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 مستخلص الدراسة
 .إسهام مؤمترات الويب يف حتسني األساليب اإلشرافية لدى املشرفات الرتبوياتعنوان الدراسة: 

التعرف على درجة إسهام مؤمترات الويب يف حتسني األساليب اإلشرافية لدى املشرفات الرتبويات، وحتددت  إىلهدفت الدراسة 
 : ما درجة إسهام مؤمترات الويب يف حتسني األساليب اإلشرافية لدى املشرفات الرتبويات؟اآليت مشكلتها يف السؤال الرئيس

حيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع املشرفات الرتبويات للمواد الدراسية مبنطقة  
، وقد مثلت عينة الدراسة اجملتمع األصلي للدراسة، ولإلجابة على أسئلة الدراسة قامت ( مشرفة تربوية250والبالغ عددهن )مكة املكرمة 

( حماور، ومت التأكد من صدقها بعرضها على 3( فقرة، موزعة على )45يف ضوء مقياس ليكرت اخلماسي مشلت )الباحثة ببناء استبانة 
( مما جعلها صاحلة 0.952احملكمني من ذوي االختصاص، ومن ثباهتا باستخدام معادلة الثبات ألفا كرونباخ حيث بلغت درجة الثبات )

التكرارات، النسب وقد استخدمت يف ذلك  (SPSS)حثة بتحليلها عن طريق برنامج ألغراض الدراسة، وبعد مجع البيانات قامت البا
 :النتائج اآلتية إىلوتوصلت الدراسة . االحنرافات املعيارية ،املئوية، املتوسطات احلسابية

خالل العمل اإلشرايف  من خالل حتليل البيانات العامة جملتمع الدراسة اتضح أن واقع تفعيل مؤمترات الويب من قبل جمتمع الدراسة  .1
  ٪( فقط.10كان بنسبة )

بدرجة )موافق(؛ وذلك مبعدل عام  املشرفات الرتبوياتجمتمع الدراسة إسهام مؤمترات الويب يف حتسني األساليب اإلشرافية لدى  أيد .2
 (.4.0080يساوي )

)موافق(،  بدرجة الرتبويات، املشرفات نظر وجهة من اإلشرافية األساليب لتحسني الويب مؤمترات تفعيل ضرورة عزز جمتمع الدراسة .3
 (.3.8730عام للمحور )وذلك مبعدل 

 املشرفات نظر وجهة اإلشرافية من األساليب لتحسني الويب مؤمترات تفعيل كيفية على عبارات موافقتهأبدى جمتمع الدراسة  .4
   وهي: وسيلة للتفعيل( عبارات استحساهنن بدرجة )موافق بشدة( واعتربهنا أهم 3الرتبويات، حيث نالت )

 .معها والتعامل الويب مؤمترات توظيف مهارات الرتبويات املشرفات اكساب •
 .اإلشرايف العمل يف الويب مؤمترات لتفعيل والتقين املادي الدعم توفري •
 .وإجراءاهتا الويب ملؤمترات للتحضري الرتبويات للمشرفات كاف   وقت ختصيص •

 (. 4.1028) مبعدل عام للمحور مقرتحات التفعيل األخرى بدرجة )موافق(؛ وذلك وقد اتفق جمتمع الدراسة على
 نظر وجهة من اإلشرافية العملية يف الويب مؤمترات تفعيل حتقيق دون حتول اليت املعوقات موافقة جمتمع الدراسة على عبارات .5

 وهي: (بشدة موافق) استجابتهن بدرجة ( عبارات4حازت ) حيث الرتبويات، املشرفات
 .الرتبويات للمشرفات الويب مؤمترات جمال يف تدريبية أو تأهيلية دورات توفر عدم •
 .إشرايف كأسلوب الويب مؤمترات تطبيق أثناء الرتبويات املشرفات لدعم مؤهل تقين كادر توفر عدم •
 .الرتبوي االشراف مراكز يف الويب مبؤمترات( املدفوعة) اخلاصة الربجميات استقطاب ندرة •
 .الرتبوي باإلشراف املتعلقة الويب مؤمترات برجميات بإنتاج املختصة املؤسسات مع التعاونية االتفاقيات غياب •

 نظر وجهة من اإلشرافية العملية يف الويب مؤمترات تفعيل حتقيق دون حتول اليت وقد اتفق جمتمع الدراسة على املعوقات األخرى
           .(4.0484) مبعدل عام للمحور )موافق(؛ وذلكالرتبويات بدرجة  املشرفات

 : والتوصيات كاآليت ،وآليات تنفيذها التوصيات من جمموعة الدراسة قدمت السابقة النتائج ضوء ويف
 إشرايف داعم لألساليب اإلشرافية. التوسع يف استخدام مؤمترات الويب كأسلوب .1
 احلوافز الداعمة ماديًا ومعنويًا.تشجيع املشرفات الرتبويات على تطبيق مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف حديث وتقدمي  .2
 العمل على تذليل معوقات تفعيل مؤمترات الويب يف العملية اإلشرافية اليت تواجه املشرفات الرتبويات. .3

.اإلشراف الرتبوي، العملية اإلشرافية مؤمترات الويب، األساليب اإلشرافية،الكلمات المفتاحية:   
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Study Abstract 

 
Title: Web Conferences contribution to the improvement of supervisions methods 

among educational supervisors. 
 

The study aimed to identify the degree of contribution of Web Conferences to improve 

supervisions methods among educational supervisors. The problem of the present study is re-

stated in the following major question: 

What is the degree of contribution of Web conferencing in improving the supervision 

methods among educational supervisors? 

The study adopted descriptive survey design. The population of the study consisted of all 

educational supervisors in Mecca (n=250). The sample of the study has represented the 

population. Based on Likert scale, the researcher designed 45- item questionnaire. Processes 

of validity and reliability were conducted. The validity was assessed by a panel of experts. To 

assess the instrument reliability, Cronbach’s alpha coefficient was computed. The value of 

Cronbach’s alpha (0.952) shows accepted value of reliability .Data was analyzed by (SPSS) 

.Frequencies, percentages, averages and standard deviations were used as statistical analytical 

methods.  

 

The study showed the following main results:- 

1. Only 10% of the population was activated Web Conferences while working. 

2. The population supported the idea that Web Conferences improving supervision methods 

by choosing (Agree) with overall mean (4.0080). 

3. The population insisted on the importance of activating Web Conferences to improve 

supervision methods by choosing (Agree) with overall mean (3.8730). 

4. The population agreed on “ how to activate“ statements, they liked three statements by 

choosing (Strongly Agree). They are : 

 Train the supervisors on the skills of using and handling Web Conferences.  

 Provide financial and technical support to activate Web Conferences. 

 Allocate enough time to educational supervisors to prepare for the Web 

Conference its procedures. 

The population agreed on the other “how to activate“ statements by choosing (Agree) with 

overall mean (4.1028). 

5. The population agreed on the “obstacles” statements, they liked four statements by 

choosing (Strongly Agree) . They are: 

 Lack of training courses for educational supervisors. 
 Lack of qualified technical staff to support supervisors during the application of 

Web Conferences as a supervision method. 

 Rarity of (paid) Web Conference software. 

 Lack of agreement with specialized institutions that produced Web Conferences 

software. 

The population agreed on the other “obstacles” statements by choosing (Agree) with overall 

mean (4.0484). 

  

Based on the results of the study, the researcher recommends the following: 

1. Expand the use of Web Conferences as supervision method. 
2. Encourage the educational supervisors on the use of Web Conferences as a modern 

supervision method and provide the financial and technical support. 
3. Overcome obstacles that supervisors faced in activating Web Conferences. 

 
Keywords: Web Conferences, Supervision Methods, Educational Supervision, The 

Supervision Process. 
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 اإلهداء

ط هبا اليوم هذه الرسالة، من علمين ترتيب أجبديايت، ورصف أحريف ألخ   إىلقدويت ومعلمي األول،  إىل
حفظه  والدي الحبيبفخري واعتزازي،  إىلمن دفع يب يف طرقات النجاح، وسهل الدرب أمامي،  إىل

 اهلل.

كل احلب   إىلأصل احلنان ونبع الوداد، قلٌب تلفع برائحة اجلنة، وشجرة تفيأت  بظالهلا الوارفة،  إىل
 .أمي الحبيبة أطال اهلل في عمرهانري يل دروب حيايت، ي   من دعواهتا سراًجا إىليض العطاء، وف

رمز التضحية والوفاء والعطاء  إىلغ هديف، سندي بعد اهلل، الذي شد من أزري وأعانين على بلو  إىل
 .زوجي الغاليرفيق الدرب، وشريك احلياة،  إىلالذي ال ينضب، 

 .ليمانابني الحبيب س  أملي يف احلياة،  إىلرة عيين، هبة الرمحن، فرحة قليب، وق   إىل

 .إخواني وأخواتي وأبنائهم، واالهتمامأحبايب الذين أمدوين بالعون  إىل

 هدى اليامي.الدكتورة/ صديقتي وأختي من ساندتين ودعمتين وعلمتين كيف يكون اإلخاء،  إىل

 اهلل أن ينفع به ويتقبله خالًصا لوجهه الكرمي. هديكم مجيًعا مثرة جهدي املتواضع، أسأل  أ  

 

 الباحثة                                                                 
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 شكر وتقدير

احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله 
 يوم الدين، القائل: "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" )سنن الرتمذي(. وبعد: إىل هبعتوصحبه ومن 

 لوجهه اخالصً  عمالً  جيعلها أنأن وفقين إلمتام هذه الرسالة، وأسأله  ىلاأشكر اهلل سبحانه وتع
 .به نتفعي   انافعً  المً ع جيعلها وأن ،الكرمي

 العليا، دراسيت إلكمال الفرصة منحتين اليت القرى أم جامعة الشامخالعلم  صرح أشكر كماو 
ملديرها، ولكلية الرتبية متمثلة يف عميدها السابق واحلايل، ورؤساء القسم السابقني  موصول والشكر

 واحلايل، وأعضاء هيئة التدريس يف مجيع أقسامها الذين قدموا يل الكثري خالل فرتة دراسيت.

 املشرفة على هذه الرسالة األستاذة الدكتورة الفاضلة/ نوال إىلأتقدم جبزيل الشكر والعرفان و 
حامد ياسني حفظها اهلل اليت غمرتين بكرمي أخالقها، وسعة علمها، فلم تبخل علي بأي جهد،  بنت

فقد تابعت الدراسة خطوة خبطوة، وكانت نبٌع ال ينضب من تقدمي الدعم املستمر، والتوجيهات الدائمة، 
زيها عين خري اجلزاء، واإلرشادات السديدة، فكان هلا األثر البالغ يف إجناز هذه الدراسة فأسأل اهلل أن جي

 ويلبسها ثوب الصحة والعافية.

السعدي املرسي،  بنت أعضاء جلنة مناقشة خطة الدراسة األستاذة الدكتورة/ جناحوأشكر 
مصطفى مدبويل على تفضلهما بقبول مناقشة خطة الدراسة وما قدمتاه  بنت واألستاذة الدكتورة/ حنان

 من توجيهات ومالحظات قيمة.

حممد  بن لشكر واالمتنان ألعضاء جلنة مناقشة الدراسة األستاذ الدكتور/ سليمانكما أتقدم با
حممد اخلرجيي على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وإثرائها  بنت الوابلي، والدكتورة/ صباح

 باملالحظات القيمة، والتوجيهات السديدة.

ن توجيهات ومالحظات كانت من شرفين بقبول حتكيم أداة الدراسة، وما قدموه م وأشكر كل
 عونًا يل يف إخراج األداة يف صورهتا النهائية.
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الشكر والتقدير إلدارة الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة متمثلة يف مدير عام الرتبية أتقدم بو 
لتسهيله مهمة الباحثة، ويف  ؛جابر السلمي بن والتعليم مبنطقة مكة املكرمة سابًقا األستاذ/ حامد

 ؛حممد الغامدي مساعدة مدير إدارة التخطيط والتطوير بنت وباهتا وباألخص األستاذة/ آمنهمنس
 يف وقت قياسي. االستباناتملساعديت يف توزيع ومجع 

 ؛ميع املشرفات الرتبويات للمواد الدراسية مبنطقة مكة املكرمة عينة الدراسةجل والشكر موصول
 ملا قدمنه من جتاوب وعون بعد اهلل يف تطبيق هذه الدراسة.

 وأخص جبزيل الشكر واالمتنان والدّي الغاليان أطال اهلل يف عمرمها، وزوجي العزيز حفظه اهلل،
مهدي البقمي، وعائليت  بن واملهندس/ عايض ،بن سليمان الزايدي / ساميالعقيدوشقيقي الغايل 

 ومساندهتم املستمرة، جعل اهلل ذلك يف ميزان حسناهتم. الكرمية على دعمهم املتواصل،

حيىي اليامي، فقد كانت  بنت / هدىلصديقيت الغالية الدكتورة عرفانالكما أتقدم بوافر الشكر و و 
ملا قدمته يل من توجيهات قيمة، وآراء سديدة، ودعم متواصل، سائلة اهلل هلا  ىلايل خري عون بعد اهلل تع

 التوفيق والتميز الدائم.

وميتد شكري لكل من ساعدين وأعانين ومل أذكر امسه، فجزاهم اهلل خريًا ووفقهم ملا حيب 
 ويرضى.

ىل عزز وجزل أن ويف اخلتام اعتذر عما قد يكون يف هذه الدراسة من تقصري أو قصور، وأسأل املو 
يتقبززل هززذا العمززل خالًصززا لوجهززه الكززرمي، وأن ينفززع بززه، وآخززر دعوانززا أن احلمززد هلل رب العززاملني، والصززالة 

 والسالم على خامت املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 مقدمة:

الصدارة،  إىلد مجيع دول العامل التقدم والرقي يف شىت اجملاالت وتتنافس فيما بينها للوصول تنش  
تطوير  إىلهن بتعليم حقيقي وفّعال، لذلك تسعى الدول ويسكنها يقني قاطع بأن السبيل الوحيد لذلك ر  

ولة تنطلق منه سائر العلوم ا ألي دا أساسيً شكل امليدان الرتبوي ركنً نظمها الرتبوية واالستثمار فيها، إذ ي  
 اليت حتكم مجيع مناحي احلياة.

ال أن واقع املتغريات املتسارعة والنقالت النوعية يف عاملنا، وما أفرزته من مواقف ومشكالت جعلت إ
عن تكوين رأس املال البشري  املسؤولةمهمة الرتبية تزداد تعقيًدا، فقد أضحت النظم الرتبوية اليوم هي 

تطوير  إىللراقية الذي تتطلبه التنمية الشاملة، وهي مدعوة اآلن أكثر من أي وقت  مضى النوعية ا يذ
ذاهتا وجتديدها، وذلك يتضمن تطوير مجيع عناصرها تطويرًا نوعًيا مستمرًا، ولتجويد املنظومة الرتبوية يرى 

قوم، تنفذ وت  ا فتخطط و ( بأن احلاجة تربز لسواعد مؤهلة وعقول نرية تعمل معً 24ص ،م2010عايش )
ميثل اإلشراف الرتبوي جزًءا أساسًيا منها إذ يعمل من أجل حتقيق أعلى مستويات النجاح يف العمل و 

 الرتبوي وضمان جودته.

سهم يف ألنه ي   ؛ا من األركان الرئيسة والفاعلة يف أي نظام تعليميعد ركنً فاإلشراف الرتبوي ي   
حيث املدخالت والعمليات واملخرجات )الطعاين، تشخيص واقع العملية التعليمية التعلمية من 

كما تتمثل غايته املنشودة يف حتسني العملية الرتبوية بكافة أبعادها، ولن تتحقق هذه   ،(13ص ،م2010
العملية الرتبوية وتطويرها ومعاجلة الصعوبات اليت  يفالغاية إال من خالل حتسني مجيع العوامل املؤثرة 

جانب  إىلاملنبثقة من وزارة الرتبية والتعليم ويف ظل الفلسفة الرتبوية السزائدة تواجهها يف ضوء األهداف 
 ،م2012، واخلزاعلة ،الزعيبو  ،حديثة )السخين متنوعة إشرافية أساليب حاجات اجملتمع، باستخدام

حيث تعد أساليب اإلشراف الرتبوي من املرتكزات الضرورية اليت يستند إليها التنفيذ الصحيح  .(25ص
بأن النجاح يف حتقيق أهداف العملية اإلشرافية  (75ص ،م2010للعمل اإلشرايف، فقد أورد عايش )

اإلشرافية،  يتوقف على متغريات كثرية أبرزها ما يتعلق باألسلوب الذي يتبعه املشرف للسري يف العملية
األهداف  إىلويت من العلم واخلربة ما ميكنه من الوصول تقن القيام هبا إال مشرف رائد أ  وهي أمور ال ي  
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كن اعتبار أسلوب اإلشراف مبثابة قناة اتصال ال اليت خطط لبلوغها مبشاركة املعلم واملتعلم، لذلك مي  
 املتعلم من جهة أخرى. بنيو  هوبينواملعلم من جهة  الرتبوي تنقطع بني املشرف

قال إنه كن أن ي  ستخدم يف اإلشراف الرتبوي مي  وبات من املالحظ أنه ليس هناك أسلوب واحد ي  
كما أنه قد   ،سلوب مالئم من األساليب اإلشرافيةأفضل األساليب، حيث جند لكل موقف تعليمي أ  

جدت لذلك و   ؛(76ص ،م2010سلوب )عايش، ستخدم يف املوقف التعليمي الواحد أكثر من أ  ي  
من الزيارة الصفية، وتبادل الزيارات بني املعلمني، واملداوالت اإلشرافية  أساليب اإلشراف الرتبوي ابتداءً 

بالدروس ا )اللقاءات الفردية(، واللقاءات واالجتماعات، والقراءة املوجهة، والنشرات الرتبوية، ومرورً 
ة، والبحث الرتبوي، والندوات الرتبوية، والتدريب الرتبوي، التطبيقية، والتدريس املصغر، والورش الرتبوي

 باملؤمترات الرتبوية. وانتهاءً 

 ،وتتعدد أساليب اإلشراف الرتبوي وتتداخل نتيجة ملا يشهده العامل من انفجار معريف ومعلومايت
لثة حيث ( بأنه السمة املميزة لأللفية الثا195ص ،م2012) واخلصاونة وخليل والشورى وصفه العرفجو 

 إىلساهم يف منوه توافر بيئة خصبة أوجدهتا الثورة التقنية اليومية اليت أدى استخدامها واللجوء إليها 
 حدوث تطور مذهل وسريع يف العملية التعلمية والتعليمية على حد  سواء، مما أثر يف أسلوب املشرف

أن الثورة التقنية اليت نشهدها ألقت بظالهلا  يتضحوبتتبع األدبيات  ،واجنازاهتمأداء املعلم واملتعلم و  الرتبوي
غري مسبوق هبا إذ أصبح باإلمكان تفعيل التقنية فيها، فقد  اًل على األساليب اإلشرافية وأحدثت حتو 

ية هلذه األساليب أكسب التزاوج ما بني التقنية واألساليب اإلشرافية ظهور صور مستحدثة أكثر فعال
وعهود  ،م(2008وصاحلة سفر ) ،م(2008الغامدي ) :من ات كل  دراس ملا ورد يف ااإلشرافية وفقً 

 م(.2012وهدى البلوي ) ،م(2009الصايغ )

األساليب اإلشرافية اليت استجابت هلذه الثورة التقنية واليت وصفها   عد املؤمترات الرتبوية أحد أبرزوت  
ومعلمني  تربويني الرتبوية من مشرفني( بأهنا اجتماع عام للمهتمني بالعملية 266ص ،م2007السعود )

قضايا متعددة ويتم  ةالرتبوي اتاملؤمتر ناقش خالل وخرباء تربويني وغريهم قد يستمر لعدة أيام، حبيث ت  
للوصول حللول تربوية مناسبة هلا، فبدخول التقنية على هذا األسلوب اإلشرايف  ؛تبادل اخلربات حوهلا

( بأهنا بث م2002علياء اجلندي ) اليت وصفتهاأصبح أكثر مرونة واقتصادية من خالل مؤمترات الفيديو 
تسارعة ومع التطورات املمباشر عن بعد بني الرتبويني باستخدام األقمار الصناعية والكامريات والكمبيوتر، 
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كن الرتبويني من التعاون مبؤمترات الويب اليت مت   عرفتظهرت املؤمترات عرب الشبكة العنكبوتية وهي ما 
ياهتم العملية املناطة هبم، كما تساعد مسؤولوالتواصل الفعال وهم مبقر عملهم دون احلاجة لتغيبهم عن 

 فورسرت دراسة هتا ملا ذكر ني وفقً األدوات املستخدمة يف مؤمترات الويب على تنمية قدرات املعلم
Forrester (2009)ولوش ، وتؤكد دراسة روشليم Reushle & loch (2008 )على أن م

نظرًا  جديدة ملستخدمي هذه التقنية اليت ميكنها بناء جمتمعات تعلم عاملية؛ فاقًاآمؤمترات الويب تفتح 
ة دردشاألدوات املرنة اليت تسهل التواصل والتعاون مثل املراسلة الفورية )ال الشتماهلا على العديد من

(، أو مؤمترات الفيديو، وكما أكدت VoIP) نرتنتالنصية(، أو املؤمترات الصوتية عرب بروتوكول اإل
على أن أدوات االتصال التزامين أصبحت  مBower & Hellstén (2009) دراسة بور وهيلستني

كما أشارت  عمليات التشارك والتعاون الفّعال وعلى درجة كافية من اجلودة، يف جناح اجوهريً  اجزءً 
، تقنية لدى مستخدمي مؤمترات الويبزيادة مهارة استخدام ال إىل مSkylar (2009)  دراسة سكيلر

بأن هناك زيادة  مEllingson & Notbohm (2012) وقد خلصت دراسة إلينجسون ونوتبوم
  .شاركة والتعاونية وحسن االنتماءيف الدافعية وامل

 تدعو وما أثبتته نتائج الدراسات السابقة إن مجيع هذه املزايا والفرص اليت تتيحها مؤمترات الويب
الية يف اجملال اإلشرايف كخطوة حنو حتسني املمارسات وتوظيف هذه التقنية بفع مواكبتهااإلشراف الرتبوي 

 إجراء هذه الدراسة.على اإلشرافية وجتويدها، وهذا ما شجع 

 مشكلة الدراسة:
كخطوة حنو تطوير اإلشراف الرتبوي وجتويده سعت إدارات اإلشراف الرتبوي يف دول العامل كافة 
ويف اململكة العربية السعودية على وجه اخلصوص لالستفادة القصوى من التقنيات املتطورة، حيث وظفت 

على ذلك  من منظومتها، وبناءً  اقيق أهدافها وجعلتها جزءً املعلومات واالتصاالت لتحو  احلاسبات تقنية
واالستفادة منها متاشًيا  نرتنتظهرت صور مستحدثة لألساليب اإلشرافية اليت عنيت بتوظيف شبكة اإل

ات  كدراس  اليت نادت بتوظيف التقنيات احلديثة يف اإلشراف الرتبوي، مع توصيات العديد من الدراسات
واملعبدي  ،(م2009وعهود الصايغ ) ،(م2008والغامدي ) ،(م2008صاحلة سفر ) :من كل  

منها ألغراض متعددة  ستخدمي   سلوب إشرايف مستحدثكأ    مؤمترات الويب مما أسهم بظهور ،(م2011)
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التدريب وإقامة الندوات والدورات وورش العمل؛ ونظرًا ملا حتمله هذه عقد اللقاءات واالجتماعات و 
مYeung (2014 ،)العديد من الدراسات كدراسة كل  من: يونغ فقد أوصت التقنية من إمكانات 

 برجميات استخدام بتعميم مReima AlJarf (2013)رميا اجلرف و  مBorel (2013،)وبورل 
انبثقت أمهية استخدام هذه  اتهذه التوصي من منطلقو  والتعليمية، التعلمية البيئات مؤمترات الويب على

إجراء مقابالت مكثفة مع جمموعة من املشرفات  التقنية يف اجملال اإلشرايف، وللتحقق من ذلك مت
مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف يف امليدان،  إىلالرتبويات الستطالع آرائهن حول حاجة اجملال اإلشرايف 

وحظ وجود نسبة اتفاق عالية على حاجة وبتحليل النتائج اليت مت احلصول عليها من هذه املقابالت ل  
أثناء  تعرتض املشرفات الرتبويات صعوبات عدةلوجود  اً اإلشراف الرتبوي هلذا األسلوب اإلشرايف؛ نظر 

لوجه، وكثرة عدد  االتنقالت الدائمة للمدارس، ولقاء املعلمات وجهً  هامن أبرز  ممارسة مهامهن اإلشرافية
 املعلمات لدى كل مشرفة، وكثرة األعمال اإلدارية لديهن.

