعلم
ــوي   	  ــرشف الرتب ــف امل ــق توظي ــن طري ــة: م ــة اإلرشافي ــر العملي ــل يف تطوي ــات جوج ــف خدم توظي

ــث  ــم Google Groups، الباح ــات التعل ــل: )جمموع ــل، مث ــات جوج ــن تطبيق ــدد م ــم لع واملعل
Goo- نــاذج االســتبانات ،Google Sites ســجل اإلنجــاز اإللكــرتوين ،Google Scholar  العلمــي
gle Forms، التخزيــن الســحايب Google Drive( يف أداء مهامهــم الوظيفيــة التدريســية واإلرشافيــة؛ 
فُينشــئ كل مــرشٍف ملفــاٍت عــى الســحابة اإللكرتونيــة لــكل معلــم معــه؛ ليطلــع بصــورة مســتمرة 

عــى أعــال املعلــم وإنجازاتــه، وليقــدم لــه التغذيــة الراجعــة املبــارشة.
تبنــي املوقــع الــذي أنشــأته الدراســة للمعلــم: الــذي يضــم عــدًدا مــن امللفــات والنــرشات التوجيهيــة   	 

ــه  ــني مهارات ــاعده يف حتس ــه، ويس ــه عمَل ــم يف أدائ ــدم املعل ــي خت ــة، الت ــة والعلمي ــرشات الرتبوي والن
وممارســاته التدريســية؛ ممــا يمكنــه مــن التفاعــل مــع اآلخريــن واالســتفادة مــن خرباهتــم، وهــو يمّكن 
املعلــم مــن االطــاع عــى امللفــات وقراءهتــا وحتميلهــا بــكل يــرس بمجــرد الدخــول إىل صفحــة عــى 

 .(https://lahiya21255.wixsite.com/e-supervision) ــب الوي
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