 :اآليتميكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال الرئيس و 
 ما درجة إسهام مؤتمرات الويب في تحسين األساليب اإلشرافية لدى المشرفات التربويات؟

 :تيةاآل األسئلة إىلالسؤال الرئيس ميكن تفريعه  نعجابة ولإل
 ما واقع تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب اإلشرافية من وجهة نظر املشرفات الرتبويات؟ .1
 الرتبويات؟ اإلشرافية من وجهة نظر املشرفات كيف ميكن تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب .2
دون حتقيق تفعيل مؤمترات الويب يف العملية اإلشرافية من وجهة نظر ما املعوقات اليت حتول  .3

 املشرفات الرتبويات؟

 أهداف الدراسة:
 :يأيتتتمثل أهداف الدراسة فيما 

 اإلشرافية من وجهة نظر املشرفات التعرف على واقع تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب .1
 الرتبويات.

الويب لتحسني األساليب اإلشرافية من وجهة نظر املشرفات التعرف على كيفية تفعيل مؤمترات  .2
 الرتبويات.



6 
 

من وجهة نظر  حتديد املعوقات اليت حتول دون حتقيق تفعيل مؤمترات الويب يف العملية اإلشرافية .3
 .املشرفات الرتبويات

 أهمية الدراسة:
 :يفنتائجها وتفيد  تربز أمهية الدراسة يف

تقنية حديثة وهي مؤمترات الويب وكيفية تفعيلها يف األساليب  إىلأنظار املشرفات الرتبويات  توجيه .1
 اإلشرافية واالستفادة منها.

 بني املشرفني مع بعضهم البعض وبني املشرفني واملعلمني. نرتنتبناء ثقافات جديدة للتعاون عرب اإل .2
يف املعوقات الناجتة من آليات لتال االستنارة بآراء ذوي االختصاص يف جمال اإلنرتنت لوضع .3

 عدم استخدام مؤمترات الويب. أو استخدام
احلديثة يف  قنياتشى مع االجتاهات احلديثة اليت تنادي بضرورة توظيف التاتقدمي مقرتحات تتم .4

 العملية التعليمية والرتبوية لتحسني األساليب اإلشرافية.
املتميز الذي نتج من استخدام املشرفات الرتبويات تقدمي منوذج داعم للمعلمات من خالل العمل  .5

 ملؤمترات الويب.
 تقدمي آليات حتفيزية لكل من املعلمات واملشرفات الرتبويات مبستوى األداء اإلشرايف. .6
إثراء املكتبة العربية من خالل تأليف كتب يف جمال مؤمترات الويب يف ضوء خربات املشرفات  .7

 الرتبويات.
 الرتبية والتعليم واحلث على تطبيق مؤمترات الويب يف العملية اإلشرافية والتدريسية.تشجيع وزارة  .8
 شحذ مهم املشرفات الرتبويات لتفعيل مؤمترات الويب من قبل املعلمات خالل األداء التدريسي. .9

 حدود الدراسة:
 حدود الدراسة على: تقتصر ا
 :األساليب اإلشرافية يف العملية التعليميةإسهام مؤمترات الويب يف حتسني  احلدود املوضوعية. 
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 :مكاتب اإلشراف الرتبوي للبنات التابعة لإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة  احلدود املكانية
املكرمة وتشمل )مشال مكة، جنوب مكة، شرق مكة، غرب مكة، وسط مكة، اجلموم، الكامل، 

 حبره(.
 :يذ الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي حبمد اهلل مت تنف احلدود الزمانية

 هز.1434/1435
 :مجيع املشرفات الرتبويات للمواد الدراسية يف مكاتب اإلشراف الرتبوي للبنات  احلدود البشرية

التابعة لإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة وتشمل )مشال مكة، جنوب مكة، شرق 
 وسط مكة، اجلموم، الكامل، حبره(.مكة، غرب مكة، 

 مصطلحات الدراسة:

 Educational Supervision:  اإلشراف الرتبوي

 ،شاملة، نية، منظمةهو عملية دميقراطية، فنية، قيادية، إنسا(: "م2010ف عايش )يعر وفًقا لت
التعلمية من خالل التفاعل مستمرة، وسيلتها االتصال بأنواعه املختلفة، وغايتها تطوير العملية التعليمية 

ال بني املشرف الرتبوي ومدير املدرسة كمشرف مقيم، والطالب كمحور للعملية التعليمية التعلمية، الفعّ 
 .26ص يسية"واملعلم كمحرك لذلك احملور وكمنفذ للخطة التدر 

 التعريف اإلجرائي لإلشراف التربوي:
الرتبويات واملعلمات، غايتها حتسني العملية هو عملية تفاعل منظمة ومستمرة بني املشرفات 

التعليمية والرتبوية بكافة أبعادها، ومواكبة املستجدات الرتبوية من االجتاهات احلديثة يف اإلشراف الرتبوي 
 .وأساليب تنفيذها

 : Method supervisory اإلشرافية األساليب

ظم ومرتبط بطبيعة املوقف ( بأهنا: "نشاط تعاوين منسق ومنم2012فها سخين وآخرون )عرّ 
 .107ص التعليمي ومتغري بتغريه يف اجتاه األهداف الرتبوية املنشودة"
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 التعريف اإلجرائي لألساليب اإلشرافية:
 تنفيذ املشرفة الرتبوية للممارسات اإلشرافية بواسطة مؤمترات الويب من أجل حتقيق األهداف الرتبوية

 املنشودة بأقل وقت وجهد وتكلفة.
 :Web Conferences  مؤمترات الويب

بأهنا نظام يتيح للمشرتكني اللقاء مKarabulut & correia(2008 )  فها كارابولت وكورياعرّ 
سواء على مستوى االستخدام من فرد  (Skype) كما يف سكايب  نرتنتعرب اإل باجملان وبعدد حمدود

 ويب إكس (،(Adobe: أدويب لمث ،لفرد أو للمستخدمني كمجموعة صغرية وهناك أنظمة مدفوعة
(Web Ex)، جو تو ميتينج  (Go To Meeting،)  اليت تتيح لعدد أكرب من املستخدمني

 مستخدم. (1000) إىل (15)املشاركة وميكن أن يصل عددهم من 

 التعريف اإلجرائي لمؤتمرات الويب :
القائمات  اتالرتبوي اتاملشرف لدى األساليب اإلشرافية يف حتسني سهمي قائم على الويب تطبيق

  على عملية اإلشراف الرتبوي مبنطقة مكة املكرمة.
 

 
 



 

 

 

 

 

 أدبيات الدراسة

 اإلطار النظري. 

 الدراسات السابقة. 
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 تمهيد:
هذا الفصل أدبيات الدراسة من حيث اإلطار النظري املتعلق خبلفية الدراسة،  ستعرضا 

والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة والتعليق عليها، وأوجه االستفادة منها للدراسة احلالية، وبناًء 
 قسمني: إىلسم الفصل على ما سبق ق  

 : اإلطار النظري، ويشمل مبحثين رئيسين، وهما:أوال

 اإلشراف الرتبوي. لمبحث األول:ا

 مؤمترات الويب. المبحث الثاني:

 : الدراسات السابقة، وتشمل محورين، هما:ثانيا

 دراسات تتعلق باستخدام التقنية احلديثة يف اإلشراف الرتبوي. المحور األول:

 دراسات تتعلق مبؤمترات الويب. المحور الثاني:

 ضيح عالقتها بالدراسة احلالية وأوجه االستفادة منها.مث التعليق على الدراسات السابقة، وتو 

  

   

 فلسفة اإلشراف الرتبوي:
 تطورها ورفع كفايتها مما إىلمبزايا عدة عملت  حتظى املنظومة الرتبوية يف القرن الواحد والعشرين 

عترب اإلشراف الرتبوي أحد العناصر اهلامة يف املنظومة تطوير نوعية التعليم ورفع مستواه، وي   إىل سهمأ
مفهومه وأهدافه أشكااًل متنوعة من حيث  تواختذتطورت فلسفته فقد  ،الرتبوية ومفتاح التعليم

م مبراقبة املعلمني حتسني عملييت التعليم والتعلم، فبعد أن كان يهت يتمثل يف ه فأصبح هدفه الرئيسوأساليب
وتقومي أدائهم، وتصيد أخطائهم، ظهرت اجتاهات إشرافية متعددة، وحتول دور املشرف الرتبوي من 

موجه ومرشد يهتم بتدريب املعلمني، ومساعدهتم على النمو املهين املستمر، وحتسني مستوى  إىلمفتش 
ونتيجة لذلك اتسعت جماالت اإلشراف الرتبوي فشملت مجيع  حمور العملية اإلشرافية؛ بوصفهمأدائهم 

 مجيع الظروف اخلارجية احمليطة هبا. إىلجوانب العملية الرتبوية باإلضافة 
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منها التغيري يف مفهوم  بعوامل عدةالتطورات الكثرية اليت مر هبا اإلشراف الرتبوي ارتبطت  إن
الرتبية، وتقدم البحوث الرتبوية، واإلميان بالفلسفة التجريبية واالجتماعية السائدة يف اجملتمع، وهذه 

 يف الرتبية بصفة عامة واإلشراف ، فهي دائًما عوامل متداخلة تؤثر مجيعهاالعوامل ال ميكن الفصل بينها
)حسني وعوض اهلل،  الرتبوي اإلشراف تطور مفهوم إىلبصفة خاصة وأدى التفاعل بينها  الرتبوي
 (.14ص  م،2006

( إن التقيد مبفهوم واحد للعملية اإلشرافية رمبا ال يفيها حقها 25ص م،2010وأورد عايش )
ا أمشل وأعم فتعدد املفاهيم اليت تناولت اإلشراف الرتبوي مبضامينه احلديثة يسد النقص ويقدم توضيحً 

 اآلتيةل أحد املفاهيم جانًبا فيهتم به مفهوم آخر، واملفاهيم غف  لإلشراف الرتبوي، فقد ي  للمفهوم احلديث 
 هي األكثر شيوعاً يف تعريف اإلشراف الرتبوي:

 مفهوم اإلشراف الرتبوي:
( بزززززأن اإلشزززززراف الرتبزززززوي جهزززززود منظمزززززة تسزززززاعد 18م، ص2006يزززززرى حسزززززني وعزززززوض اهلل )

على تنمية ذاهتم التنمية اليت تتحقق بعملهزم الزدائم املتواصزل علزى عهم ههم وتشجالعاملني باملدرسة وتوج
م، 2007تحقيززززق األهززززداف الرتبويززززة املطلوبززززة، يف حززززني يصززززف السززززعود )أسززززس سززززليمة مززززع الطززززالب ل

( اإلشزززراف الرتبزززوي بأنزززه النشزززاطات الرتبويزززة املنظمزززة التعاونيزززة املسزززتمرة، الزززيت يقزززوم هبزززا املشزززرفون 67ص
دارس واألقززران واملعلمزون أنفسزهم، لتحسزني مهززارات املعلمزني التعليميزة وتطويرهزا، ممززا ومزديرو املز الرتبويزون

( 19م، ص2007يززززؤدي إىل حتقيززززق أهززززداف العمليززززة التعليمية/التعلميززززة، ويعززززّرف األسززززدي، وإبززززراهيم )
كززل مزا يتعلززق اإلشزراف الرتبزوي بأنززه العمليزة الززيت يزتم فيهززا تقزومي وتطزوير العمليززة التعليميزة التعلميززة وتنفيزذ  

 هبا لتحقيق األهداف الرتبوية.

( بزززززأن اإلشزززززراف الرتبزززززوي 19م، ص2010والطعزززززاين ) (25ص م،2010عزززززايش )فيمزززززا يتفزززززق 
تطززززوير العمليززززة مسززززتمرة، غايتهززززا و ، شززززاملةإنسززززانية،  منظمززززة، فنيززززة، دميقراطيززززة، تعاونيززززة، قياديززززة، عمليززززة

 التعليمية التعلمية من أجل حتقيق أهدافها. 
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التعريفات السابقة أهنا اختلفت يف وصفها لإلشراف الرتبوي ولكنها اتفقزت يف مضزموهنا يتضح من و 
ي سززتخلص مززن أجززل حتقيززق أهززدافها؛ وعليززه  التعلميززة بززأن اإلشززراف الرتبززوي غايتززه تطززوير العمليززة التعليميززة

 أن اإلشراف الرتبوي:
 اهتم.عملية إنسانية تكسب ثقة املعلمني وتزيد من تقبلهم وحتسن يف اجتاه .1

 عملية دميقراطية حترتم اختالف الرأي. .2

 عملية تعاونية بني كل عناصر املوقف التعليمي. .3

 خطوات متسلسلة )ختطيط، تنسيق، تنفيذ، تقومي، متابعة(. تعتمدعملية منظمة  .4

 عملية فنية تساعد على النمو املهين للمعلمني وحتسني مهاراهتم األدائية. .5

املززؤثرة يف حتسززني وتطززوير املوقززف التعليمززي التعلمززي والززيت تسززاعد علززى عمليززة شززاملة جلميززع العوامززل  .6
 حتقيق األهداف الرتبوية.

 أساليب اإلشراف الرتبوي  

لقززد تطززورت أسززاليب اإلشززراف الرتبززوي تبًعززا لتطززور مفهززوم اإلشززراف الرتبززوي فظهززرت أسززاليب  
بزوي يف ممارسزته مزن املرتكززات الضزرورية الزيت يتبعهزا املشزرف الرت  عزدت  كثرية ومتنوعة أكثر فعالية ودميقراطيزة 

 ملهامه اإلشرافية.

 مفهوم األساليب اإلشرافية:

مفززززاهيم اإلشززززراف  مززززع مززززا أورده دليززززل (107ص ،م2012سززززخين وآخززززرون ) مززززا عرّفززززهاتفززززق  
 ةتعاونيز ومجاعيزةات فرديزة نشزاط( عن مضمون أساليب اإلشراف الرتبوي بأهنزا 25م، ص2006الرتبوي )

ّتسزتخدم مزن أجزل تقزومي احملتزوى واألداء، بتغزريه  ةبطبيعزة املوقزف التعليمزي ومتغزري  ةومرتبطز ةومنظمز ةمنسق
 .واملهين، وحتسني التعليم و التعلم، وحتقيق األهداف الرتبوية املنشودة العلميوحتقيق النمو 

 أرقزى مزن والزيت تعتزرب الرتبويزة اإلشزرافية واألسزاليب مزن املهزارات العديزد السرية النبوية يف ورد وقد
 التعليمية والنفسية، وهي على النحو اآليت: الناحية من تأثريًا أكثرها و األساليب
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 مهارات وأساليب إشرافية من السيرة النبوية العطرة:
ززَوةٌ  اللَّززه   َرس ززول   يف   َلك ززم   َكززانَ  َلَقززد  ﴿ :يف حمكززم تنززززيله ىلاقززال تعزز          اللَّزززَه  يَزر ج ززو َكززانَ  لَِّمززن َحَسززَنةٌ  أ س 

َر َوذََكَر اللََّه َكث رياً  خ   سورة األحزاب. ﴾ (21) َوال يَزو َم اآل 

ن خصزائص قياديزة أصزبحت هنًجزا ملزمبهزارات و  الرسزول الكزرمي ىلاوتع هفقد خص اهلل سبحان         
، بززررة   أسززاليبه وأخالقززه السززابقون مززن صززحابة  ملززه، وقززد هنززل مززن علمززه و لمززه وعَ أراد أن حيقززق الفززالح يف ع  

فكززان مززن جنززاحهم مززا يسززتحيل أن تطويززه السززنون، فعلمهززم منززارات ملززن  أجززالء   ، و علمززاء  وتززابعني أخيززار  
ولعل األسزاليب النبويزة ميكزن أن متثزل بعزض مزا كزان  ،من فصاحة وبالغة ر ما كانوا عليهابتغى أن يستشع

هي موقف تعليمزي متكامزل ومعجززة مزن معجزاتزه  عليه الصالة والسالم تهفبالغ ،لرسول الكرمي عليه ا
جملدات لتفسريها وبيزان أبعادهزا املختلفزة،  إىل، فرمبا عبارة من عباراته العطرة حتتاج لمويت جوامع الكفقد أ  

ومزززن  ،ويسزززتطيع املشزززرف الرتبزززوي االسزززتفادة مزززن هزززذه األسزززاليب مزززن خزززالل تنفيزززذها يف مواقزززف متعزززددة
سززلوبه عليززه الصززالة والسززالم أن األمثلززة علززى ذلززك مززا جززاء يف مهززارات وأسززاليب العززرض حيززث أن مززن أ  

وبزززززذلك يسزززززتطيع املشزززززرف الرتبزززززوي  ،ش علزززززى املوقزززززفالزززززتكلم ووجزززززد مزززززا يشزززززو  يزززززأمر باإلنصزززززات إذا أراد
االسزززتفادة مزززن هزززذا األسزززلوب بتوجيزززه األشزززخاص وحزززثهم علزززى االنتبزززاه وحسزززن اإلصزززغاء قبزززل أن يباشزززر 

فيمزززا ( 119 -114ص ص ،م2010 عزززايش،) احلزززديث، وهكزززذا بالنسزززبة لبقيزززة األسزززاليب الزززيت أوردهزززا
 :يأيت

 :. مهارات وأساليب العرض1
  يأمر باإلنصات إذا أراد خماطبة الناسكان الرسول : بطلب اإلنصاتأسلوب التهيئة. 

 آخززر إال  إىلوالتززدرج كمززا هززو يف احلززديث يعززين عززدم االنتقززال مززن جزززء : التززدرج يف التعلززيم
 مجيع أجزاء املنهاج. الاكتم حني إىلبعد حتقق هدف اجلزء األول وهكذا 

 :. التشويق وتنويع المثيرات واالستجابات2
 :يأيتوذلك بأساليب عديدة كما 

http://forum.islamstory.com/6339-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%DF%F3%C7%E4%F3-%E1%F3%DF%F5%E3%FA-%DD%F6%ED-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5%F6-%C3%F5%D3%FA%E6%F3%C9%F1-%CD%F3%D3%F3%E4%F3%C9%F1-%E1%F8%F6%E3%F3%E4-%DF%F3%C7%E4%F3-%ED%F3%D1%FA%CC%F5%E6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5.html
http://forum.islamstory.com/6339-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%DF%F3%C7%E4%F3-%E1%F3%DF%F5%E3%FA-%DD%F6%ED-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5%F6-%C3%F5%D3%FA%E6%F3%C9%F1-%CD%F3%D3%F3%E4%F3%C9%F1-%E1%F8%F6%E3%F3%E4-%DF%F3%C7%E4%F3-%ED%F3%D1%FA%CC%F5%E6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5.html
http://forum.islamstory.com/6339-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%DF%F3%C7%E4%F3-%E1%F3%DF%F5%E3%FA-%DD%F6%ED-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5%F6-%C3%F5%D3%FA%E6%F3%C9%F1-%CD%F3%D3%F3%E4%F3%C9%F1-%E1%F8%F6%E3%F3%E4-%DF%F3%C7%E4%F3-%ED%F3%D1%FA%CC%F5%E6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5.html
http://forum.islamstory.com/6339-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%DF%F3%C7%E4%F3-%E1%F3%DF%F5%E3%FA-%DD%F6%ED-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5%F6-%C3%F5%D3%FA%E6%F3%C9%F1-%CD%F3%D3%F3%E4%F3%C9%F1-%E1%F8%F6%E3%F3%E4-%DF%F3%C7%E4%F3-%ED%F3%D1%FA%CC%F5%E6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5.html
http://forum.islamstory.com/6339-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%DF%F3%C7%E4%F3-%E1%F3%DF%F5%E3%FA-%DD%F6%ED-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5%F6-%C3%F5%D3%FA%E6%F3%C9%F1-%CD%F3%D3%F3%E4%F3%C9%F1-%E1%F8%F6%E3%F3%E4-%DF%F3%C7%E4%F3-%ED%F3%D1%FA%CC%F5%E6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5.html
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 روى البخاري عن أيب بكر رضي اهلل عنه عن النيب : السكوت أثناء اإللقاء جلذب االنتباه 
 امسه!".فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري  ،شهر هذا؟ قلنا اهلل ورسوله أعلم أي" :قال

 .(1741 -البخاري صحيح)

 النسائي عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما إذ روى : التغيري و التنويع يف نربات الصوت
   .(1577 -النسائي صحيح) .اخطب و ذكر الساعة اشتد غضبه وعال صوته

 ويف البيت قرام فيه : روى البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: استخدام تعابري الوجه
ما ": بن عبداهلل قالصور، فتلون وجهه مث تناول السرت فهتكه، كما روي أيًضا عن جرير 

   .(3035 -البخاري صحيح) ."حجبين النيب منذ أسلمت، إال تبسم يف وجهي

 أال قول : "فجلس فقال وكان متكًئا: "بخاريكما يف احلديث الذي رواه ال: تغيري وضع اجللوس
 .(2654 -البخاري صحيح)".الزور، أال وشهادة الزور

 أنه كان إذا : أنس بن مالكعن روى البخاري : بال داعوجتنبه  ،متكرار الكالم إذا اقتضى املقا
يكرر الكالم ثالثًا إذا اقتضى املقام و املراد أنه كان . تكلم بكلمة أعادها ثالثًا حىت تفهم عنه

دائًما فإن تكرار الكالم من غري حاجة  ىن أو غرابته أو كثرة السامعني لهو ذلك لصعوبة املع
 .(95 -البخاري صحيح) .لتكراره ليس من البالغة

 إن رسول اهلل: روى الرتمذي عن جابر رضي اهلل عنه قال: عدم التشدق و التقعر يف الكالم 
أحاسنكم أخالقًا، وإن أبغضكم  ،وأقربكم مين جملًسا يوم القيامة إن من أحبكم إيل: "قال 

رسول اهلل قد علمنا قالوا يا " الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون"إيل وأبعدكم مين يوم القيامة 
 .(2018 -الرتمذي صحيح) ."املتكربون" :؟ قالواملتشدقون فما املتفيهقونثارون الثر 

  ّصعد النيب : روى البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: نومطالبة املتعلمني باالقرتاب والد
دمسة، فحمد املنرب وكان آخر جملس جلسه متعطًفا ملفحه على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة 

   .(927 -البخاري صحيح) ...".فثابوا إليه ،أيها الناس إيلّ : اهلل و أثىن عليه مث قال

 :. التنويع في أساليب العرض3
 كان النيب : يف كثري من النصوص نقرأ: "اجلمع بني أساليب التعلم الفردي و اجلماعي 

فهذا منوذج للتعليم اجلماعي، وأما التعليم  ،ا جلوًسا مع النيبجالًسا مع أصحابه، وبينما كنّ 
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  علمين رسول اهلل" قال: ابن مسعود رضي اهلل عنه الفردي فنماذجه كثرية، روى مسلم أن
   .(402 -مسلم صحيح) . "التشهد كفي بني كفيه

 [ وفيه صالة النيب على املنرب] عن سهل بن سعد أبو داودروى : التطبيق العملي أمام املتعلمني
مث نزل  ،مث ركع وهو عليها.. أو كرب وهو عليها  اصلى عليه مث رأيت رسول اهلل : "قال

   .(1080 -داود أيب صحيح) ..".القهقري فسجد يف أصل املنرب مث عاد

 ما كان رسول : "روى الرتمذي عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: التوضيح والتفصيل أثناء الشرح
حسنها " )يتكلم بكالم بنّي فص ل، حيفظه من جلس إليه اهلل يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان

 .(191 -الشمائل خمتصر)  (.يرمحه اهلل أللباينا

 عن أيب مسعود رضي اهلل عنه قال روى البخاري: استعمال الوسائل والرسومات التوضيحية :
 حميطًاهذا اإلنسان وهذا أجله : منه فقال سط خارًجايف الو  ، وخط خطًاا مربًعا)خط النيب خطً 

وهذه اخلطط الصغار األعراض، فإن أخطأه  ،وهذا الذي خارج أمله – أو قد حاط به  – به 
   .(6417 -البخاري صحيح) (.هذا هنشه هذا، و إن أخطأه هذا هنشه هذا

   فقال يا  فىت شابًا أتى النيب  أن: روى أمحد عن أيب أمامه قال: سلوب اإلقناع العقليأ
أدنه فدنا منه " :فقال  !مه الزنا فأقبل القوم عليه فزجروه و قالوا مهرسول اهلل إئذن يل ب

فجلس فقال صلى اهلل عليه وسلم أحتبه ألمك؟ قال ال واهلل جعلين اهلل فداك، قال وال  ،اقريبً 
الناس حيبونه ألمهاهتم، قال أفتحبه البنتك؟ قال ال واهلل يا رسول اهلل جعلين اهلل فداك، قال وال 

بونه لبناهتم، قال أفتحبه ألختك؟ قال ال واهلل جعلين اهلل فداك، قال وال الناس حيبونه الناس حي
ألخواهتم، قال أفتحبه لعمتك؟ قال ال واهلل جعلين اهلل فداك، قال وال الناس حيبونه لعماهتم، 

وضع قال أفتحبه خلالتك؟ قال ال واهلل جعلين اهلل فداك، قال وال الناس حيبونه خلاالهتم، قال ف
-املسند الصحيح) ."و حصن فرجه ،و طهر قلبه ،يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه رسول اهلل 

501). 

   رسول اهلل  إىلأن خباب رضي اهلل عنه جاء  وذلك ما رواه البخاري: سلوب القصصالتعليم بأ
 إىلشكونا : يشكو أذى قريش وكان ذلك يف أول الدعوة مبكة يقول خباب رضي اهلل عنه

لقد  " أال تستنصر لنا، أال تدعو لنا، فقال: وهو متوسد بربدة له يف ظل الكعبة فقلنا ،رسول اهلل
كان من قبلكم يؤخذ الرجل يف حفر له يف األرض فيجعل فيها، فيجاء باملنشار، فيوضع على 
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رأسه فيجعل نصفني و ميشط بأمشاط من احلديد ما دون حلمه وعظمه، فما يصده ذلك عن 
   .(6943 –البخاري صحيح) ...."دينه

 ما روي يف الصحيحني عن أيب موسى األشعري عن النيب : التعليم عن طريق ضرب األمثال 
ة طعمها طيب ورحيها طيب، ومثل املؤمن ترجّ مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األ  : "قال

   .(5839 – اجلامع صحيح)  ...."الذي ال يقرأ كمثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا

 ما رواه البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل : توضيح املسائل عن طريق التعليل
إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه كله مث ليطرحه فإن يف إحدى جناحه داء ويف : "قال

 . (5782 – البخاري صحيح)  ."اآلخر شفاء

 :. ترسيخ المفاهيم وربطها4
  بينمززا النززيب: عززن أيب هريززرة رضززي اهلل عنززه قززال روى البخززاري: املشززتتات أثنززاء العززرضالبعززد عززن 

مزىت السزاعة؟ فمضزى رسزول اهلل حيزدث، فقزال : فقزال ،يف جملس حيدث القوم، جزاءه أعزرايب 
: بزل مل يسزمع حزىت إذا قضزى حديثزه قزال: مسع ما قال فكره ما قال، وقال بعضزهم: بعض القوم

فزززززإذا ضزززززيعت األمانزززززة فزززززانتظر : "هزززززا أنزززززا يزززززا رسزززززول اهلل قزززززال: ة، قزززززالأيزززززن السزززززائل عزززززن السزززززاع
   .(59 – البخاري صحيح)  ...".الساعة

 كان مع  أن النيب : عن أنس رضي اهلل عنه ما رواه ابن كثري: الربط بني املواقف التعليمية
أترون هذه " ضمته، فقال هتبحث عن ولدها، فلما وجدت لسيبا أصحابه يوماً وإذا بامرأة من

 - القرآن تفسري)  ".و اهلل ال يلقي حبيبه يف النار: "ال، قال: قالوا" طارحة ولدها يف النار
6/429). 

 تعاهدوا القرآن، فو الذي نفسي بيده هلو أشد : "روى مسلم قوله: احلث على املراجعة و احلفظ
 . (791- مسلم صحيح) ".تفلتا من اإلبل يف عقلها

 :النفسية و التربوية للمتعلم. مراعاة الجوانب 5
 وذلززك باالبتعززاد عززن سززؤال املززتعلم عززن أمززر خززاص ال يززود أن يطلززع عليززه : جتنززب إحززراج املززتعلم

 . أحًدا من الناس
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 عنهززززا اهلل رضززززي عائشززززة عززززنروى مسززززلم : الكززززىن واسززززتخدام أمسززززائهم بأحززززب املتعلمززززني خماطبززززة 
  .(271 – مسلم صحيح) " هلم إكراًما أصحابه، يكين اهلل رسول كان: "قالت

 جليسي عليّ  الناس أعز: "عنهما اهلل رضي عباس ابن يقول: مشاعرهم ومراعاة املتعلمني احرتام 
: قيس بن األحنف وقال ،"علي فيشق عليه يقع الذباب إن واهلل أما إيّل، الناس يتخطى الذي

 .(45 – اجملالس هبجة)" منهم واحد كل رضا التمس أن ألحببت مائة إىل جلست لو"

 منازهلم، ننزل أن مرناأ   األنبياء معاشر حنن" النيب  قال: والقدرات الفردية الفروق مراعاة 
 أحتبون يعرفون، مبا الناس حدثوا: "قال طالب أيب بن علي وعن ،"عقوهلم قدر على ونكلمهم

 (.255 – البخاري صحيح)" ورسوله اهلل يكّذب أن

 أرحم": قال  عن أنس بن مالك أن النيب: العقلي وإدراكهم املعلمني قدرات على التعرف 
 يبأ   اهلل لكتاب وأقرأهم عثمان، حياء وأصدقهم عمر، اهلل أمر يف وأشدهم بكر، أبو بأميت أميت

 أمني، أمة ولكل جبل، بن معاذ واحلرام باحلالل وأعلمهم ثابت، بن زيد وافرضهم كعب، بن
 (.  6065 - املصابيح مشكاة ) ."اجلراح بن عامر عبيدة أبو األمة هذه وأمني

 :أفكارهم مع والتفاعل المتعلمين على األسئلة طرح مهارات . 6
 أحفزززوه حزززىت النزززيب سزززألوا النزززاس أن عنزززه اهلل رضزززي مالزززك بزززن أنزززس عزززن: السزززؤال علزززى التشزززجيع 

 .لكزززم" بينتززه إال شززيء عززن تسزززألوين ال سززلوين،": فقززال املنززرب فصزززعد يززوم ذات فخززرج باملسززألة،
   (.6429 – حبان ابن صحيح)

 عززن عبززداهلل بززن دينززار عززن روى مسززلم : طززرح األسززئلة العميقززة الززيت تقززيس القززدرات العقليززة العليززا
إن مزن الشزجر شزجرة ال يسزقط ورقهزا وإهنزا مثزل املسزلم، : "ابن عمر رضي اهلل عنه أن النيب قال

ويف هززذا احلززديث : يقززول ابززن حجززر رمحززه اهلل ،(2811 – مسززلم صززحيح) ..." حززدثوين مززا هززي؟
 ".مبا خيفى عن بيانه هلم إن مل يفهموه الطالبمن الفوائد امتحان العامل أذهان 

 أنواع األساليب اإلشرافية:

ووفًقزا ، ها مًعزاتزداخلو  األسزاليب د هزذهتعزدتتبع أنواع األساليب اإلشرافية تصنيفات عدة؛ نظزرًا ل
: أسززاليب قسززمني إىل( ميكززن تصززنيفها مززن حيززث املعلمززني املسززتهدفني 76ص م،2010ذكززر عززايش ) ملززا

ري نوعني: أساليب مباشزرة وأسزاليب غز إىلميكن تصنيفها من حيث االتصال فردية وأساليب مجاعية، كما 
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( أنززززه ميكززززن تصززززنيفها مززززن 252ص م،2007( والسززززعود )67ص م،2010مباشززززرة، وأضززززاف الطعززززاين )
، ويف هزذه الدراسزة مت استعراضزها بإجيزاز قسزمني: أسزاليب نظريزة وأسزاليب عمليزة إىلحيث طريقة التنفيزذ 

 على النحو اآليت:
 الزيارة الصفية : .1

 أن" الصزززفية بالزيزززارة املقصززود أن (71م، ص2010، والطعزززاين )(292، صم2007) السزززعود يتفززق
 أثنززاء الززدرس غرفززة يف املعلززم بزيززارة( مقيًمززا تربويًززا مشززرفًا) بصززفته املدرسززة مززدير أو الرتبززوي، املشززرف يقززوم
 احلكزززم هبززدف) تقييمززه أو( التطززوير هبزززدف) األداء هززذا تقززومي أجززل مزززن أدائززه ملالحظززة بالتززدريس؛ قيامززه
 .("عليه

 الرتبزززوي الصزززفية أهنزززا " تعطزززي فرصزززة للمشزززرف فيمزززا يتعلزززق بالزيزززارة م(2010عزززايش )أوضزززح  بينمزززاو 
لالطالع على عمزل املعلزم وعمزل الطزالب والبيئزة الزيت يعملزون فيهزا والوسزائل واألدوات الزيت تسزتخدم يف 

 .77ص التعليم"

 الرتبزوي أن الزيارة الصفية "تعد الوسزيلة الوحيزدة الزيت يسزتطيع هبزا املشزرف م(2012قد ذكر عطية )و 
أن يقف بنفسه على ما يزدور يف فصزول الدراسزة مزن أجزل االرتفزاع مبسزتوى التزدريس، وذلزك هزو أول مزا 

 .119ص بلوغه" إىليهدف اإلشراف الرتبوي 

يززززور  الرتبزززوي ( أن يف الزيزززارة الصزززفية "املشزززرف108ص م،2012) يزززرى سزززخين وآخزززرونيف حزززني و 
الصف ليشاهد سري عملييت التعليم والتعلم وقد ال تتوافر لديه وسائل أخرى ناجعة تغنيزه عزن مشزاهدة مزا 

ضزززوء احلاجزززات الواقعيزززة الزززيت شزززاهدها ومعرفتزززه بالزززذين  يف يزززدور داخزززل الصزززف ومتكنزززه مزززن وضزززع خطزززة
 مساعدته ويف أي النواحي تكون املساعدة وكيفية تقدميها". إىلحيتاجون 

 اللقاءات الفردية )المداوالت اإلشرافية(: .2
بأهنززززا "مقابلززززة بززززني  –املداولززززة اإلشززززرافية –االجتمززززاع الفززززردي مززززع املعلززززم  م(2007)عززززرف السززززعود 

يف حتسزززني املوقزززف الصزززفي، حيزززث إن آراء كزززل منهمزززا وأفكزززاره وحقائقزززه  شخصزززني هلمزززا اهتمزززام متسزززاو  
 .269ص ضرورية لتكملة الصورة عن هذا املوقف"
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دوريزة  لقزاءات عزدةقزوم بعقزد اللقزاء الفزردي ييف  املشرف الرتبوي أن"( م2010ذكر الطعاين )وبينما 
بينززه وبززني املعلززم، وذلززك مززن أجززل املناقشززة واحلززوار، حززول أمززور تربويززة، وأسززاليب تعليميززة، أو مشززكالت 

 .120ص تعليمية تتعلق بكفايات املعلم العلمية أو املهنية"

"مززززا يززززدور مززززن  بأهنززززا "املززززداوالت اإلشززززرافية" اللقززززاءات الفرديززززة (م2012عطيززززة ) ويف حززززني أوضززززح
مناقشززات بززني املشززرف الرتبززوي وأحززد املدرسززني حززول بعززض املسززائل املتعلقززة بززاألمور الرتبويززة العامززة الززيت 

 .156ص ا هلا"يشرتكان يف ممارستها سواء أكانت هذه املناقشات موجزة أم مفصلة عرضية أو مرتبً 

، الزيززارة الصززفية تكززون داخززل الصززف ملالحظززة أداء املعلززم الصززفي أثنززاء التززدريس سززبق أنممززا ويتضززح 
عززرب  ميكززن عقززدها تعقززد وجًهززا لوجززه أو تكززون خززارج الصززف لقززاءات الفرديززة "املززداوالت اإلشززرافية"ن الوأ

 اللقزاءات الفرديزة ، فمزن خزاللرتبويزةالمزور األملناقشزة  إحدى برامج مؤمترات الويب يف غرفة حمادثة خاصة
 املعلم لتطوير أدائه. تساعدأن حيدد الطرق اليت يستطيع املشرف الرتبوي  "املداولة اإلشرافية"

 تبادل الزيارات بين المعلمين: .3
 اإلشزززراف عمليزززة أو املعلمزززني، بزززني الزيزززارات تبزززادل أسزززلوب إن( 309ص م،2007) السزززعود ذكزززر
 أكثززر أو معلمززان يتفززق أن ببسززاطة تعززين -أحيانًززا تسززمى كمززا- املشززرتك املهززين النمززو عمليززة أو بززاألقران،

 وال  التززدريس، أثنززاء يف بعًضززا بعضززهم زيززارة خززالل مززن ذلززك ويكززون املهززين، منززوهم أجززل مززن مًعززا، للعمززل
 .أخرى مدارس يف هلم لزمالء تكون قد بل فحسب، مدرستهم على املعلمني بني الزيارات تبادل يقتصر

( أن تبزززادل الزيزززارات بزززني املعلمزززني هزززو أسزززلوب حززززديث 76ص م،2010الطعزززاين ) يف حزززني يزززرىو 
، حيززث يقزززوم معلززم أو عزززدد مزززن الرتبزززويني وحمبززب لزززدى املعلمززني واملزززديرين كمشززرفني مقيمزززني وللمشززرفني

املعلمززززني بزيززززارة زميززززل هلززززم بالصززززف أو خارجززززه يف مدرسززززتهم أو مززززدارس أخززززرى، وال بززززد أن تكززززون هززززذه 
ليميززة أو النشززاطات الصززفية أو غززري أو معلمززني مميزززين بأسززاليب التززدريس أو الوسززائل التع الزيزارات ملززدارس

 صفية ودور املدير هنا التخطيط للزيارات ومتابعة تنفيذها وتقوميها وليس االشرتاك هبا.ال

تبادل الزيزارات بزني املعلمزني بأهنزا "أسزلوب يف اإلشزراف  فقد عّرف (م2012ن )السخين وآخرو وأما 
م به املعلم بزيارة زميل له يدرس نفس املبحزث يف املدرسزة أو املزدارس األخزرى اجملزاورة لتحقيزق أهزداف يقو 
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املزززززززززدارس  مززززززززن خالهلززززززززا املشزززززززززرف الرتبززززززززوي ومززززززززديرو تعليميززززززززة معينززززززززة وضزززززززززمن خطززززززززة حمززززززززددة يتعزززززززززاون
 .129صواملعلمون"

ميكززن أن  للوقززت واجلهززد، واختصززارًا ليسززتفيد منززه أكززرب عززدد مززن املعلمززنيولززدعم اإلشززراف بززاألقران 
 عرب مؤمترات الويب. ةمتزامنة أو غري متزامنيكون ذلك بطريقة 

 االجتماعات واللقاءات التربوية: .4

( "أن هذا األسلوب أكثر تزوفريًا لوقزت املشزرف الرتبزوي مزن االجتماعزات م2007يرى السعود ) 
هبزدف حتسزني وتطزوير العمليزة الرتبويزة، كمزا أنزه  ؛الفردية حيث يتم التعامل مع جمموعزة أكزرب مزن املعلمزني

 .272ص تبادل اخلربات مع مجيع األطراف املشرتكة ويساعد على منوهم املهين" إىليؤدي 

الرتبزوي ( بأن االجتماعات واللقاءات الرتبوية "فيها يقوم املشزرف م2010ويف حني بني عايش )
األداء الرتبزوي هلزم، وجيزب أن يكزون لكزل اجتمزاع أو بااللتقاء ومقابلة املعلمزني بغزرض تزوجيههم وحتسزني 

لقززاء أهززداف واضززحة للمجتمعززني )املشززرف الرتبززوي واملعلمززني( قبززل وقززت عقززده لتحقززق الفائززدة بشززكل 
أكززرب، وال جيزززب أن يشززارك هبزززا كززل مزززن املعلمززني علزززى السززواء مزززع املشززرف الرتبزززوي ويكززون دور املشزززرف 

 .82ص الرتبوي هو التنسيق وضبط العمل"

( االجتماعززات واللقززاءات الرتبويززة بأهنززا "اجتمززاع هززادف م2012ف السززخين وآخززرون )عززرّ وقززد  
مزززع املعلزززم أو جمموعزززة مزززن املعلمزززني الزززذين يقومزززون بتزززدريس املبحزززث ويكزززون يف  الرتبزززوي يعقزززده املشزززرف

الغالززب قبززل الزيززارة الصززفية أو بعززده أو يف بدايززة العززام الدراسززي للتعززرف علززى املعلمززني ومناقشززة خططهززم 
الفصلية أو السزنوية، ويشزرتط أن تكزون أهزداف اللقزاء واضزحة حمزددة، وأن ال يثقزل اللقزاء بأهزداف كثزرية 

 .132ص يصعب حتقيقها، ومن الضروري كذلك متابعة ما يتم االتفاق عليه يف اللقاء"

علززى مسزتوى املنطقززة/املناطق  بززني املشزرفني الرتبززويني واملعلمزني ولعقزد اللقزاءات واالجتماعززات الرتبويزة
تزامنيزززة عزززرب يف اللقزززاء ميكزززن أن يزززتم بطريقزززة  ق أهزززدافها، ومتابعزززة مزززا مت االتفزززاق عليزززهيزززتحقلالتعليميزززة، أو 

 مؤمترات الويب؛ وذلك حاًل ملشكلة البعد اجلغرايف، واختصارًا للوقت واجلهد.

 



 

  21 
 

 القراءات الموجهة: .5
 والتغززززززريات التطززززززورات يف ذلززززززك وأثززززززر اهلائززززززل املعرفززززززة تزايززززززد بسززززززبب أنززززززه( "م2010) الطعززززززاين يززززززرى

 القزراءات بتزوفري معنيزون مجزيعهم الرتبزوي اإلشزراف علزى القزائمني فزإن لزذا الرتبزوي امليزدان يف والتجديدات
 األسززززززلوب هبزززززذا غريمهزززززا مززززززن أكثزززززر معنيزززززان املدرسززززززة ومزززززدير الرتبزززززوي املشززززززرف فزززززإن للمعلمزززززني املوجهزززززة
 .68ص"اإلشرايف

( أن القراءة املوجهزة " مزن الطزرق الزيت تسزاعد املعلزم علزى أن يتمشزى م2010ويف حني ذكر عايش )
النظريات والتطورات يف ميدان الرتبية والتعلزيم، ومزن  مع روح العصر، وتساعده على الوقوف على أحدث

أن يثري اهتمام املعلمني بالقراءة وتشزجيعهم عليهزا، وإذا كزان املشزرف حمبزاً للقزراءة  الرتبوي واجب املشرف
وصزززي بكتزززب معينزززة، أو مقزززاالت خاصزززة تتصزززل فإنزززه مزززن خزززالل املناقشزززات واالجتماعزززات يسزززتطيع أن ي  

 .308ص حلها"مبشكلة تربوية يراد 

أهززززم أهززززداف هززززذا األسززززلوب والززززيت تتمثززززل يف تنميززززة  إىل أشززززار (256ص م،2007السززززعود )أمززززا و 
املعلمززني مهنيًززا وثقافيًززا، ورفززع كفايززاهتم املعرفيززة يف ختصصززاهتم العلميززة، وتطززوير اجتاهززاهتم الززيت متكززنهم مززن 

 حل مشكالهتم الرتبوية.

 اإلشرافية: النشرة .6

 يف تزززأثريًا الرتبززوي اإلشززراف أسززاليب أوسززع مززن الرتبويززة النشززرة أن( 309ص م،2010) عززايش يززرى
 وحلززول واملهززارات األفكززار ينقززل أن الرتبززوي املشززرف يسززتطيع النشززرات وبواسززطة الرتبويززة العمليززة حتسززني

 مزززن وهزززي واجلهزززد، الوقزززت تزززوفر والنشزززرات املعلمزززني، مسزززتويات رفزززع يف تسزززاهم الزززيت الرتبويزززة املشزززكالت
 التعليمزات، وجمزرد الزروتني دائرة عن وخرجت طيًبا، تنظيًما ون ظمت بعناية، أ عدت إذا الناجحة األساليب

 .األوامر صيغة من وخلت

 ( النشززرة اإلشززرافية بأهنززا "وسززيلة اتصززال مكتوبززة بززني املشززرفم2012ف السززخين وآخززرون )عززرّ وقززد 
املعلمززني خالصززة قراءاتززه ومقرتحاتززه  إىلمززن خالهلززا أن ينقززل  الرتبززوي واملعلمززني، يسززتطيع املشززرف الرتبززوي

 .136ص ومشاهداته بقدر معقول من اجلهد والوقت"
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يتمثل بعضزها يف تزوفري مصزدر  اإلشرافية( أهم أهداف النشرة 258ص م،2007وقد حدد السعود )
ميكززن للمعلمززني الرجززوع إليززه عنززد احلاجززة وحماكاتززه، وتعريززف املعلمززني بززبعض األفكززار،  مكتززوب، ومنززوذج

واملمارسززززات، واالجتاهززززات الرتبويززززة احلديثززززة علززززى املسززززتوى احمللززززي والعززززاملي، وبعززززض املصززززادر احلديثززززة يف 
الل خزززز الرتبززززوي املوضززززوعات املختلفززززة، كمززززا تسززززاعد يف تعمززززيم اخلززززربات املتميزززززة الززززيت يشززززاهدها املشززززرف

 نشاطاته اإلشرافية املختلفة.

ولتعميم القراءات املوجهة والنشزرات اإلشزرافية ليسزهل احلصزول عليهزا ويسزتفيد منهزا أكزرب شزرحية مزن 
 املعلمني ميكن عرضها يف األرشيف اخلاص مبؤمترات الويب.

 الدروس التطبيقية: .7
 معلزززم أو الرتبزززوي املشزززرف بزززه يقزززوم عملزززي نشزززاط" بأهنزززا الزززدروس التطبيقيزززة (م2010) عزززايش عزززّرف

 املهززارات مزن مهززارة أي أو فعالزة، تززدريس طريقزة لعزرض املعلمززني مزن عززدد وحبضزور الصززف، داخزل متميزز
 .308ص "حمسوسة علمية بطريقة استخدامها وأمهية بفاعليتها املعلمني إقناع يف املشرف يرغب اليت

"نشاط عملي يهزدف لتوضزيح فكزرة ( الدروس التطبيقية بأهنا م2012ف السخين وآخرون )عرّ بينما 
سزززززلوب تعليمزززززي يرغزززززب املشزززززرف الرتبزززززوي يف إقنزززززاع املعلمزززززني بفعاليتزززززه وأمهيزززززة أو طريقزززززة أو وسزززززيلة، أو أ  

بتطبيززززق الفكززززرة أمززززام عززززدد مززززن املعلمززززني لتطبيززززق هززززذه الفكززززرة أمززززام  الرتبززززوي اسززززتخدامه، فيقززززوم املشززززرف
 .130ص زمالئهم"

القواعزززززد الزززززيت جيزززززب مراعاهتزززززا عنزززززد إعطزززززاء الزززززدرس  إىل( 75ص م،2010أشزززززار الطعزززززاين )يف حزززززني 
التطبيقزززي وهزززي: التخطزززيط اجليزززد مزززن حيزززث حتديزززد األهزززداف والوسزززائل وهتيئزززة املعلمزززني وإقنزززاعهم بأمهيزززة 

يف اإلعززداد والتنفيززذ والتقززومي، واختيززار املعلززم الكززفء ليكززون  الرتبززوي الززدرس، واملشززاركة املباشززرة للمشززرف
 ؛الدرس يف بيئة صفية عادية غري مصطنعة، والتقومي التعاوين للزدرس ومتابعزة النتزائجااًل، وإعطاء الدرس فعّ 

 ملعرفة مدى تأثريها.

تتمثزل يف إثزارة دافعيزة املعلمزني  والزيت( أهداف الدروس التطبيقية 289ص م،2007وحدد السعود ) 
املبتكزززرة، ممزززا  لتجريزززب طزززرق جديزززدة واسزززتخدامها، وإكسزززاب املعلمزززني مهزززارة اسزززتخدام بعزززض األسزززاليب



 

  23 
 

حتسزززني أدائهزززم وتطزززويره، وإتاحزززة الفرصزززة للمشزززرف الرتبزززوي الختبزززار فعاليزززة أفكزززاره، وإمكانيزززة  يف يسزززاعد
للتواصززل اإلجيززايب مززن خززالل التعززاون املشززرتك يف  الرتبززويني تطبيقهززا، توثيززق الصززلة بززني املعلمززني واملشززرفني

 التخطيط والتنفيذ وتقومي نتائج التطبيق.

تفعيزل أ سززلوب الززدروس  مززن خالهلززا التعزاون املشززرتك فزيمكنالتفاعززل و مززؤمترات الويزب تسززمح بمبزا أن 
 .التطبيقية بطريقة متزامنة أو غري متزامنة

 التعليم المصغر: .8
سزلوب يف تزدريب املعلمزني علزى مهزارات تعليميزة التعلزيم املصزغر بأنزه "أ   م(2010ف عايش )عرّ  

دقززززائق(، مززززع إخضززززاع أداء  10-5( طززززالب، وحلصززززة مصززززغرة )6-4حمززززددة، يف موقززززف صززززفي مصززززغر )
أن يبلزغ املتزدرب املسزتوى املرضزي  إىلاملتدرب للتقومي املضبوط، مث تكرار األداء املتبزوع بزالتقومي مزرة أخزرى 

 .84ص عنه من حيث اكتساب املهارة"

أبززرز أهززداف التعلززيم املصززغر والززيت تتمثززل يف  إىل أيًضززا (84ص م،2010أشززار عززايش )ني يف حزز
تدريب املعلمني أثناء اخلدمزة علزى املهزارات التعليميزة وأسزاليب التعلزيم احلديثزة، واسزتخدام التعلزيم املصزغر 

ة أكثززر مززن املمارسززة تقنيززة إشززرافية إبداعيززة يف جمززال اإلشززراف الرتبززوي، واإلفززادة مززن التغذيززة الراجعزز بوصززفه
 نفسها.

املصززززغر تقززززوم علززززى تصززززغري ( إن فلسززززفة التعلززززيم 75-74ص ص م،2010ذكززززر الطعززززاين )قززززد و     
أقززل مززن عشززرة طززالب وتصززغري أهززداف  إىلحززوال عشززر دقززائق وتصززغري حجززم الصززف  إىلوقززت الززدرس 

صززوتًيا ومرئيًززا  تصززغري املهززارات الززيت حتززدد التززدريب، ويززتم تسززجيل الززدرسهززدف أو هززدفني و  إىلالززدرس 
 ليتيح للمعلم املالحظة الذاتية لسلوكه.

سزززواء كزززان التعلزززيم املصزززغر أ سزززلوب فزززيمكن تفعيزززل  مبزززا أن مزززؤمترات الويزززب تتمتزززع خبصزززائص متعزززددة
بطريقة تفاعلية متزامنة أو بطريقة غري متزامنزة حبيزث ميكزن للمعلزم مالحظزة سزلوكه واالسزتفادة مزن التغذيزة 

 الراجعة.
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 التربوية:البحوث  .9
م( البحث اإلجرائي بأنه "جمموعزة مزن اإلجزراءات املنظمزة الزيت يتخزذها املزدير 2010ف الطعاين )عرّ 

واملعلززم يف مواجهززة الصززعوبات الززيت تززؤثر علززى عملززه، فهززو نشززاط مباشززر ميارسززه الشززخص املعززين باملشززكلة 
 .146ص إلجياد احلل املناسب هلا"

حتسززني ممارسززات املعلمزززني  إىلأن البحزززث اإلجرائززي "يهززدف  أيًضززا م(2010الطعززاين ) أشززاربينمززا و 
 .69ص التعليمية من خالل املعاجلة العلمية و املوضوعية للمشاكل اليت يواجهوهنا"

( أن البحزززوث الرتبويزززة أسزززلوب إشزززرايف حيزززدد املشزززكالت 207ص م،2012ويف حزززني ذكزززر عطيزززة )
 مهنًيا أثناء اخلدمة. الرتبويني الرتبوية ويوجد هلا احللول، وتنمية املعلمني واملشرفني

 الورش التربوية: .10

( الزززورش الرتبويزززة بأهنزززا "اجتمزززاع عملزززي للمعلمزززني يتزززيح الفرصزززة هلزززم لبحزززث م2010ف عزززايش )عزززرّ 
مشكلة تربوية وعالجها حتت إشزراف املشزرف الرتبزوي، يعمزل فيهزا املشزرتكون أفزراًدا أو مجاعزات يف وقزت 

 .309ص الرمسية كما تتاح الفرصة للمعلمني لتدريبات عملية"واحد، بعيًدا عن التقيد بالشكليات 

( بززأن الورشزززة الرتبويزززة هززي "نشزززاط حتسزززيين يززتم أثنزززاء اخلدمزززة، ويتزززوىل م2010ذكزززر الطعزززاين )بينمززا و 
 .73ص إعداده وتنفيذه املعلمون واإلداريون، كاملشرفني الرتبويني، أو مديري املدارس، أو غريهم"

أمهيزززة الزززورش الرتبويزززة والزززيت تتمثزززل يف تنميزززة  إىل( 277-276ص ص م،2007سزززعود )أشزززار الفقزززد 
مهارات التخطيط والتنظيم والتقومي لدى املشاركني، وإتاحة فرصة منزوهم مهنيًزا واجتماعيًزا، وتزدعيم العمزل 
اجلمززاعي التعززاوين عززن طريززق املشززاركة الفعليززة يف حززل املشززكالت، واإلسززهام يف طززرح األفكززار الرتبويززة مززن 

 قوى املشرتكني اإلبداعية، وهتيئة املعلم لتحمل مسؤولية تدريب نفسه. خالل املناقشة، وإطالق

نظززرًا ملززا تتمتززع بززه مززؤمترات الويززب مززن خصززائص ومميزززات خمتلفززة فززيمكن أن تتحقززق أهززداف وأمهيززة 
 الورش الرتبوية من خالهلا بإقامة ورش عمل تربوية )حملية، إقليمية، عاملية( تفاعلية متزامنة.
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 التربوية:الندوة  .11

 مزن عزدد فيزه يتزوىل هزادف، مجزاعي نشزاط" بأهنزا الرتبويزة النزدوة( 264ص م،2007) السزعود عّرف
 علززززى حمززززدد موضززززوع أو ملشززززكلة املختلفززززة اجلوانززززب عززززرض( 6-3) عززززددهم يززززرتاوح اخلززززرباء أو املختصززززني

 ".وآراء أفكار من عرضه مت ما حول هادف نقاش العرض يتبع ما وغالباً  املعلمني، من جمموعة

( النزززدوة الرتبويزززة أهنزززا "اجتمزززاع جمموعزززة مزززن الرتبزززويني املتخصصزززني م2010ف عزززايش )عزززرّ ويف حزززني 
أصحاب اخلربة لإلسهام يف دراسة مشكلة تربوية وإجياد احللول املناسبة هلا، وفيها تعطى الفرصة للمناقشزة 

 .309ص وإبداء اآلراء حول املوضوع من قبل املشرتكني فيها"

( أن مزن أبزرز أهزداف هزذا األسزلوب تنزاول املواضزيع والقضزايا 123م، ص2007الطعاين )ذكر قد و 
الرتبوية من جوانبها املختلفة وعرض خربات وجتارب جمموعة من العاملني يف احلقل الرتبوي، وحتقيزق فزرص 

 التواصل والتفاعل بني املشاركني واملعلمني مع قضايا تربوية تتم مناقشتها وإثراؤها.

تقزدمي نزدوات تربويزة قضايا أو مشاكل تربوية هتم اجملتمع بأكمله أو شرحية كبزرية منزه فزيمكن شة ملناقو 
 .متزامنة أو غري متزامنة عرب مؤمترات الويب

 الدورة التدريبية: .12
رف عليززززه شزززز( الززززدورة التدريبيززززة بأهنززززا "النشززززاط اإلشززززرايف الززززذي ي  268ص م،2007ف السززززعود )عززززرّ 

مدير املدرسزة( هبزدف إحزداث تغيزريات يف سزلوك املعلمزني وحتسزني أدائهزم ورفزع   املشرف الرتبوي )وأحيانًا
 كفاياهتم اإلنتاجية".

واحزد أو أكثزر مزن  إىلأنه يف الدورة التدريبية يتعرف املعلمون  إىل( 70ص م،2010وأشار الطعاين )
ش اجلمززاعي وغززري ذلززك، أشززكال التززدريب الززيت قززد تشززمل احملاضززرة والورشززة الرتبويززة واحلززوار املفتززوح والنقززا

وأضزززززاف أن الزززززدورة التدريبيزززززة تفيزززززد املعلمزززززني يف انعزززززاش قزززززدراهتم وحتسزززززني أدائهزززززم وحتزززززرر املعلمزززززني مزززززن 
 .اجلديد إىليبعد عنهم امللل ويدفعهم و املسؤوليات اليت تعودوا القيام هبا 

ذلزززك عززززرب لتقزززدمي دورات تدريبيزززة افرتاضزززية حتززززاكي الزززيت حتزززدث وجًهززززا لوجزززه وحتقزززق أهززززدافها يكزززون 
 مؤمترات الويب.
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 المؤتمر التربوي: .13
( املؤمتر الرتبوي بأنه "نشزاط مجزاعي هزادف يتبزادل فيزه جمموعزة مزن 70ص م،2010ف الطعاين )عرّ 

اهتم يف قضزايا وأمزور هتمهزم، املهتمني بالعملية الرتبوية، من مشرفني ومديرين ومعلمني وخرباء تربويني، خرب 
 تربوية مناسبة هلا". وللحوراء  سعًيا

أنززززه علززززى املشززززرف الرتبززززوي عنززززد اسززززتخدامه ألسززززلوب املززززؤمترات  (160ص ،م2009) ويززززرى سززززليم
عززززه يف علززززى حتديززززد أهززززدافها للمعلمززززني، ويهززززتم مبشززززاركتهم م -كمززززا يف الززززدول املتقدمززززة-الرتبويززززة الرتكيززززز

قزدت هزذه املزؤمترات املثزارة سزواء ع  وحتديزد املوضزوعات واملشزكالت املهنيزة  ،إعدادها وختطيطهزا وتنظيمهزا
بزززدي رأيزززه بصزززراحة يف عطزززي الفرصزززة للمعلززم لكزززي ي  علززى مسزززتوى املدرسزززة، أو املسزززتوى احمللززي، وخالهلزززا ت  

عززرف علززى اجلديززد يف زمالئززه يف كيفيززة عالجهززا، كمززا أهنززا ت   راءآت املهنيززة املثززارة، ويتعززرف علززى املشززكال
وبالتزززايل حتسزززني مسزززتوى العمليزززة التعليميزززة  لميًزززا ومهنيًزززاكزززل هزززذا هبزززدف حتسزززني مسزززتواه ع  جمزززال ختصصزززه
 .أفضل خمرجات إىلوالوصول هبا 

( أهم أهداف املزؤمتر الرتبزوي والزيت تتمثزل يف تعريزف املعلمزني 266ص م،2007وكما حدد السعود )
ملزززؤمتر وبزززني بزززأهم املوضزززوعات العلميزززة واملهنيزززة الرتبويزززة، وتنميزززة روح التعزززاون بزززني املعلمزززني املشزززرتكني يف ا

اهليئات االجتماعية املوجودة يف اجملتمع، وتوفري فرص يتفاعل فيها املعلمون مع قضايا تربوية تتم مناقشزتها 
 من قبل املختصني.

مبززا أن منصزززات مزززؤمترات الويززب هلزززا خصزززائص ومميزززات ميكزززن أن تسزززمح بتززوفري بيئزززة إشزززرافية تعاونيزززة 
؛ فعليززه ميكززن تفعيززل مززؤمترات الويززب كأسززلوب إشززرايف حززديث االنرتنززتتفاعليززة متزامنززة وغززري متزامنززة عززرب 

 وكتقنية ميكن من خالهلا أن ت طبق أساليب إشرافية أخرى.
 

  المبحث الثاني: مؤتمرات الويب  

 ايف ظل العصر الرقمي توسعت صور التعلم على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي وكان هلا تأثريً 
ا من أي وقت مضى يف بيئات تعلم ناء املعرفة بشكل تشاركي بطرق أكثر تطورً على عمليات ب اواضحً 

، من أبرزها مؤمترات الويب اليت (Web 2.0) لويباجليل الثاين ل افرتاضية مدعمة بالتقنيات املعتمدة على
ومن خالل هذا املبحث سيتم تسليط الضوء على مفهوم  متثل منصة شاملة للتعلم ومنربًا لتبادل اخلربات،
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مؤمترات الويب وأمهيتها وخصائصها ومتطلباهتا وأنواعها ومميزاهتا ومعوقاهتا إىل جانب الربجميات املختصة هبا 
 وتطبيقاهتا يف امليدان الرتبوي.

 مفهوم مؤمترات الويب:

لعقد االجتماعات، والدورات التدريبية، أو  نرتنتاإل شبكةثل مؤمترات الويب وسيلة الستخدام مت  
ا ما يتم اخللط العروض بني اثنني أو أكثر من املستخدمني يف اثنني أو أكثر من املواقع، ومن املالحظ أنه غالبً 

م مؤمترات ظ  بني مفهوم مؤمترات الويب ومفهوم مؤمترات الفيديو على الرغم من االختالف الشاسع بينهما، فن  
جهاز كمبيوتر شخصي واالتصال  فراتو ن املشاركني من التواصل يف الزمن احلقيقي ببساطة عند كِّ الويب مت  

من االتصال  الً إضافة ميكروفون وكامريا ويب، كما ميكن هلذه األنظمة استيعاب ك   كنمي  و ، نرتنتاإل شبكةب
-التعليم املبين على االتصال املباشر قارب جتارب كن أن ختلق بيئات تعلم افرتاضية ت  املتزامن وغري املتزامن ومي  

على الرغم من  نرتنتور مؤمتر الويب من خالل متصفح اإل، وميكن للمشاركني الوصول وحض-ا لوجهوجهً 
 إىلتطلب من املشاركني حتميل بعض الربامج قبل أن يتمكنوا من الوصول يأن عقد بعض مؤمترات الويب 

 (.(Foreman &  Jenkins, 2005 املؤمتر

  ا مبوقع معني فعليً  نو املشاركعلى النقيض من ذلك، تتطلب أن يتواجد  م مؤمترات الفيديوظ  ن   أما
جمهز مبجموعة من الكامريات واملعدات اليت تتصل مع معدات مماثلة يف مواقع أخرى، مما حيد من مرونة 

 اركة يف املؤمترا عن السماح للمستخدمني باختيار املوقع املالئم هلم للمشمؤمترات الفيديو، عوضً 
Foreman & Jenkins, 2005).) 

                 وبتتبع التعريفات اليت تناولت مصطلح مؤمترات الويب منذ ظهوره جند أهنا كانت تستخدم
عرب الرسائل والنشرات اإلخبارية، ولكن املصطلح يشري  نرتنتاإل شبكةهذا املصطلح لوصف املناقشات على 

بإجراء العروض واالجتماعات وحنو ذلك، ويرتبط  نرتنتاإل عملية التواصل بصورة تزامنية عرب إىلاآلن 
عنوان ويب  إىلبتحميل وتثبيت التطبيقات الشائعة أو االتصال  نرتنتاإل احلضور بعضهم ببعض عن طريق

 .(Journal of Visual Communication in Medicine, 2008) معني

 الذي النظام مؤمترات الويب بأهنا هي مPeters & Bell (2006) بيتريز وبيل فعرّ فقد 
ومشاركة  ،لإلنرتنت والتصفح املشرتك الدردشة، ومشتمل على الفيديو وتكنولوجيا املتزامن الصوت يستخدم

  نفسه. الوقت يف بعد عن التعلم للطالب يوفر فهو التفاعلية، والسبورة املكتب سطح مسات
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 ,Valaitis, Akhtar-Danesh وليفيسون ووينمان دانش وايفا-وأكرتفاليتيس عرّفها بينما 
Eva, Levinson, & Wainman )2007تتيح للمتعلمني املسجلني التفاعل  متزامنة بأهنا تقنية (م

 املكتب سطح ، ومشاركة مساتنرتنتاإل وتصفح وبصريًا وتسمح هلم بالدردشة، مسعًيا مع بعضهم البعض
 والسبورة التفاعلية.

 يتيح نظام بأهنا مKarabulut & correia (2008)  وكوريا كارابولت فهاعرّ يف حني 
 مستوى على سواء ( Skype) سكايب يف كما نرتنتحمدود عرب اإل وبعدد باجملان اللقاء للمشرتكني
 ،Adobe)) أدويب: مثل مدفوعة أنظمة وهناك صغرية كمجموعة للمستخدمني أو لفرد فرد من االستخدام

 من أكرب لعدد تتيح واليت (Go To Meeting) ميتينج تو جو ،(Web Ex)    إكس ويب
 .مستخدم (1000) إىل (15) من عددهم يصل أن وميكن املشاركة املستخدمني

قاموس كامربيدج مؤمترات الويب على أهنا نظام يتيح للعديد من املستخدمني التواصل مع  فعرّ كما 
 من خالل أجهزة الكمبيوتر، وباستخدام كامريات على -تذات الوقيف - بعضهم البعض بصورة متزامنة 

 (.Cambridge, 2014) نرتنتاإل شبكة

وباستقراء التعريفات السابقة اليت تناولت مؤمترات الويب جند أهنا مجيعها تركز على توافر صفة التزامنية 
تلك املؤمترات مثل: الدردشة وتبادل  يف مؤمترات الويب إضافة إىل جمموعة من اخلدمات املتعددة اليت ت تيحها

 امللفات والسبورة التفاعلية، اليت متتد خدماهتا لتشمل األفراد واجملموعات على حد سواء.

 متطلبات مؤمترات الويب:

 :أيتييتمثل احلد األدىن من املتطلبات املتعلقة باملشاركة مبؤمتر الويب فيما      
 .مكتيب( أو كمبيوتر )حممول .1
 .عايل السرعة إنرتنتاتصال  .2
 .كامريا ويب .3
 .ميكروفون .4

                         .لعقد املؤمترات عرب الويب نرتنتاإل شبكة أو خدمات على خمصصة برامج .5
(Lowa State University, 2014). 
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 رئيس متطلب توافرها ويعد، الويب مؤمتر عليها يرتكز رئيسة دعائم مبثابة السابقة املتطلبات وتعترب    
 مؤمتر يف جلي خلل إحداث إىل يؤدي أحدها غياب أن حيث، -نوعه كان أيا – الويب مؤمتر إلجراء
 .إجراؤه تعذر يف يتسبب وبالتايل الويب

 خصائص مؤمترات الويب:

 ب واليت        على الرغم من وجود العديد من الربجميات ومواقع االستضافة اخلاصة مبؤمترات الوي
                        الطب يف البصرية االتصاالت جملة اليت أوردهتا إال أن اخلصائص ،التكنولوجيةقدراهتا تتباين 

وتتمثل هذه اخلصائص فيما يلي                                بط بني بعضها البعض، ير  اا مشرتكً تشكل قامسً 
(Journal of Visual Communication in Medicine, 2008):  

فإن  ،القدرة على تقاسم املوارد على كمبيوتر واحد مع اجملموعة بأكملها تقاسم الشاشة:قدرات  .1
به  تسمح للمقدم بعرض سطح املكتب اخلاص الويبؤمترات مالغالبية العظمى من أدوات عقد 

مثل: ملفات مايكروسوفت أوفيس ذات االمتداد                   ثائق معينةعرض و مشاركني أو لل
(DOC, PDF, PPT)،   أجزاء  على سلط الضوءي  الشرح على الشاشة، و  ظهري  كما أنه ميكن أن

على  اإللكرتونية العصف الذهين اسرتاتيجية تتوفر، و من تطبيقات الشاشة أو طريقة عرض ملء الشاشة
وتنفيذ األنشطة التعاونية وغريها من  ،لتبادل األفكار فرصة تعطي املشاركني يف االجتماعو نطاق واسع 

 .أدوات السبورة
ميكن استخدامها من قبل املشاركني للتواصل مع اجملموعة  النصية أدوات الدردشة :ةالفوري ةاسلمر ال .2

 إىلدون احلاجة من بأكملها يف وقت واحد، أو مع جمموعة خاصة من األفراد يف غرف حمادثة خاصة 
 .للدردشةاستخدام تطبيق خارجي آخر 

 .ةض التقدمييو التطبيقات اليت تسمح لعدد من املشاركني لتويل مهام العر تعدد مقدمي العروض:  .3
تكنولوجيا االتصاالت الصوتية اليت تتيح (: VoIP) نترن نقل الصوت عبر بروتوكول اإل .4

 .نرتنتللمستخدمني إجراء املكاملات اهلاتفية عرب اإل
جتماع االصورهم يف  بثويب  كامريات  املستخدمنيميكن للمشاركني عقد المؤتمرات بالفيديو:  .5

 .نرتنتعرب اإل
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بعض التطبيقات تسمح للمشاركني يف مؤمترات الويب بتخزين التسجيالت على أجهزهتم التسجيل:  .6
 احمللية، يف حني آخر تسمح آلخرين باستضافة امللفات على خادم بعيد.

 تلك جيعل، الويب مؤمترات ضمن البعض بعضها مع الذكر اآلنفة اخلصائص اجتماع أن ويالحظ
 .والتدريب التعلم يف العالية بكفاءهتا متتاز اليت التفاعلية البيئات إىل التقليدية البيئات من تتحول املؤمترات

 أنواع مؤمترات الويب:

توضيح هلذه  أيتيوفيما  الويب، وغالًبا ما تتداخل فيما بينها،ؤمترات مهناك ثالثة أنواع خمتلفة من 
 األنواع:

مباشر  ثب من خالل هذا النوع من مؤمترات الويبميكن : (Webcast) البث الشبكي .1
لوسائل  لكثري من املستمعني/املشاهدين نرتنتتوى الصوت أو الفيديو من مصدر واحد عرب اإلحمل

 مباشرة أو عند الطلب. بثهملف الوسائط ميكن تدفق الوسائط الفائقة، و  باستخدام تكنولوجيا اإلعالم
 افرعدد و و ، يت تذاع عرب القنواتال ةحمطات اإلذاعة والتلفزيون احلالي بعض شملي نرتنتالبث عرب اإلو 

عرض العروض التقدميية، باشر بالبث املفقط، ويسمح  نرتنتاإل شبكة حمطات خاصة علىمن 
 .واحللقات الدراسية والندوات، جتماعات،واللقاءات واال

ات، والندوات، اضر مؤمترات الويب يسمح بتقدمي احملنوع معني من : (Webinar) الويبينار .2
، شاركنيامل إىل اضريف اجتاه واحد من احمل االتصال كون، وينرتنتطريق اإلالتفاعلية عن عمل الورش و 

، أو االتصال يف اجتاهني بني احملاضرين البث الشبكي :مثل عدد حمدود من املشاركنيوالتفاعل مع 
بينهم كما يف جلسات الندوات من خالل طرح األسئلة  كامالً واملشاركني وهبذا يكون التفاعل  

عرب خط اهلاتف  يكون احملاضر يقدم اجللسة يف بعض احلاالتواألجوبة، وورش العمل التفاعلية. و 
اهلواتف  ربع واستجيبيميكن أن  شاركوناملالشاشة، و على  املعروضةاملعلومات  إىلشري يالعادي، يف حني 

 استخدامبيف السوق أدرجت التكنولوجيا السمعية  الويب اخلاصة هبم. هناك تقنيات عقد مؤمترات
 . نرتنتاالتصاالت على اإل بإجراء للسماح ؛(VoIP)نرتنتالصوت عرب اإل بروتوكول

فيها  تكونويب اليت الات نوع معني من مؤمتر : (Web meeting) اجتماع الويب .3
لغرض مناقشة  ااثنني أو أكثر من الناس يأتون معً يف اجتماع  ،إمكانيات التفاعل عالية بني املشاركني
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  يتم إجراء مثل هذه اللقاءات مع كل مشاركات الويب يف مؤمتر و ا يف إطار رمسي. موضوع، وغالبً 
وتشمل هذه الفئة  ،نرتنتعرب اإل املشاركني اآلخرينب متصالً  اخلاص بهأمام الكمبيوتر  جالس

 اليت فيها تفاعل بني واملؤمترات الكبرية نرتنتعرب اإل رىجت  اجتماعات جملس اإلدارة واملوظفني اليت 
                           نفسهقادرين على التحدث وتبادل الوثائق يف الوقت  ، حبيث يكونوناملشاركني واحملاضرين

(New World Encyclopedia, 2013.) 

 مجيعها تتيح إذ، البعض بعضها بني فيما ملحوظًا تداخالً  هناك أن جند الويب مؤمترات أنواع وباستقراء
 الرتبوية املؤسسات من العديد قبل من أساسيا خيارا جتعلها بالكامل تفاعلية بيئة ضمن اخلدمات من العديد

 .ويب اجتماع أو ويبينار أو شبكي بث صورة على كانت سواء

 مميزات مؤمترات الويب: 

، مع يةكيوالدينامتوفر مؤمترات الويب تقنية ذات كفاءة عالية للتعلم/التدرب عن بعد تتسم باملرونة 
 فاألشخاص هنا ميكنهم أن يشاركوا يف املؤمتر -ا لوجهوجهً -احلفاظ على بعض من جوانب االتصال املباشر 

 اومرهقً  الوجه ميكن أن يكون متعبً  نية، فالسفر واللقاء وجهاً اقيود مادية أو زم ةأيدون أن يكون لديهم  من
مؤمترات  بعكسهدر الوقت ويضم الكثري من األعباء والتكاليف، ، كما أنه قد ي  على كفاءة العمل اؤثر سلبً ي  و 

              ا أقل من املؤمترات التقليدية املباشرةوتنظيمً  اا وجهدً تتطلب وقتً و هي أرخص فالويب 
(Suduc, Bîzoi, Filip, 2009) . 

                     كما أوردها باور وهيلستني  صات مؤمترات الويب بيئات تعاونيةوتوفر من
Bower & Hellstén, 2009))، تيةاآل تتصف باملميزات: 

 بث الوثائق بني مواقع بعيدة ومتفرقة.القدرة على  .1
 تسهيل عمليات التأليف التشاركية. .2
 .(VoIP) نرتنتستخدام بروتوكوالت الصوت عرب اإلاا بمشاركة الوثائق واملصادر ومناقشتها تلقائيً  .3
 بغرض حتقيق خدمات التعليم أو التقييم. ؛توصيل العروض التقدميية .4
عن تقدمي الدعم التقين يف حال  فضالً  ،تسهيل العروض التوضيحية القائمة على استخدام الكمبيوتر .5

 حدوث مشكالت.
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عن القدرة على  فضالً  ،استخدام سبورات املناقشة التفاعلية بغرض تدعيم البناء التشاركي لألفكار .6
 تدوين املالحظات.

 .بني األماكن املتباعدة من خالل الربط بشبكات الفيديو (احلركية -املرئية)السماح مبشاركة املعلومات  .7

 Journal of Visual) أضافت جملة االتصاالت البصرية يف الطبو  
Communication in Medicine, 2008 :على هذه املزايا ما يلي ) 

شبكة اتصال ب يوجديف أي مكان طاملا و ميكن االتصال من أي جهاز كمبيوتر،  :سهولة الوصول .8
 ، وكامريا ويب.نرتنتاإل

 مشكلة يف التشغيل بني أنظمة التشغيل املختلفة.: ال يوجد التوافق .9
مؤمترات الويب هي األسهل لالستخدام وال تنطوي على تركيب الربجميات وال يتم  :البساطة .10

 التعاطي مع قضايا احلقوق اإلدارية.
على مزايا مؤمترات الويب من منظور  ((Bower & Hellstén, 2009باور وهيلستني  كزّ ر و  

 اآليت: حيث يتم خالهلا بأن هناك العديد من الفوائد املتأتية من استخدام مؤمترات الويب فقد وجداثقايف، 
 :استبعاد التحيز الثقايف ودعم التفاعالت املفتوحة يف اجملموعات. على سبيل املثال  .11

 عديد من األفراد بالتواصل يف وقت واحد، سواء كان هذا التواصل لل النصية تسمح الدردشة
 الدردشة إىلستخدام اللغة األوىل أو حىت بالنسبة ملستخدمي اللغة كلغة ثانية، فالوصول الفوري اب

 يقلل من خماطر االختالفات اللغوية. النصية
 ا للمستخدمني بإعادة التدقيق يف املفردات غري الواضحة يف القراءة وفقً  يةنصالدردشة سمح الت

 املفضلة.للخط الذايت اخلاص بكل متعلم وسرعته 
  ميكن إعادة فهمه وتناوله عند استعراض احملفوظات  موضوعأي  فعند طرحتسجيل اجللسات

 .باجللسةاخلاصة 
إلقامة ثقافات  ؛الويبؤمترات مالتعلم باستخدام  على امل يعتادوا نسبيً  الذين لطالبالفرصة ل تتيح .12

الطالب حول كيف ومىت يتم التعاون،  رغباتوميكن للمعلمني حتديد  ،نرتنتجديدة للتعاون عرب اإل
تلك السلوكيات اليت  خلص منتالواجلمع بني أفضل جوانب التعلم الدويل عرب خمتلف الثقافات مع 

 تعترب غري منتجة. على سبيل املثال: 
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  نصية أثناء حتدث احملاضر؛ وذلك بغرض تقدمي نوع التشجيع الطالب على املسامهة يف الدردشة
 ذية الراجعة اليت ميكن أن تقوي عملية التعلم.من التقييم والتغ

  اآليت:وامللكية لعملية التعلم من خالل  ليةؤو باملستشجيع الطالب على الشعور 

 .نرتنتأكثر الطرق الفعالة لعقد مؤمترات الويب لتفعيل وتدعيم التعاون عرب اإلاقرتاح  -

 .الثقافية املتنوعة االتجملرصد العيوب الرتبوية احملتملة الستخدام مؤمترات الويب يف ا   -

 .اللغة غري املنطوقة واملستخدمة يف بيئات التعلم خبصوصبعض احللول تقدمي  -

 من تنبثق املميزات تلك مجيع أن جند وحتليلها ذكرها سبق اليت العديدة املميزات إىل وبالنظر 
 على وقدرهتا، التقليدية للمؤمترات تضيفها اليت املتعددة وتقنياهتا مبواردها الرقمية البيئة تقدمها اليت اإلمكانات

 باعتبارها مكان كل يف الويب مؤمترات انتشار يف ساهم مما، واقتصادية تفاعلية أكثر املؤمترات تلك جعل
 للكثري بالنسبة عنه غىن ال أمرًا متثل فهي، الرمسية وغري الرمسية املعارف لتبادل ثرية ومنصات غنية تعلم بيئات

 مواقعهم اختالف على مًعا والعمل التعلم من الناس متكني إىل املؤمترات هذه تعمد حيث املنظمات، من
 قدرة حتسني على يعمل الكمبيوتر أجهزة مع التعامل أن كما املال، وتوفري اإلنتاجية، وحتسني وثقافاهتم،

 الويب مؤمترات تقنية كانت أن فبعد، هلم املعرفة ومتكني البيانات مع التعامل يف األشخاص من العديد
 التعليمية البيئات مجيع يف انتشارًا أكثر اآلن أصبحت الكبرية، امليزانيات ذات للشركات فقط متاحة

 .هبا متتاز اليت املزايا مجلة من املنبثقة التقنية هذه ألمهية نظراً (؛ بعد عن والتعلم واملدجمة، التقليدية،)

 معوقات مؤمترات الويب: 

وفًقا ملا  جناحها يف ؤثروت   الرتبوي امليدان يف الويب مؤمترات استخدام تواجه اليت كن إمجال املعوقاتمي  
            ، وباور وهيلستني(Coffey, 2010): كويف ، كدراسات كاًل منأوردته العديد من الدراسات

Bower & Hellstén, 2009)) بيزوي وفيليبو  ك، وسودو(Suduc, Bîzoi, & Filip, 
 اآليت:، يف  (2009

 . المعوقات التقنية/المادية:1
 ا للدعم الفين تتطلب فريقً حيث صيانتها لو املدفوعة  مؤمترات الويب ارتفاع التكلفة املادية لربجميات

 .والصيانة
 ضرورة تترف وليسبرجميات مؤمترات الويب املدفوعة بأهنا  إىلبعض املؤسسات  نظر. 
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 اجملانية. وجود ثغرات أمنية يف برجميات مؤمترات الويب 

 . المعوقات البشرية: 2 
 بني احملاضر واملشاركني أو املشاركني مع  مشاكل سوء الفهم، وزيادة الصراع واخنفاض التماسك

 .ا لوجهالتفاعل وجهً  بعضهم البعض بسبب عدم
 الويب ؤمتراتماستخدام تقنيات من جراء  حتول تربوي من حدوثاحملاضرين  ختوف. 
   ا طوياًل يف بعض احلاالتيستغرق وقتً  ملؤمترات الويبتوفري اإلعدادات القبلية. 
  .نقص الكوادر البشرية املؤهلة من كوادر تقنية أو تعليمية 
  برجميات مؤمترات الويب. استخدامعدم كفاية التدريب والتأهيل على مهارات 
 مؤمترات الويب. عدم توفر الوقت الكايف لدى احملاضرين واملشاركني الستخدام 

 من العديد وظهور، واالتصاالت واملعلومات احلاسبات تكنولوجيا يف احلاصل التقدم مع يالحظ أنه إال
 ومن، تكلفة أقل وجعلها الويب مؤمترات جودة رفع يف ساهم قد، الويب مبؤمترات املختصة املؤسسات

 يف ساعد فيها اجلودة مؤشرات كأحد وأدواهتا التقنية تبين حنو الرتبوية املؤسسات تسارع فإن آخر جانب
 إذ، فيها واملشاركة الويب مؤمترات استخدام تفعيل دون حتول اليت البشرية املعوقات من العديد على التغلب
 .وطالب موظفني من ملنسوبيها مناسب تقين مستوى أو ثقافة حتقيق على املؤسسات تلك عمدت

 برجميات مؤمترات الويب:

الويب  ت عقد مؤمترات الويب، أصبحت مؤمتراتبرجمياا للتوقعات العديدة بنمو واخنفاض تكلفة نظرً 
ما يزيد عن  كانت مؤمترات الويب مكلفة حيث ميكن انفاقفيف املاضي القريب،  أكثر قدرة على املنافسة

وتقدم التكنولوجيا  ،. أما اآلن مع تغري الزمنالويبؤمترات مشراء ترخيص سنوي لعقد لدوالر  (50.000)
: ات جمانية مثلبرجميعلى  احلصول ميكن ا وعالوة على ذلكوتطورً  أصبحت مؤمترات الويب أكثر كفاءةً 

 سكايبو  ،(DimDim، ودمدم )WebHuddle)(، وويب هودل )WizIQويزايكيو )
(Skype)   ايف وضع قوي نسبيً  ومستقر توفر للمستخدمني تواصل متزامناليت. 

توفره من إمكانيات ومدى موثوقيتها، والسعر،  وما ربجمياتذلك فإن مستقبل هذه ال وعلى الرغم من
ات على مدى فرتة لربجميهذه ا ستدامةاحول كفاءة و  اشكوكً  لدى الرتبويني ولدّ ؛ مما ةوامليزات كلها غري معروف

أن تكون مستقرة، حيث سيكون هناك التزامات  الويبؤمترات م يجب ألنظمة عقد، فطويلة من الزمن
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 يؤخذ يف االعتبار ألغراض تعليمية تشمل تدريب املشاركني من املعلمني فعند اختيار نظام مؤمترات الويب
إضافة ، القدرة على حتمل التكاليف، و القدرة على التنبؤ، و االعتمادية، و التوافق، و االستدامةعدة اعتبارات ك

 .(Schroeder, 2011)ن امليزاتجمموعة كاملة م إىل
        ؛ Wikipedia, 2014) وفيما يلي جدول للمقارنة بني أبرز برجميات مؤمترات الويب

 (:2010/2012، وبونك
 (1جدول رقم )

 مقارنة أبرز برمجيات مؤتمرات الويب

 
 البرنامج

 
 التكلفة

عدد 
 المستخدمين

دعم 
 الصوت

دعم 
 الفيديو

دعم 
 الدردشة

مشاركة 
سطح 
 المكتب

 
 السبورة

مشاركة 
تصفح 

 نترن اإل

تحميل 
 الملفات

Skype  ً25 -1 جمانا √ √ √ √ X X √ 
DimDim  ًغري حمدد جمانا √ √ √ √ X X √ 

Adobe 
Connect 

 مدفوع
 1 - 1500 √ √ √ √ √ √ √ 

WebEx 3000-1 مدفوع √ √ √ √ √ √ √ 
GoToMeeting 1500-1 مدفوع √ √ √ √ X X X 

Elluminate 1000-1 مدفوع √ √ √ √ √ √ √ 

 

ومن خالل استعراض برجميات مؤمترات الويب وحتليل مواصفاهتا جند أهنا تصنف بشكل رئيس إىل 
قسمني: جماين ومدفوع، حيث يتضح وبشكل جلي من مواصفات برجميات الويب اجملانية عدم إحتوائها 

وهو غالبا ما تتضمنه برجميات الويب املدفوعة على سبورة تفاعلية وعدم إتاحتها ملشاركة تصفح اإلنرتنت، 
 اليت تتيح قدر أكرب من اخلدمات ومستويات أكرب من التفاعلية والطاقة االستيعابية للمشاركني.

 تطبيقات مؤمترات الويب يف امليدان الرتبوي:

التغلب  الطالب، واحلد منالتعلم والتواصل بني املعلمني و  قد تكون مؤمترات الويب مفيدة يف حتسني
 التفاعل مع الطالبمن من خمتلف أحناء العامل  الرتبويني ن اخلرباءكّ مت  ا على حاجز الزمن واملسافة، كما أهن

حتسني  إىلوبالتايل تؤدي نقل تعبريات الوجه واإلشارات غري اللفظية األخرى، ويب اليت تكامريا ال  من خالل
معرفة كيفية  إىلحباجة  رباء الرتبوينياخلفالة للتعلم والتعاون عّ مما جيعل هذه املؤمترات أداة ف ،التواصل والتفاهم
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عدة طرق الستخدام ميزات مؤمترات   (Clark, 2005)كحتقيق أفضل استفادة منها. وقد اقرتح كالر 
ا للفصول هي مناسبة متامً فدورات الدمج  مثل: الويب لدعم األهداف التعليمية يف أنواع خمتلفة من الدورات

ا لوجه لتعريف الطالب على إعداد اجتماع الفصول الدراسية األولية يف بيئة وجهً  إىلقد حتتاج ، و االفرتاضية
 ، بعدها يتم عقدنرتنتا بعد ذلك إلحدى اجللسات عرب اإل، مث إجراء مؤمتر ويب قريبً مؤمترات الويببرنامج 

البعض وتذكريهم باملهام القادمة  مهالطالب مع بعض تواصل للحفاظ على نرتنتاجتماعات شهرية عرب اإل
بعض االسرتاتيجيات اليت تعزز دورات عقد مؤمترات  إىلكما أشار   .أسئلتهم ناإلجابة عللمناقشة و أو 

الويب مثل: اسرتاتيجية التعلم التعاوين اإللكرتونية حيث يكون الطالب يف جمموعات صغرية وجيتمعون يف 
واسرتاتيجية حل  ،اإللكرتونية العصف الذهينواسرتاتيجية  ،قاعات افرتاضية ويتم توزيع املهام عليهم

واسرتاتيجية املناقشة اإللكرتونية وغريها من االسرتاتيجيات، والطرق، واألساليب اليت  املشكالت اإللكرتونية،
 .الويبمع أنظمة مؤمترات  ميكن استخدامها

والتقنية  اإلرشادات العمليةلكن على الرغم من زيادة توافر فالتوجه اآلن حنو "التدريس الرقمي" و 
إال أنه ما زال  ستثمار يف العملية الرتبويةلال احيويً  االً جم تعدباإلضافة لكوهنا ، و الستخدام مؤمترات الويب

هناك الكثري من اجلدل حول تفعيلها يف امليدان الرتبوي ويؤكد هذا ما توصلت له نتائج الدراسة احلالية بأن 
 مؤمترات الويب مل تفعل بشكل كامل يف العملية اإلشرافية.

 اتتطوير املعرفة واخلرب ل البد من إجياد طرق الرتبوييف امليدان  و لنجاح استخدام مؤمترات الويب 
مؤمترات الويب نفسها تعد مناخ ها، فباستخدام نوالطالب الذين سيقومو  املعلمنيواألفكار لكل من 

على نوعية التعلم املتزامن الذي سيتم  هم، فاملقرتح أن يتم تدريباملعلمنيمناسب يتم من خالله تطوير 
 (De Groot, Harrison & Shaw, 2011) .باستخدامه مع الطال
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 : الدراسات السابقة:ثانيا
حمورين  علىمت تقسيمها و هذا اجلزء الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة احلالية، استعرض 

 :اآليتعلى النحو 
 .دراسات تتعلق باستخدام التقنية احلديثة يف اإلشراف الرتبوي :المحور األول
 .تتعلق مبؤمترات الويب دراسات :المحور الثاني

 ومكاهنا يتضمن هدف الدراسة؛ بعرض ملخص لكل دراسة السابقة تناول الدراسات متو 
ومنهجها وعينتها وأدواهتا وأهم نتائجها، مع مراعاة الرتتيب الزمين يف تسلسل دراسات كل حمور من 

 األقدم. إىلاألحدث 

احلديثة يف احملور األول: دراسات تتعلق باستخدام التقنية 

 اإلشراف الرتبوي:

 اإلشراف أمهية درجة عن الكشف إىل الدراسة هدفت م( دراسة2012أجرت هدى البلوي )
 الرتبويات املشرفات نظر وجهة من اإلشرافية األساليب يف معوقات استخدامه ودرجة اإللكرتوين، الرتبوي

 املسحي، الوصفي املنهج اتبعت الدراسة الدراسة ألهداف ، وحتقيًقاتبوك مبنطقة الرياضيات ومعلمات
 رياضيات ومعلمة تربوية مشرفة( 271) العينة وبلغت للدراسة، اجملتمع األصلي الدراسة عينة مثلت وقد

 تبوك مبنطقة للبنات احلكومية الثانوية املدارس يف رياضيات معلمة( 130)تربوية و مشرفة( 141) بواقع
واستخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات الالزمة ألغراض هز(، 1432/ 1431الدراسي ) للعام

 من اإللكرتوين الرتبوي اإلشراف أمهية درجة الدراسة، وأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة التايل: أن
 اإللكرتوين الرتبوي اإلشراف استخدام معوقات درجة عالية، وأن بدرجة كانت الدراسة عينة نظر وجهة

 عالية. بدرجة كانت الدراسة نظر عينة وجهة من اإلشرافية األساليب يف

لتعرف على درجة معرفة املشرفني الرتبويني مبكة ا كان هدفهام(  2011دراسة املعبدي )أما 
تطبيق اإلشراف اإللكرتوين  متطلباتاإلشراف اإللكرتوين، و  أمهيةاإلشراف اإللكرتوين، و  فهوماملكرمة مل

اتبعت عوقات استخدام اإلشراف اإللكرتوين يف األعمال اإلشرافية، وقد يف األعمال اإلشرافية، ومب
( مشرفًا تربويًا مبكة املكرمة، 183الدراسة النهائية من ) ملنهج الوصفي، وتكون جمتمع وعينةا الدراسة

واستخدم االستبانة كأداة جلمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة، وكانت من أهم نتائج الدراسة أن 
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مستوى متطلبات تطبيق اإلشراف اإللكرتوين يف األعمال اإلشرافية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني 
مبدينة مكة املكرمة كانت بدرجة كبرية، وإن درجة املعوقات اإلدارية والتقنية والفنية والبشرية من املعوقات 

 مكة مبدينة الرتبويني املشرفني نظر ةوجه من اإلشرافية األعمال اليت تعرتض تنفيذ اإلشراف اإللكرتوين يف
 .كبرية بدرجة كانت املكرمة

أمهية اإلشراف  على الدراسة للتعرف سعت دراسة م(2010الغامدي )، أجرى جدةويف 
الرتبوي اإللكرتوين باستخدام نظم التعليم اإللكرتوين ومعوقاته يف تطبيق بعض املهام اإلشرافية، وتكون 

، وقد استخدم املنهج الوصفي ا بإدارة الرتبية والتعليم جبدة( معلمً 58( مشرفًا و)88جمتمع الدراسة من )
يانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وأشارت نتائج التحليلي لذلك، واستخدم االستبانة كأداة جلمع الب

اإللكرتوين وكثرة معوقاته باستخدام نظم التعليم اإللكرتوين  األمهية البالغة لإلشراف الرتبوي إىلالدراسة 
 يف حتقيق بعض املهام اإلشرافية.

تركيز اإلشراف الرتبوي على مراقبة  هاهدف واليت كان مFarely(2010) فاريل  دراسةأما 
بيئة  إىلوتقييم املعلمني يف مدارس سايبري، وكذلك حترير العملية اإلشرافية من قيود التقليدية والتحول هبا 

، وممارسة العملية اإلشرافية باستخدام التقنيات احلديثة، حيث تصف هذه نرتنتاإلشراف والتعلم باإل
وكذلك املمارسات اإلشرافية اليت يستخدمها اإلداريني،  نرتنتللمعلمني على اإل ءالدراسة معايري األدا

، واملهارات الفنية، تعّدد املهام :وهي نرتنتحيث استخدمت يف هذه الدراسة معايري حمددة لبيئة اإل
 ا يفمعلمً  (13)إداريني و (3)سنة، و (12-6)طالب أعمارهم من تتكون من  وكانت عينة الدراسة

، وقد استخدم املنهج الوصفي لذلك، ا ومدرسة واحد يف والية نيوجريسيني يف والية بنسلفانيمدرست
األساليب اإلشرافية عرب التقنية  إىلوكانت أداة الدراسة املقابلة وكذلك االستبانة، وتوصلت الدراسة 

اعتماد األساليب ، كما أكدت نتائج الدراسة للطريقة التقليدية حد كبري إىل مشاهبةكانت احلديثة  
 .لوجه لتقييم األداء اشرافية على مقابلة املعلمني وجهً اإل

 استخدام وأمهية واقع معرفة إىل هدفت واليت (م2009) دراسة عهود الصائغ أن يف حني
 مدى عن والكشف األطفال، رياض يف الرتبويات مهام املشرفات بعض تسهيل يف اإللكرتوين اإلشراف

 وحتديد األطفال، برياض اإلشرافية األساليب تفعيل يف لإلشراف اإللكرتوين الرتبويات املشرفات ممارسة
 العملية يف اإللكرتوين اإلشراف استخدام يف األطفال املشرفات الرتبويات برياض تواجه اليت املعوقات



 

  39 
 

 تكون وقد البيانات، جلمع كأداة االستبانة واستخدمت املنهج الوصفي، الدراسة اتبعت وقد اإلشرافية،
( 12) منهن األطفال، رياض جمال يف تربوية مشرفة( 45)مفردة، بواقع ( 495) من الدراسة جمتمع
 املعلمات عدد كان حني يف جدة، مبدينة تربوية ( مشرفة33)و املكرمة، مكة مبدينة تربوية مشرفة

 مبدينة معلمة( 282)و املكرمة، مكة مبدينة ( معلمة168) منهن األطفال، رياض يف معلمة( 450)
 اإللكرتوين اإلشراف استخدام أمهية على الدراسة عينة اتفاق :يلي ما الدراسة نتائج أهم جدة، وكانت

عالية،  بدرجة اإللكرتوين اإلشراف استخدام على الدراسة عينة اتفاقو عالية،  بدرجة األطفال رياض يف
 األطفال رياض يف اإللكرتوين اإلشراف الستخدام امعوقً  عشر مثانية حتديد على الدراسة عينة اتفاقو 

 .عالية بدرجة

على آراء املشرفات الرتبويات  دراسة كان هدفها التعرف م(2008صاحلة سفر )أجرت كما 
حول مفهوم اإلشراف الرتبوي عن ب عد وأمهيته وتطبيق أدواته والكشف عن املعوقات املادية والبشرية اليت 
ميكن أن تعرتض تنفيذه، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وتكون جمتمع وعينة الدراسة من 

( مشرفة تربوية، 638ة، جدة، الطائف، والبالغ عددهن )املشرفات الرتبويات يف كل  من مكة املكرم
واستخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وكانت من أهم نتائج 

مع  لتوافقهالدراسة إمجاع املشرفات الرتبويات على أمهية اإلشراف الرتبوي عن ب عد وضرورة تطبيقه 
وإن أبرز املعوقات املادية لتنفيذ اإلشراف الرتبوي عن ب عد هو سوء البنية متطلبات العصر احلديث، 

التحتية اإللكرتونية إلدارات اإلشراف الرتبوي واملدارس، أما أبرز املعوقات البشرية فهي ضعف الثقافة 
 واملديرات واملعلمات. الرتبويات والتدريب الكايف الستخدامه لدى املشرفات نرتنتاحلاسوبية واإل

 الرتبويني املشرفني ممارسة مدى على التعرفواليت كان هدفها  (م2008) دراسة الغامديأما 
 عندهم تواجه اليت املعوقات على والتعرف الباحة، مبنطقة اإلشرافية توظيف األساليب يف نرتنتلإل

 يف نرتنتاإل توظيف يفهم تساعد اليت الطرق على اإلشرافية، والتعرف األساليب يف نرتنتاستخدام اإل
التعليمية  العملية يف اإلشرافية األساليب توظيف يف نرتنتاإل دور على التعرف الرتبوي، وكذلك اإلشراف

 واستخدمت االستبانة املسحي، الوصفي املنهج الدراسة اتبعت وقد الباحة، مبنطقةهم نظر  وجهة من
 الرتبية والتعليم إدارة يفمشرفًا تربويًا ) 153 (من الدراسة عينة تكونت حيث البيانات، جلمع كأداة
 الرتبويني املشرفني ممارسة إن :التايل النحو على الدراسة نتائج أهم وجاءت التعليمية، الباحة مبنطقة
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 تواجه معوقات هناك متوسطة، وأن بدرجة كانت الباحة مبنطقة اإلشرافية األساليب توظيف يف نرتنتلإل
 تساعد أن ميكن طرقًا هناك اإلشرافية، وأن األساليب يف نرتنتاإل استخدام عند الرتبويني املشرفني
 .اإلشرافية األساليب يف نرتنتاإل توظيف يف الرتبويني املشرفني

 املشرفني استخدام واقع عن الكشف إىل هدفت واليت (م2007)دراسة الشافعي يف حني أن 
 اإلشراف جمال يف الرتبوية والنشرات املوجهة القراءات أسلويب يف تفعيل العنكبوتية للشبكة الرتبويني
 يف العنكبوتية الشبكة استخدام أمهية مدى ومعرفة جدة، الرتبويني مبحافظة املشرفني قبل من الرتبوي،

 صعوبات وحتديد الرتبويني، املشرفني نظر وجهة من الرتبوية املوجهة والنشرات القراءات أسلويب تفعيل
 وقد ،الرتبوية والنشرات املوجهة القراءات أسلويب يفهم تواجه اليت الشبكة العنكبوتية استخدام ومعوقات

 تكونت عينة حيث البيانات، جلمع كأداة االستبانة الوصفي، واستخدمت املنهج الدراسة اتبعت
 :التايل النحو على الدراسة هذه نتائج أهم جدة، وجاءت حمافظة يف تربويًا مشرفًا (160) من الدراسة

 قبل املشرفني من الرتبوية والنشرات املوجهة القراءات تفعيل يف العنكبوتية للشبكة االستخدام درجة أن
 الشبكة عرب للمعلمني الرتبوية والنشرات املوجهة القراءات إرسال ما، قلة حد إىل ضعيفة كانت الرتبويني

 العنكبوتية.

 الرتبويني املشرفني توظيف مدى معرفة واليت كان هدفها (م2007) دراسة الغامديأما 
 الوصفي املنهج الدراسة اتبعت الرياض، وقد مبدينة رائهم حوهلاوآ الرتبوي، اإلشراف يف نرتنتلإل

 مشرفًا (320) من الدراسة عينة تكونت حيث جلمع البيانات، كأداة االستبانة واستخدمت التحليلي،
 نرتنتلإل الرتبويني املشرفني توظيف متوسط بلغ :التايلالنحو  على الدراسة نتائج أهم وجاءت ،تربويًا

 كثرية معوقات (، وتوجد٪52بنسبة ) أي( 5) أصل من( 2.60) الرياض مبدينة الرتبوي اإلشراف يف
 أي( 5) أصل من( 3.39) املعوقات متوسط بلغ حيث الرتبوي اإلشراف يف نرتنتاإل توظيف أمام

 اإلشراف يف وتوظيفها نرتنتلإل مؤيدون الرتبويني املشرفني أن النتائج (، وأظهرت٪67.8) بنسبة
 (.٪80) بنسبة أي( 5) أصل من( 4) اآلراء متوسط بلغ كبري، إذ بشكل الرتبوي

 املشرفني استخدام واقع على التعرف إىل هدفت دراسة (م2007) النفيسة وأخريًا، أجرى
 وقد الوصفي، املنهج الدراسة اتبعت وقد جدة، مبدينة تدريب املعلمني يف اإللكرتوين للتعليم الرتبويني
 جلمع كأداة االستبانة واستخدمت جدة، مدينة يف تربويًا مشرفًا( 191) من الدراسة عينة تكونت
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 يف اإللكرتوين للتعليم الرتبويني املشرفني استخدام أمهية أن :يلي مبا الدراسة نتائج أهم وجاءت البيانات،
 للتعليم الرتبويني املشرفني ممارسة عالية، وأن بدرجة كانت الدراسة عينة نظر وجهة من املعلمني تدريب

 التعليم استخدام معوقات متوسطة، وأن بدرجة كانت همنظر  وجهة من املعلمني تدريب يف اإللكرتوين
 .موافق كانت بدرجةهم أيًضا  نظر  وجهة من املعلمني تدريب يف اإللكرتوين

 .ؤمترات الويبمب احملور الثاني: دراسات تتعلق

 ,Long, Cavenett, Gordon غوردان وجووردينسو  كافينيتو لونغ  أجرى كل  من
& Joordens (2014)تعزيز تعلم الطالب عن بعد يف مقرر اهلندسة باستخدام  إىلهدفت دراسة  م

 الويب حزمة مؤمترات ووظفت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، واستخدمت مؤمترات الويب املتزامنة،
(Elluminate)  ة من التجربة التعليمية لتحسني التواصل بني داة فعالة لتوفري اجلوانب الرئيسكأ

على طالب املقرر ومبجرد أن تبدأ  يتم توزيعه يث ينتج الربنامج عنوان ويب فريدح احملاضرين والطالب
حلقيقي بالصوت والفيديو، يف الوقت ا نرتنتموصولني بسبورة على اإل احملاضرة يكون احملاضر والطالب

يتم تفعيل املؤشرات اليت ميكن للطالب استخدامها حملاكاة اإلجراءات  حيث يتم نقل النص، وعند النقر
وقائمة الطالب  أو التصويت على موضوع أو طرح سؤال اإلجابة بنعم أو ال، يف القاعات الدراسية، مثل

الطالب  لديه القدرة على مشاركة البيانات مباشرة معاحملاضر ا مرئية و يف احملاضرة هي دائمً  املسجلني
وقد اقتصرت جتربة الدراسة  اا أن تسجل احملاضرة ملشاهدهتا الحقً وميكن أيضً  ضمن مؤمتر الويب املتزامن،

ا يف مقرر الفيزياء إال أن التجربة توسعت وحتديدً  م(2009)على طالب السنة الدراسية األوىل يف العام 
حيث امتدت التجربة ملدة  يف اسرتاليا تويات واملقررات يف كلية اهلندسة جبامعة ديكنلتشمل كافة املس

وأظهرت مسوح الرأي جمموعة من النتائج اإلجيابية لدى الطالب  )م2013)أربع سنوات وانتهت للعام 
التعلم إذ كانت نسبة رضا الطالب على بيئة  استخدموا مؤمترات الويب التفاعلية وكذلك احملاضرين نالذي

عالية بينما رأي احملاضرون بأن مؤمترات الويب املتزامنة استطاعت ختفيض الضغط  نرتنتاملعتمدة على اإل
  .عن احلرم اجلامعي

معاجلة الفجوة بني كثرة األحباث اليت  واليت كان هدفها مYeung (2014) دراسة يونغأما 
 نرتنتجريت على التعلم املتزامن عرب اإلوقلة األحباث اليت أ   نرتنتأجريت على التعلم غري املتزامن عرب اإل

كشفت عن منوذج تربوي متماسك لتوجيه ،  يف كندا ( (Athabascaجريت يف جامعة أثاباسكاواليت أ  
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اليت  من خالل مؤمترات الويب، واعتمدت الدراسة نرتنتالتعليم والتعلم يف بيئة التعلم املتزامن عرب اإل
على منهج األساليب  م(2013م، 2012م، 2011متت ملدة ثالثة فصول دراسية من األعوام )

املختلطة الكمية والنوعية جلمع البيانات للتحقق من قضايا تنفيذ املؤمترات املتزامنة عرب الويب يف ثالثة 
( طالب 80 -60من ) دراسي من كل عام فصول دراسية خمتلفة، ومشلت عينة الدراسة يف كل فصل

وطالبة يف مقرر نظم املعلومات لألعمال، وأظهرت الدراسة أنه ميكن ملؤمترات الويب أن تكون جتربة جمزية 
وغنية للمتعلمني واملعلم، فيما يتعلق بالتحصيل العلمي للطالب وجد اختالف بني اجملموعة الضابطة 

أن  إىلم( وخلصت نتائج الدراسة 2012م( و )2011والتجريبية يف الفصلني الدراسيني من العامني )
ال يف الفصل الدراسي األخري حد كبري من تعلم الطالب إ إىلسن استخدام مؤمترات الويب مل حي

م( وحيث كانت العينة يف احلد األدىن هلا حيث وجد نتائج اجملموعة التجريبية قريبة من الضابطة 2013)
يف تدريس البيئات الصغرية من الطالب وقدمت أن مؤمترات الويب ذات فعالية  إىلوتوصلت الدراسة 

مجيع  توفر الدردشة والكامريا وقد أكدلسهولة استخدام مؤمترات الويب و  اجتربة أفضل لتعلم الطالب نظرً 
 تطور التعلم الشخصي. إىلاملشاركني مبزايا وجود الدروس املسجلة على مؤمترات الويب اليت أدت 

التعرف  إىل م( دراسة هدفت2013)Borel بورل  االمريكية أجرى ويف الواليات املتحدة
 طالب لدى نرتنتاإل شبكة على الدراسية القاعات الويب املتزامنة يف مؤمترات استخدام على تأثري
 (192، ومشلت هذه الدراسة )رات باإلحساس باالنتماء للمجتمعالعليا وعالقة هذه املؤمت الدراسات

 إحدى يف بالكامل نرتنتاملعتمد على اإل ضمن نظام التعليم عن بعد العليا الدراسات طالب من طالب
( طالب فقط مبعدل 135تكساس أجاب منهم حنو ) شرق جنوب يف العامة اإلقليمية اجلامعات

(، واتبعت الدراسة املنهج الكمي والوصفي، ومت استخدام أداة متمثلة يف استبانة ٪70.3استجابة )
 من أكثر أو ثالثة حبضور املشاركني النتائج التالية: أن إىلب، وتوصلت الدراسة الستقصاء آراء الطال

 حضروا الذين املشاركني باإلحساس لالنتماء للمجتمع من أكرب شعور لديهم الويب على املؤمتر جلسات
 مفيدة كانت املتزامنة الويب مؤمترات على الويب، ورأى غالبية الطالب بأن من املؤمترات أقل أو اثنني

 التعاوين. التعلم بيئة هتيئة عن فضالً  اآلخرين، الطالب و األستاذ مع للتفاعل وأتاحت فرص

 إىل هدفتمDvorak & Roessger(2012 ) دراسة دفوراك ورويسجري يف حني أن 
 عرب لإلشراف املتزامن متهيًدا الويب مؤمترات عرب التدريب تلقوا الذين األقران املعلمني مواقف معرفة
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بالواليات  (Wisconsin Milwaukee)  ملواكي ويسكونسن ، واليت أجريت يف جامعةنرتنتاإل
( إناث تراوحت 9( منهم ذكور، و)19( من املعلمني األقران كان )28املتحدة االمريكية ومشلت العينة )

 ،التجرييب املنهج شبه اتبعت الدراسةو  ( من املخضرمني واملعينني حديثًا40–18أعمارهم ما بني )
 وما يقدمه بعد عن التعلم بأمهية الشعور زيادة يلي: وأظهرت الدراسة ما األداة اختبار ومقابلة،كانت و 

زيادة اخلربة  لوجه، باللقاء وجهاً  مقارنة بعد عن التعليم برامج فعالية زيادة مبعىن الكبار، املتعلمني لنجاح
 أيًضا بعد، عن التعلم أدوات بالراحة من استخدام شعور وزيادة بعد، عن التعلم أدوات باستخدام

 آثار يف كبري فرق يوجد ومل مسافة التعليم، جتاه اختصار للمشاركني زيادة املوقف اإلجيايب أظهرت
 .والعمر اجلنس اجملموعات من حيث بني التدريب

التعرف على أثر  إىلهدفت هذه الدراسة مStanford(2012 ) دراسة ستانفورد أما 
مقارنة نتائج الطالب يف جامعة نورث  إىلمؤمترات الويب يف جناح الطالب، حيث عمدت الدراسة 

لوجه أو  القتصاد بالطريقة التقليدية وجًهاالذين درسوا يف عدة أقسام يف مقرر ا (NorthStar) ستار
( طالب، واستخدم 332)خالل مؤمترات الويب من خالل تصميمني تعليميني وكانت عينة الدراسة 

الباحث املنهج التارخيي، وقارن نتائجهم على مدى ثالث سنوات وأظهرت نتائج الدراسة أن الطالب 
 الذين درسوا من خالل مؤمترات الويب أظهروا أدىن نسبة جناح وكان وضعهم غري مؤات بشكل واضح.

هدفت هذه مBower & Hellstén (2009 ) هيلستنير و باو  ويف اسرتاليا، أجرى
 الصيغ على باالعتماد العايل التعليم حبوث يف املفتوح األكادميي الدراسة اليت جاءت بعنوان" اإلشراف

 املنتج الويب عرب املؤمترات ربط برنامج حلالة منوذج عرض إىلالويب"  مؤمترات وتقنيات الدولية الرتبوية
مبقاطعة نيو ساوث ويلز يف   (Macquari)جبامعة مكوراي واملقدم (Adobe) شركة أدويب من

 باستخدام والتعلم بالتدريس املرتبطة املتأصلة القضايا من وجود العديد إىلوخلصت الدراسة  اسرتاليا
 الربنامج، يف املتضمنة األدوات من عدد وظيفة على السيطرة ذلك يف مبا الويب، عرب املؤمترات عقد

 النطاق وعرض بالربجميات املرتبطة التقنية العقبات على والتغلب للتعاون، فعالية الطرق أكثر وحتديد
 حتقيق يف للغاية مهمة تعد الثقافات عرب الدويل الرتبية لعلم احملتملة الفوائد فإن ذلك، ومع. الرتددي
 إىل للتوصل التفاوض على القدرة عن فضالً  شاسعة، جغرافية مسافات عرب الفعال املتزامن االتصال

 جديدة أمناط إنشاء على القدرة مع متعددة، طرائق باستخدام التأليف تعاونية ومعارف جديدة معاين
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 تقدمي ضرورة إىل اإلشارة وجتدر ،احلواجز على وتتغلب الثقافات تتجاوز واليت للتعاون كفاءة وأكثر
 من الطالب هبا سيحظى اليت االستفادة ودرجة ،املداخل هذه ومثل النهج هذا العتماد كبرية حوافز

 حد إىل  يعتمد سوف الويب، عرب املؤمترات عقد مثل املعاصرة التعلم تكنولوجيات تتيحها اليت الفرص
 .هبا املرتبطة التعقيدات على والتغلب اإلمكانيات هذه من االستفادة على املعلمني قدرة على كبري

 ملقارنة أداء معلمي ما قبل اخلدمة هدفتم( دراسة 2009)Skylar سكيلر  كما أجرى
للتعليم العام واخلاص يف أحد  (Northridge) ريدج جامعة والية كاليفورنيا بنورث ومدى رضاهم يف

تزامن، وقد استخدمت املنهج املغري نواع التعليم عن بعد املتزامن و املقررات مستخدًما فيها نوعني من أ
أحد مقررات الرتبية املعلمني )ما قبل اخلدمة( يف  الطالب( من 44الشبه جترييب، حيث مت تقسيم )

، واستخدم اختبار حتصيلي قبلي وبعدي واستبانة (م2006)جمموعتني يف فصل اخلريف لعام  إىلاخلاصة 
، واستبانة لقياس مهارة استخدام الكمبيوتر، وأهم النتائج اليت أثبتتها الدراسة الطالبلقياس مدى رضا 

ذلك أن  إىلباإلضافة  الطالب إىليف إيصال املعلومة  فعاالً تزامن كان املغري من التعليم املتزامن و  كالً أن  
تزامن املغري رته التفاعلية مقارنة بالتعليم ميلهم الستخدام التعليم املتزامن بصو أكدوا  الطالبغالبية 

التفاعلية تزيد من مهارات  بصورة الطالببصورة احملاضرات املكتوبة، كما أظهرت النتائج أن مشاركة 
 استخدام احلاسب لديهم.

دراسة كان اهلدف  مStephens & Mottet (2008)يت ستيفينس وموتا، أعد وأخريً 
خدم التدرييب، واست   السياق من خالل الويب مؤمترات يف واملتدربني املدربني تفاعل كيفية معرفة منها

 قسم من التجربة يف متدربًا (75) جمموعه ما واستبيان وشاركاملنهج الشبه التجرييب وكانت األداة اختبار 
 إىلبالواليات املتحدة االمريكية، وخلصت نتائج هذه الدراسة  (Texas) تكساس جبامعة االتصاالت

مدى حتقيق تقنيات مؤمترات الويب وميزاهتا التفاعلية ألهداف كل  من املدربني واملتدربني وساعدت هذه 
بدراسة العالقة بني التدريب والتعلم والتكنولوجيا الذي يربط املدربني واملتدربني بعضهم الدراسة الباحثني 

 ببعض.
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التعليق العام على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة 

 احلالية وأوجه االستفادة منها:

عالقاهتا املباشرة مبوضوع الدراسة   تاتضحلدراسات السابقة، ااور حممن خالل استعراض  
 للمحاور اليت تناولتها كاآليت : االدراسات والدراسة احلالية وفقً  استعراض العالقة بني تلك أيتوفيما ي

 :التعليق على دراسات المحور األول اإلشراف التربوي
  احلديثة مثل: تنوعت الدراسات السابقة املهتمة بتحسني اإلشراف الرتبوي باستخدام التقنيات

، والتعليم اإللكرتوين، واإلشراف الرتبوي اإللكرتوين( من خالل األساليب واملهام نرتنت)اإل
اإلشرافية، مما يدل على إمكانية استخدام تقنيات حديثة أخرى من خالل األساليب واملهام 

 اإلشرافية. اإلشرافية؛ وهذا ما شجع الباحثة لدراسة اسهام مؤمترات الويب يف حتسني األساليب
 اإلشراف اإللكرتوين كدراسات   استخدام يةتنوعت أهداف الدراسات السابقة فمنها من حبثت أمه

م(، وعهود الصايغ 2010م(، والغامدي )2011م(، واملعبدي )2012هدى البلوي ) :من كل  
يف األساليب اإلشرافية  نرتنتم(، وبعضها هدفت ملعرفة مدى ممارسة املشرفني الرتبويني لإل2009)

م(، ومنها ما سعت 2007م(، والشافعي )2007م(، والغامدي )2008الغامدي ) :دراسةمثل 
دراسة النفيسة  مثلملعرفة واقع استخدام املشرفني الرتبويني للتعليم اإللكرتوين يف تدريب املعلمني 

 مثلباستخدام التقنيات احلديثة الرتكيز على ممارسة العملية اإلشرافية  إىلم(،  ومنها هدفت 2007)
، فيما اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف هدفها مFarely(2010) دراسة فاريل  

حيث كان التعرف على درجة إسهام مؤمترات الويب يف حتسني األساليب اإلشرافية لدى املشرفات 
 .الرتبويات

  تناولت معظم الدراسات السابقة املعوقات والصعوبات اليت حتول دون استخدام التقنيات احلديثة– 
هدى البلوي  :من كدراسات كل  يف األساليب واملهام اإلشرافية   –أخرى  إىلباختالفها من دراسة 

م(، وصاحلة 2009م(، وعهود الصايغ )2010م(، والغامدي )2011م(، واملعبدي )2012)
م(، والنفيسة 2007م(، والغامدي )2007م(، والشافعي )2008م(، والغامدي )2008سفر )

حتقيق تفعيل مؤمترات الويب ، يف حني حددت الدراسة احلالية املعوقات اليت حتول دون م(2007)
 يف األساليب اإلشرافية من وجهة نظر املشرفات الرتبويات.
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 مع املعلومات وهذا يتفق مع الدراسة احلالية.استخدمت معظم الدراسات السابقة أداة االستبانة جل 
 فاريل  م(، 2011املعبدي ) :استخدمت بعض الدراسات السابقة املنهج الوصفي كما يف دراسة 

Farely (2010)م(،  2007م(، والنفيسة )2007م(، والشافعي )2009، وعهود الصايغ )م
هدى البلوي  :دراسات كاًل منملنهج الوصفي املسحي كما يف كما استخدمت بعض الدراسات ا

م( وهذا يتفق مع الدراسة احلالية، واستخدمت بعض الدراسات 2008م(، والغامدي )2012)
م(، 2008صاحلة سفر )م(، و 2010الغامدي ) :دراسةيلي مثل السابقة املنهج الوصفي التحل

 م(.2007الغامدي )و 
  املعبدي  :راسات كاًل منابقة بني مشرفني تربويني فقط كدالستنوعت عينات الدراسات

م(، والنفيسة 2007م(، والغامدي )2007م(، والشافعي )2008م(، والغامدي )2011)
ومشرفات تربويات فقط   ،م(2010) الغامدي ومشرفني تربويني ومعلمني كدراسة م(،2007)

، ومشرفات تربويات ومعلمات وهذا يتفق مع عينة الدراسة احلالية م(2008كدراسة صاحلة سفر )
 فاريل  م(، وإداريني ومعلمني كدراسة 2009وعهود الصايغ ) م(،2012هدى البلوي ) :كدراسة

Farely (2010)م. 

 التعليق على دراسات المحور الثاني مؤتمرات الويب:
 ملؤمترات الويب يف اجملال الرتبوي. ترتبط دراسات هذا احملور مع الدراسة احلالية يف تناوهلا 
 تلقوا الذين األقران املعلمني مواقف معرفة إىل سعت فمنها السابقة الدراسات أهداف تنوعت 

 دفوراك ورويسجري  دراسة مثل نرتنتاإل عرب املتزامن لإلشراف متهيًدا الويب مؤمترات عرب التدريب
Dvorak & Roessger (2012)يف املفتوح األكادميي اإلشراف إىل هدفت ومنها ،م 

 Bower هيلستنير و باو  دراسة مثل الويب مؤمترات تقنيات على باالعتماد العايل التعليم حبوث
& Hellstén (2009)املتزامنة الويب مؤمترات استخدام تأثري على التعرف إىل هدفت ومنها ،م 

 Borel بورل  دراسة مثل العليا الدراسات طالب لدى نرتنتاإل على الدراسية قاعاتال يف
 واحملاضرات املتزامن غري التعليم عرب املكتوبة احملاضرات بني املقارنة إىل هدفت ومنها ،م( 2013)

 ،مSkylar(2009) سكيلر  دراسة مثل الويب مؤمترات طريق عن املتزامن التعليم عرب التفاعلية
 عرب املتزامن غري التعلم على أجريت اليت األحباث كثرة بني الفجوة معاجلة إىل هدفت ومنها
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 Yeung يونغ دراسة مثل نرتنتاإل عرب املتزامن التعلم على أجريت اليت األحباث وقلة نرتنتاإل
 مؤمترات باستخدام اهلندسة مقرر يف بعد عن الطالب تعلم تعزيز إىل سعت ومنها ، م(2014)

 ,Long, Cavenettلونغ وكافينيت وغوردان وجووردينس  دراسة مثل املتزامنة الويب
Gordon, & Joordens (2014)الويب مؤمترات تأثري على التعرف إىل هدفت ومنها ،م 

 كيفية معرفة إىل هدفت ومنها ،مStanford(2012) ستانفورد  دراسة مثل الطالب جناح يف
ستيفينس  دراسة مثل التدرييب السياق خالل من الويب مؤمترات يف واملتدربني املدربني تفاعل

 .مStephens & Mottet (2008)وموتيت 
 األوجه وتعدد مؤمترات الويب موضوع جمال اتساع على السابقة الدراسات أهداف تنوع يدل 

 من كثري لتناول مفتوًحا اجملال الزال حيث الدراسات من املزيد يتطلب مما به؛ املتعلقة واحملاور
ملعرفة إسهام  تسعى سابقة دراسة تتوفر مل ذلك من بالرغم أنه إال ،مبؤمترات الويب املتعلقة املواضيع

 .احلالية الدراسة به تفردت ما وهذا العينة لدى يف حتسني األساليب اإلشرافية مؤمترات الويب
  لونغ وكافينيت وغوردان الوصفي املسحي كما يف دراسة استخدمت بعض الدراسات السابقة املنهج

وهذا يتفق مع  مLong, Cavenett, Gordon, & Joordens (2014)وجووردينس 
، مBorel(2013) بورل الدراسة احلالية، ومنها استخدمت املنهج الكمي الوصفي كدراسة 

 Dvorak & Roessger دفوراك ورويسجري  :من ت الدراسة احلالية عن دراسات كل  اختلفو 
 Stephens & Mottetستيفينس وموتيت و ، مSkylar(2009) سكيلر  ، وم(2012)
اليت استخدمت املنهج االجرائي القائم على األساليب  مYeung (2014) يونغ ، و م(2008)

اليت استخدمت املنهج  مStanford(2012) ستانفورد  املختلطة الكمية والنوعية، ودراسة
 التارخيي.

 لونغ وكافينيت وغوردان وجووردينس  :تنوعت عينات الدراسات السابقة بني طالب كدراسة
Long, Cavenett, Gordon, & Joordens (2014)يونغو ، م Yeung 

 Skylar سكيلر وطالب معلمني كدراسة:  ،مStanford(2012) ستانفورد و ، م(2014)
 هيلستنير و باو و ، مBorel (2013 ) بورل  :وطالب الدراسات العليا كدراسة م(،2009)

Bower & Hellstén (2009)دفوراك ورويسجري ، ومعلمني أقران كدراسة م Dvorak 
& Roessger(2012)ستيفينس وموتيت ، ومدربني ومتدربني كدراسة مStephens & 
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Mottet (2008)واختلفت عنهم عينة الدراسة احلالية وهي املشرفات الرتبويات للمواد م ،
 الدراسية مبكة املكرمة. 

 السابقة  ندرة الدراسات العربية اليت تناولت مؤمترات الويب يف اجملال الرتبوي، حيث مجيع الدراسات
 أجنبية، وهذا ما شجع على إجراء الدراسة احلالية.

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة اآلتي:
 الويب مبؤمترات اخلاص النظري اإلطار كتابة. 
 واألساليب واإلجراءات، األداة، وبناء املنهج، ناحية من احلالية للدراسة عام تصور وضع 

 .النتائج وتفسري ومناقشة اإلحصائية،
 وتثري ختدم اليت واملراجع والدراسات، العلمية، واجملالت الكتب، من العديد إىل التوجيه 

 .احلالية الدراسة



 

 

 

 

 

 

 إجراءات الدراسة

 .منهج الدراسة 
 .مجتمع الدراسة 
 .أداة الدراسة 

  تطبيق أداة الدراسة.إجراءات 
 المعالجة اإلحصائية. 
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 تمهيد:
يف  اأساسزززيً  اعنصزززرً وذلزززك لكوهنزززا  ؛تعزززد إجزززراءات الدراسزززة مزززن الركزززائز املهمزززة يف البحزززث العلمزززي

، وعزن طريقهزا يسزتطيع الباحزث حتديزد أفضزل الوسزائل حلزل لألسزس العلميزة واملنهجيزة اث وفًقزتوجيه البح
اإلجزراءات  سيتم توضزيحمن البحث. ويف هذا الفصل  املتوخاةيق األهداف قوحتمشكلة البحث املطروحة 

، واجملتمزع األصزلي للدراسزة، والعينزة الزيت مت اسزتخدامهيف هزذه الدراسزة مزن حيزث املزنهج الزذي  تبعاليت ات  
يف  تهاأجريزززت عليهزززا الدراسزززة وطريقزززة اختيارهزززا وبيزززان خصائصزززها، وأداة الدراسزززة والطزززرق الزززيت اسزززتخدم

 التأكد من صالحيتها مث األساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل بيانات الدراسة .

 :منهج الدراسة
وذلزززك  املسزززحي املزززنهج الوصزززفي مت اسزززتخدام أسزززئلتهامزززن مشزززكلة الدراسزززة وأهزززدافها و  اانطالقًززز  

إسزهام مزؤمترات الويزب يف حتسزني  بقصد مجع املعلومات مزن عينزة الدراسزة وحتليلهزا وتفسزريها هبزدف قيزاس
واملزنهج الوصزفي يزتالءم مزع طبيعزة هزذه الدراسزة حيزث أنزه  األساليب اإلشزرافية لزدى املشزرفات الرتبويزات، 

توجزد يف الواقزع ويهزتم يعتمد على دراسة الظاهرة كما "م( 2005)، وعدس، وعبداحلق عبيدات ذكركما 
التعبزري الكيفزي يف املزنهج الوصزفي يصزف لنزا و  اكميًز أو تعبزرياً  اكيفيًز  اويعزرب عنهزا تعبزريً  ادقيًقز ابوصفها وصزفً 

يوضززززح مقززززدار هززززذه الظززززاهرة أو  أمززززا التعبززززري الكمززززي فيعطينززززا وصززززًفا رقميًززززا الظززززاهرة ويوضززززح خصائصززززها،
 .191ص "حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

 :مجتمع الدراسة

 مجتمع الدراسة:

 تكون جمتمع الدراسة من مجيع املشرفات الرتبويات للمواد الدراسية يف منطقزة مكزة املكرمزة والبزالغ         
يزززة والتعلزززيم مبكزززة لإلحصزززائية الزززيت مت احلصزززول عليهزززا مزززن إدارة الرتب ( مشزززرفة تربويزززة وفًقزززا250عزززددهن  )

 وصف خلصائص جمتمع الدراسة: يأيت(، وفيما 2املكرمة )ملحق

 



 

  51 
 

 (   2جدول ) 
 خصائص مجتمع الدراسة )المشرفات التربويات( بحسب جهة العمل

 النسبة المئوية العدد الفئات
 ٪84 209 مكة املكرمة

 ٪11 27 اجلموم
 ٪4 11 حبزره

 ٪1 3 الكامل
 ٪100 250 اجملموع

 
 (1شكل )

 بحسب جهة العمل النسبة المئوية لتوزيع مجتمع الدراسة )المشرفات التربويات(

 
 

 

( أن أفزززززراد جمتمزززززع الدراسزززززة )املشزززززرفات الرتبويزززززات للمزززززواد 1( وشزززززكل )2يتضزززززح مزززززن جزززززدول )
الدراسية( يتوزعون علزى مكاتزب اإلشزراف الرتبزوي بزإدارة الرتبيزة والتعلزيم مبنطقزة مكزة املكرمزة وفزق الرتتيزب 

مكاتزب لإلشزراف حيزث بلزغ عزدد  مخسزة: مكاتب اإلشراف الرتبوي يف مكزة املكرمزة والبزالغ عزددها اآليت
٪(، يليهزا 84( مشزرفة تربويزة ومتثزل نسزبتهن )209املشرفات الرتبويات للمواد الدراسية يف هزذه املكاتزب )

مشززرفة ( 27) مكتززب اإلشززراف الرتبززوي يف اجلمززوم حيززث بلززغ عززدد املشززرفات الرتبويززات للمززواد الدراسززية
اف الرتبزززوي يف حبزززره حيزززث بلزززغ عزززدد املشزززرفات ذلزززك مكتزززب اإلشزززر  يلزززي٪(، 11تربويزززة ومتثزززل نسزززبتهن )

84% 

11% 
4% 1% 

المشرفات )النسبة المئوية لتوزيع مجتمع الدراسة 
 بحسب جهة العمل( التربويات

 مكة المكرمة

 الجموم

 بحـره

 الكامل
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٪(، يليهززا مكتززب اإلشززراف الرتبززوي يف 4مشززرفة تربويززة ومتثززل نسززبتهن ) (11) الرتبويززات للمززواد الدراسززية
مشززززرفات تربويززززات ومتثززززل نسززززبتهن  (3)  الكامززززل حيززززث بلززززغ عززززدد املشززززرفات الرتبويززززات للمززززواد الدراسززززية

(1.)٪ 

 (   3جدول ) 
 سة )المشرفات التربويات( بحسب المؤهل الدراسيخصائص مجتمع الدرا

 النسبة المئوية العدد المؤهل
 ٪84 211 بكالوريوس
 ٪14 34 ماجستري
 ٪2 5 دكتوراه
 ٪100 250 اجملموع

 

 (2شكل )
 النسبة المئوية لتوزيع مجتمع الدراسة )المشرفات التربويات(بحسب المؤهل الدراسي

 

 

أفراد جمتمع الدراسة )املشرفات الرتبويات للمواد  ( أن2( وشكل )3يتضح من جدول )
الدراسية( حيملون مؤهالت عدة حيث بلغ عدد املشرفات الرتبويات الاليت حيملن مؤهل البكالوريوس 

٪(، كما بلغ عدد املشرفات الرتبويات الاليت حيملن مؤهل 84( مشرفة تربوية ومتثل نسبتهن )211)
٪(، بينما بلغ عدد املشرفات الرتبويات الاليت حيملن 14ثل نسبتهن )مشرفة تربوية ومت( 34) املاجستري

 ٪(.2مشرفات تربويات ومتثل نسبتهن )( 5) مؤهل الدكتوراه

84% 

14% 

2% 

المشرفات )النسبة المئوية لتوزيع مجتمع الدراسة 
 بحسب المؤهل الدراسي ( التربويات

 بكالوريوس

 ماجستير

 دكتوراه
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مت أخزذ مجيززع املشززرفات الرتبويززات يف جمتمززع الدراسززة، لززذا يعتززرب جمتمززع الدراسززة هززو عينتهززا، ومت و  
 اماًل بطريقة املسح الشامل.توزيع أداة الدراسة )االستبانة( على جمتمع الدراسة ك

كانت هناك زيزارات متكزررة ملكاتزب اإلشزراف الرتبزوي، ومزنح   االستباناتولرفع نسبة العائد من  
شزهر كامزل مزن   علزى مزدىمن قبل املشرفات الرتبويات للمواد الدراسزية  االستباناتفرتة زمنية كافية لتعبئة 

للمشزرفات الرتبويزات  مزن  الرسزائل التذكرييزة إرسزال عزددهزز ختللهزا 16/2/1435هز وحىت 15/1/1435
مزززن قبززل مسززاعدة مززدير إدارة التخطززيط و التطززوير الرتبزززوي  االسززتباناتبصززورة دوريززة، وتبززني بعززد اسززتالم 

مبكززة املكرمززة وإحصززائها أن هنززاك جمموعززة مززن االسززتبانات فقززدت، وكانززت نسززبة العائززد مززن االسززتبانات 
 املوزعة كاآليت:

 (   4جدول ) 
 الموزعة على المشرفات التربويات االستباناتنسبة العائد من   
 النسبة المئوية العدد االستبانات

 ٪80 199 العائدة
 ٪20 51 املفقودة
 ٪100 250 اجملموع

 ( 3شكل ) 

 نسبة العائد من االستبانات الموزعة على المشرفات التربويات 
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اليت مت توزيعها على املشرفات الرتبويات بلغت ( أن االستبانات 3( وشكل )4يتضح من جدول )
( استبانة منها ومت بذلك حتديد نسبة العائد من االستبانات بنحو 199( استبانة، مت اسرتداد )250)
( استبانة وبذلك حتددت نسبة االستبانات املفقودة 51٪(، بينما بلغت نسبة االستبانات املفقودة )80)

للتوزيع اجلغرايف ملكاتب اإلشراف  عائد من االستبانات مالئمة تبًعال٪(، وقد تكون نسبة ا20بنحو )
 لطبيعة عملهن اليت تفرض عليهن التنقل الدائم. املشرفات الرتبويات( وكذلك نظرًا الرتبوي )مقار عمل

ناهتا، أو عدم اجلدية يف لعدم اكتمال بيا ؛استبانة( 31وبعد فرز االستبانات العائدة مت استبعاد )
٪( من جمموع االستبانات العائدة، و بذلك أصبحت االستبانات الصاحلة 16وهي متثل نسبة ) ا،تعبئته

 للتحليل كاآليت:
 (   5جدول ) 

 نسبة االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي  
 النسبة المئوية العدد االستبانات

 ٪80 199 العائدة
 ٪16 31 املستبعدة
 ٪84 168 النهائي

 
 ( 4شكل ) 

 نسبة االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي  

 

84% 

16% 

تحديد نسبة االستبانات الصالحة للتحليل 
 اإلحصائي  

 النهائي

 المستبعدة
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استبانة، بنسبة ( 168)( أن االستبانات الصاحلة للتحليل 4( وشكل )5يتضح من جدول )
 الدراسة. كافية هلذهمن جمموع االستبانات العائدة، وتعترب هي  ٪( 84)مئوية قدرها 

 الدراسة كما يلي: مجتمعوصف بيانات 

 المؤهل العلمي:: أوال
 (6جدول )  

 لعينة الدراسة المؤهل العلمي
 النسبة المئوية٪ العدد المؤهل العلمي

 ٪88 148 بكالوريوس
 ٪9 15 ماجستري
 ٪3 5 دكتوراه
 ٪100 168 اجملموع

 
 (5شكل )

 للمؤهل العلمي الدراسة وفًقا مجتمعنسبة المئوية لال
 
 
 
 
 
 

 
 

 
والزاليت بلزغ  (الدراسزة )جمتمزعأن معظزم املشزرفات الرتبويزات  (5وشزكل ) (6) يتضح من جدول

 ( مشزرفة تربويزة15) ، وأن(٪88) نمزن محلزة شزهادة البكزالوريوس ونسزبته ( مشزرفة تربويزة148عزددهن )
مزززن محلزززة درجزززة  ( مشزززرفات تربويزززات هزززن5) ، وأن(٪9ومتثزززل نسزززبتهن ) ة املاجسزززتريدرجزززمزززن محلزززة  نهززز

 (.٪3ومتثل نسبتهن )الدكتوراه 

 
88٪ 

9% 

3% 

 المؤهل العلمي

 بكالريوس

 ماجستير

 دكتوراه



 

  56 
 

 :الخبرة العملية: ثانيا
 (7) جدول

 الدراسة مجتمعل سنوات الخبرة 
 النسبة المئوية٪ العدد سنوات الخبرة

 ٪5 8 سنوات 5أقل من 
 ٪4 7 سنوات 10أقل من  – 5من 

 ٪9 16 سنة 15أقل من  – 10من 
 ٪82 137 سنة فأكثر 15من 

 ٪100 168 اجملموع
 
 (6شكل )

 لسنوات الخبرة الدراسة وفًقا مجتمعنسبة المئوية لال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
سزززنوات الدراسزززة( الزززاليت  جمتمزززع)ملشزززرفات الرتبويزززات اأن ( 6وشزززكل ) (7) مزززن جزززدول  ضزززحيت

بلززغ عززدد ، و (٪5ومتثززل نسززبتهن ) مشززرفات تربويززات( 8بلززغ عززددهن ) سززنوات (5)اخلزربة لززديهن أقززل مززن 
ومتثل نسزبتهن  مشرفات تربويات( 7) سنوات (10)أقل من  إىل (5)ما بني  سنوات خربهتن ترتاوح الاليت

( مشززرفة 16) سززنة (15)أقززل مززن  إىل (10)مززا بززني  سززنوات خززربهتن تززرتاوح كمززا بلززغ عززدد الززاليت،(4٪)
( مشززرفة 137) سززنة فززأكثر (15)مززن  نسززنوات اخلززربة هلزز بلززغ عززدد الززاليت، و (٪9تربويززة ومتثززل نسززبتهن )
 ( .٪82تربوية ومتثل نسبتهن )

5% 

4% 

9% 

82% 

 سنوات الخبرة

 سنوات 5أقل من 

 سنوات 10أقل من  – 5من 

 سنة 15أقل من  – 10من 

 سنة فأكثر 15من 
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 : الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا التعليم :ثالثا
 (8) جدول

 الدراسة مجتمعالدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا التعليم ل
 المئوية ٪ النسبة العدد الدورات التدريبية

 ٪51 86 ال
 ٪49 82 نعم

 ٪100 168 اجملموع
 

 
 (7شكل )

 للدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا التعليم الدراسة وفًقا مجتمعنسبة المئوية لال
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 جمتمع)من املشرفات الرتبويات  ( مشرفة تربوية86)أن ( 7وشكل ) (8) من جدول ضحيت
( 82)، و(٪51ومتثل نسبتهن ) مل حتصلن على دورات تدريبية يف جمال تكنولوجيا التعليمالدراسة( 

 .(٪49ومتثل نسبتهن ) يف جمال تكنولوجيا التعليم تدريبيةدورات منهن حصلن على  مشرفة تربوية
 
 
 

51% 

49% 

 الدورات التدريبية

 ال

 نعم
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 :المشاركة في مؤتمرات الويب خالل العمل اإلشرافي: رابعا
 (9) جدول

 في مؤتمرات الويب الدراسة مجتمع مشاركة
 المئوية ٪ النسبة العدد المشاركة في مؤتمرات الويب

 ٪90 152 ال
 ٪10 16 نعم

 ٪100 168 اجملموع
 
 (8)شكل 

 للمشاركة في مؤتمرات الويب خالل العمل اإلشرافي الدراسة وفًقا مجتمعنسبة المئوية لال
 

 
 
 جمتمع) من املشرفات الرتبويات ( مشرفة تربوية152)أن ( 8وشكل ) (9) من جدول ضحيت

و ، (٪90ومتثل نسبتهن ) ف الرتبوياشر مل تشاركن يف مؤمترات الويب خالل عملهن يف اإل الدراسة(
 ومتثل نسبتهن شراف الرتبويمنهن شاركن يف مؤمترات الويب خالل عملهن يف اإل ( مشرفة تربوية16)
(10٪)  . 

 

 

90% 

10% 

 المشاركة في مؤتمرات الويب 

 ال

 نعم
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 :االستعانة بمؤتمرات الويب خالل العمل اإلشرافي: خامسا

 (10)رقم  جدول
 الدراسة خالل العمل اإلشرافي مجتمعاالستعانة بمؤتمرات الويب من قبل 

 النسبة العدد الويباالستعانة بمؤتمرات 
 ٪90 151 ال

 ٪10 17 نعم
 ٪100 168 اجملموع

 
 (9شكل )

 لالستعانة بمؤتمرات الويب خالل العمل اإلشرافي الدراسة وفًقا مجتمعنسبة المئوية لال
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جمتمع)من املشرفات الرتبويات  ( مشرفة تربوية151)أن ( 9وشكل ) (10) لمن جدو  ضحيت
( 17و )، (٪90ومتثل نسبتهن ) ف الرتبوياشر تستعن مبؤمترات الويب خالل عملهن يف اإلمل الدراسة( 

 . (٪10ومتثل نسبتهن )شراف الرتبوي منهن استعن مبؤمترات الويب خالل عملهن يف اإل مشرفة تربوية
 

 

 

90% 

10% 

 االستعانة بمؤتمرات الويب

 ال

 نعم
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 أداة الدراسة:
 عبارة عن استبانة من تصميم الباحثة ، تكونت من ثالثة حماور ومشلت اآليت:  
  احملور األول: واقع تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب اإلشرافية من وجهة نظر املشرفات

 ( عبارة.15( واليت يبلغ عددها )15 -1الرتبويات واملشتمل على العبارات )
  احملور الثاين: كيفية تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب اإلشرافية من وجهة نظر املشرفات

 ( عبارة.15( واليت يبلغ عددها )30 -16ملشتمل على العبارات )الرتبويات وا
  احملور الثالث: املعوقات اليت حتول دون حتقيق تفعيل مؤمترات الويب يف العملية اإلشرافية من وجهة

 ( عبارة.15( واليت يبلغ عددها )45 -31نظر املشرفات الرتبويات واملشتمل على العبارات )

 :أداة الدراسةق دص

 أكده ما وهذا لقياسه وضعت ما قياس على قدرهتا ثبتت إذا صادقة بأهنا أداة الدراسة فتتص 
 . وقد مت قياس صدق أداة الدراسة من خالل:(270ص م،2012)ملحم، 

 : الصدق الظاهري .1
 من احملكمني جمموعة من على عرضها طريق عن وذلك لألدوات الظاهري الصدق من التأكد مت

( حمكم 15عليم بلغ عددهم )واإلشراف الرتبوي، وتقنيات الت املناهج جمال يف االختصاص ذوي
 لتحقيق األداة على التعديالت إجراء مت احملكمني ومقرتحات مالحظات على (، وبناء3)ملحق
 (.4لتخرج بذلك أداة الدراسة يف صورهتا النهائية )ملحق  الدراسة، من اهلدف

 صدق االتساق الداخلي :  .2
 تنتمي الذي اجملال مع االستبانة فقرات من فقرة كل اتساق مدى الداخلي االتساق بصدق يقصد

 معامالت حساب خالل من وذلك لالستبانة الداخلي االتساق حساب مت وقد الفقرة، هذه إليه
 .نفسه للمجال الكلية والدرجة االستبانة جماالت فقرات من فقرة كل بني االرتباط
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 (11)جدول 
"واقع تفعيل مؤتمرات الويب لتحسين األساليب  األول كل فقرة من فقرات المحورمعامل االرتباط بين  

 اإلشرافية من وجهة نظر المشرفات التربويات"
 
 معامل سبيرمان الفقرة م

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 

تطبق اجلهات االشرافية مؤمترات الويب كأحد أساليب االشراف  1
 0.000 0.717 اإللكرتوين احلديثة.

افية عن بعد )للمشرفات تقدم مؤمترات الويب خدمات إشر  2
 0.000 0.762 ، املعلمات(الرتبويات، املديرات

 0.000 0.716 تساهم مؤمترات الويب بصورة فاعلة يف التدريب الرتبوي. 3

توجد مؤمترات الويب فرص متنوعة للتواصل االجتماعي بني  4
 املشرفات الرتبويات واملعلمات.

0.799 0.000 

توفر مؤمترات الويب نظاما إداريا إلدارة العملية االشرافية على  5
 درجة عالية من الكفاءة.

0.775 0.000 

توفر مؤمترات الويب بيئة مثالية لتنمية املهارات املهنية ذاتيا  6
 0.000 0.794 ومجاعيا للمشرفات الرتبويات واملعلمات .

اخلربات واملعارف مع أصحاب اخلربة تتيح مؤمترات الويب تبادل  7
 0.000 0.816 يف جمال االشراف الرتبوي .

 0.000 0.854 .حتفز مؤمترات الويب على العمل االشرايف يف بيئة منظمة  8
 0.000 0.772 توفر مؤمترات الويب طرق إبداعية لإلشراف الرتبوي . 9

العمليات تتيح مؤمترات الويب فرص التفاعل املتزامن يف  10
 0.000 0.839 االشرافية.

تعمل مؤمترات الويب على ختطي حاجز القلق والتوتر للمعلمات  11
 0.000 0.812 عوضا عن اللقاء املباشر باملشرفة الرتبوية.

تدعم مؤمترات الويب العمل يف اجملموعة بصورة تعاونية وتفاعلية  12
 0.000 0.813 للمشرفات الرتبويات واملعلمات.

 0.000 0.822 توفر مؤمترات الويب عنصر املرونة يف العملية االشرافية. 13

تتيح مؤمترات الويب للمشرفة الرتبوية تغطية نصاهبا االشرايف بأقل  14
 جهد وبكفاءة عالية.

0.810 0.000 

تساهم مؤمترات الويب يف زيادة فرص التواصل العلمي الفعال بني  15
 املشرفني الرتبويني.

0.846 0.000 

 .(α=0.05)داللة  ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً  *
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( معامزززل االرتبزززاط بزززني كزززل فقزززرة مزززن فقزززرات احملزززور األول، والزززذي يبزززني أن 11جزززدول )يوضزززح 
وبززذلك يعتززرب احملززور صززادق ملززا  (α= 0.05) ى داللززةعنززد مسززتو  إحصززائًيا معززامالت االرتبززاط املبينززة دالززة

 وضع لقياسه.
 (12)جدول 
 

األساليب  لتحسينتفعيل مؤتمرات الويب " كيفية  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني
 من وجهة نظر المشرفات التربويات" اإلشرافية

 الفقرة م
 معامل سبيرمان
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

إطار حث مراكز االشراف الرتبوي على السعي فيما بينها حنو إنشاء  16
 تعاوين لتفعيل مؤمترات الويب.

0.730 0.000 

شرافية يف جمال توظيفها خلدمة اجياد طرق للتنسيق بني اجلهات اإل 17
 0.000 0.768 االشراف الرتبوي.

 0.000 0.822 شرافية.نشر ثقافة مؤمترات الويب يف العملية اإل 18
يف العملية  التوسع يف استخدام مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف مكمل 19

 0.000 0.760 شرافية.اإل

اكساب املشرفات الرتبويات مهارات توظيف مؤمترات الويب والتعامل  20
 0.000 0.795 معها.

تشجيع املشرفات الرتبويات على تطبيق مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف  21
 0.000 0.802 متقدم وتشجيعهن حبوافز مميزة.

 0.000 0.837 لتطبيق مؤمترات الويب يف العمل االشرايف.توفري بنية حتتية داعمة  22
 0.000 0.861 توفري الدعم املادي والتقين لتفعيل مؤمترات الويب يف العمل االشرايف. 23
توفري بدائل متنوعة لتطبيقات مؤمترات الويب ختتار املشرفة الرتبوية ما  24

 0.000 0.823 يالئمها منها.

للمشرفات الرتبويات للتحضري ملؤمترات الويب ختصيص وقت كاف   25
 وإجراءاهتا.

0.874 0.000 

 0.000 0.814 توفري أدلة مرجعية وإرشادية حول مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف. 26
مشاركة املشرفات يف إنتاج حقائب تدريبية حمكمة عن مؤمترات الويب  27

 0.000 0.788 للمشرفات الرتبويات.

28 
 0.000 0.697 املشرفات الرتبويات بتطبيق مؤمترات الويب وفق نصاب معني.مطالبة 
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 الفقرة م
 معامل سبيرمان
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

توفري برجميات مؤمترات الويب املتعلقة باالشراف الرتبوي من خالل عقد  29
 0.000 0.798 اتفاقيات تعاونية مع املؤسسات املختصة باالنتاج.

جراء حبوث علمية يف جمال مؤمترات إحث املشرفات الرتبويات على  30
 0.000 0.746 الويب.

 .(α=0.05)داللة  ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً  *
 

( معامزززل االرتبزززاط بزززني كزززل فقزززرة مزززن فقزززرات احملزززور الثزززاين، والزززذي يبزززني أن 12جزززدول )يوضزززح 
عترب احملور صادق ملزا وضزع يوبذلك  α= 0.05 ى داللةعند مستو  إحصائًيا معامالت االرتباط املبينة دالة

 لقياسه.

 (13)جدول 
تفعيل مؤتمرات  تحقيق المعوقات التي تحول دون" معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث

 "الويب في العملية اإلشرافية من وجهة نظر المشرفات التربويات
 

 الفقرة م
معامل 
 سبيرمان
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000 0.473 عدم تقبل املشرفات الرتبويات لفكرة مؤمترات الويب. 31

تدين الوعي باسرتاتيجيات وسياسات تطبيق مؤمترات الويب يف  32
 0.000 0.566 االشراف الرتبوي.

ضعف البىن التحتية الالزمة الستثمار مؤمترات الويب يف االشراف  33
 0.000 0.730 الرتبوي.

 0.000 0.684 غياب احملفزات الداعمة لتطبيق مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف. 34

فهن اميل بعض املشرفات الرتبويات لألساليب التقليدية يف إشر  35
 0.000 0.582 ومقاومتهن للمستحدث منها.

االساليب قلة املوارد املالية الالزمة لتطبيق مؤمترات الويب كأحد  36
 شرافية.اإل

0.657 0.000 
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 الفقرة م
 معامل سبيرمان
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

حمدودية ثقافة بعض املشرفات الرتبويات حنو مؤمترات الويب   37
 0.000 0.770 كأسلوب إشرايف.

عدم توفر الوقت الكايف لدى املشرفات الرتبويات الستخدام  38
 0.000 0.637 مؤمترات الويب.

 0.000 0.727 ، احلقائب التدريبية( يف موضوع مؤمترات الويب.ندرة )املراجع 39

عدم توفر كادر تقين مؤهل لدعم املشرفات الرتبويات أثناء تطبيق  40
 0.000 0.703 مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف.

ندرة استقطاب الربجميات اخلاصة )املدفوعة( مبؤمترات الويب يف  41
 0.000 0.676 االشراف الرتبوي.مراكز 

عدم توفر دورات تأهيلية أو تدريبية يف جمال مؤمترات الويب  42
 0.000 0.762 للمشرفات الرتبويات.

غياب االتفاقيات التعاونية مع املؤسسات املختصة بإنتاج برجميات  43
 0.000 0.766 مؤمترات الويب املتعلقة باإلشراف الرتبوي.

، احمللية( من التجارب واخلربات )العاملية، اإلقليمية ةعدم االستفاد 44
 0.000 0.707 يف جمال تطبيق مؤمترات الويب يف العمل االشرايف.

 0.000 0.677 ضعف حركة البحث العلمي يف جمال مؤمترات الويب. 45

 
 .α=0.05داللة  ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً  *
 

كززل فقززرة مززن فقززرات احملززور الثالززث، والززذي يبززني أن   ( معامززل االرتبززاط بززني13جززدول )يوضززح 
عترب احملور صادق ملزا وضزع يوبذلك  α= 0.05 ى داللةعند مستو  إحصائًيا معامالت االرتباط املبينة دالة

 لقياسه.
 :البنائيالصدق . 3

يعتزززرب الصزززدق البنزززائي أحززززد مقزززاييس صزززدق األداة الززززذي يقزززيس مزززدى حتقززززق األهزززداف الزززيت تريززززد األداة 
 ستبانة.ارتباط كل حمور من حماور البحث بالدرجة الكلية لفقرات اال ىوصول إليها، ويبني مدال
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 (14جدول )
 معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.

معامل سبيرمان  المحاور الرقم
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

من  مؤمترات الويب يف حتسني األساليب اإلشرافيةواقع إسهام  1
 .وجهة نظر املشرفات الرتبويات

0.772 
 

*0.000 

من  كيفية تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب اإلشرافية 2
 .وجهة نظر املشرفات الرتبويات

0.791 *0.000 

املعوقات اليت حتول دون تفعيل مؤمترات الويب لتحسني  3
 .من وجهة نظر املشرفات الرتبويات اإلشرافيةاألساليب 

0.686 *0.001 

 . α=0.05عند مستوى داللة  االرتباط دال إحصائًيا *
 

عند  استبانة دالة إحصائيً ( أن مجيع معامالت االرتباط يف مجيع حماور اال14جدول ) وضحي
 لقياسه. تستبانة صادقه ملا وضععترب مجيع حماور االتوبذلك  α= 0.05 ى داللةمستو 

 ثبات أداة الدراسة:
يف ة عيد تطبيقها أكثر من مر نفس النتائج أو نتائج متقاربة إذا أ   أعطت إذا بالثبات داةاأل تتسم

االتساق يف نتائج "( ثبات األداة بأنه 109، صم2011) هاشم، واخلليفةظروف متشاهبة حيث عرف 
 ."االختبار عند تطبيقه من وقت آلخر

فقد مت حساب معامالت االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا   االستبانةوللتأكد من ثبات 
للصيغة  وفًقا( 493ص م،2007عالم )أبو واليت ذكرها  (Cronbach's Alphaكرونباخ )

 الرياضية:
 
 

   (  1        −      عمج 2  ك    )   =  معامل الثبات

2ع
ن

 ن  − 1
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 وكانت النتائج كاآليت:
 

 (15جدول )

 ستبانةنتائج اختبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اال

 عدد العبارات المحور م
 الثبات
لفا  أ)معامل 
 كرونباخ(

من وجهة  واقع إسهام مؤمترات الويب يف حتسني األساليب اإلشرافية 1
 .نظر املشرفات الرتبويات

15 0.961 

من وجهة  كيفية تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب اإلشرافية 2
 .نظر املشرفات الرتبويات

15 0.960 

املعوقات اليت حتول دون تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب  3
 .من وجهة نظر املشرفات الرتبويات اإلشرافية

15 0.926 

 0.952 45 مجيع حماور االستبانة
 

وترتاوح بني ( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل جمال 15يوضح جدول )
( لكل حمور من حماور االستبانة. كذلك كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ جلميع 0.926-0.961)

، وتكون االستبانة يف صورهتا  أن معامل الثبات مقبول إحصائًيا( وهذا يعىن0.952فقرات االستبانة )
 النهائية قابلة للتوزيع.

 تحديد درجة المعيار )المحك(:
حسززب  ةاس ليكزرت اخلماسزي لقيززاس اسزتجابات املبحزوثني لفقززرات االسزتبانقزد مت اسزتخدام مقيزز

 (:16جدول )
 

 (16جدول )

 درجات مقياس ليكرت الخماسي 

 بشدة أوافقال  أوافقال  حد ما إىل أوافق بشدة أوافق االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة
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إجابات حسب مقياس ليكرت اخلماسي   (5)وقد كانت اإلجابات على كل عبارة مكونة من 
 للتعرف على آرائهم حيال مشكلة الدراسة وعالجها. كما يف اجلدول اآليت 

 (17جدول )

 أوزان مقياس ليكرت الخماسي 

 المتوسط المرجح الرأي الوزن

 5 - 4.20  بشدة أوافق 1

 4.19 – 3.40  أوافق 2

 3.39 – 2.60 حد ما إىل 3

 2.59 – 1.80  أوافق ال 4

 1.79 – 1 بشدة أوافق 5

 

 : الدراسة تطبيق أداة خطوات

 :مت اتباع عدة خطوات متتابعة لتطبيق أداة الدراسة وهي
احلصول على املوافقة من كلية الرتبية جبامعة أم القرى بشأن تطبيق أداة الدراسة على العينة يف  .1

 (.5مبدينة مكة املكرمة. )ملحقعليم مكاتب اإلشراف الرتبوي التابعة إلدارة الرتبية والت
احلصول على خطاب تسهيل مهمة باحث من قبل إدارة الرتبية والتعليم مبدينة مكة املكرمة.  .2

 (.5ملحق)
وحصر مقابلة مساعدة مدير إدارة التخطيط والتطوير الرتبوي مبكة املكرمة أ. آمنه حممد الغامدي،  .3

املشرفات الرتبويات للمواد الدراسية مبكاتب اإلشراف الرتبوي بإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة مكة 
تزويدها بنسخ ورقية من املكرمة واليت تشمل كل من )مكة املكرمة، حبرة، اجلموم، الكامل(، ومن مث 

ب اإلشراف الرتبوي ( استبانة، وذلك لتويل مهام توزيعها على مكات250االستبانة بلغ عددها )
التابعة ملنطقة مكة املكرمة وجتميعها بعد تعبئتها من قبل املشرفات الرتبويات وتسليمها للباحثة، 

وبذلك متثل نسبة العائد من االستبانات اليت ، استبانة بعد اإلجابة عليها( 199)وبلغ العائد منها 
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عدم اجلدية يف تعبئتها؛  مال بياناهتا، أواستبانة لعدم اكت( 31) ٪(، مت استبعاد عدد80) مت توزيعها
من ٪( 67)استبانة، بنسبة مئوية قدرها ( 168) وبذلك أصبحت االستبانات الصاحلة للتحليل

 جمموع االستبانات اليت وزعت، بعد ذلك متت املعاجلة اإلحصائية لالستبانات وحتليل نتائجها.

 املعاجلة اإلحصائية :

 احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةبرنامج خالل  مت تفريغ وحتليل االستبانة من
 (Statistical Package for the Social Science- SPSS) واستخدمت ،

 األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .التكرارات، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية لقياس استجابات أفراد العينة .1
 ( ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) .2
( لقياس درجة Spearman Correlation Coefficientمعامل ارتباط سبريمان ) .3

 االرتباط.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض نتائج الدراسة وتفسريها 

 ومناقشتها
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 تمهيد:

أسئلة  ها ومناقشتها من خالل اإلجابة عن، وتفسري عرض نتائج الدراسة هذا الفصلمت من خالل      
 الدراسة، وذلك على النحو اآليت:

 إجابة السؤال األول: 
واقع تفعيل مؤتمرات الويب لتحسين األساليب  : ماالسؤال األول والذي نصه عن إلجابةل

 اإلشرافية من وجهة نظر المشرفات التربويات؟

مت التعرف على واقع تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب اإلشرافية من وجهة نظر املشرفات      
 ( يوضح ذلك.18وجدول ) ،حتليل استجابات عينة الدراسة من خاللالرتبويات، 

 (18جدول )

واقع تفعيل مؤتمرات لمحور الستجابات أفراد العّينة  واالنحرافات المعياريةالتكرارات، والمتوسطات الحسابية، 
 الويب لتحسين األساليب اإلشرافية من وجهة نظر المشرفات التربويات

 
 المحور األول م

 
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 الرتبة االتجاه المعياري

لخبرات والمعارف مع أصحاب  تتيح مؤتمرات الويب تباداًل  7
 4.07 .شراف التربويالخبرة في مجال اإل

 
0.859 
 

 1 أوافق

توجد مؤتمرات الويب فرص متنوعة للتواصل االجتماعي بين  4
 2 أوافق 0.966 3.98 المشرفات التربويات والمعلمات.

تساهم مؤتمرات الويب في زيادة فرص التواصل العلمي الفعال  15
 3 أوافق 0.928 3.96 بين المشرفات التربويات.

 4 أوافق 0.897 3.95 التربوي.تساهم مؤتمرات الويب بصورة فاعلة في التدريب  3

 5 أوافق 0.918 3.92 توفر مؤتمرات الويب طرق إبداعية لإلشراف التربوي . 9
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 م
 المحور األول

 
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة االتجاه

تقدم مؤتمرات الويب خدمات إشرافية عن بعد )للمشرفات  2
 6 أوافق 1.035 3.89 التربويات، المديرات، المعلمات(

تتيح مؤتمرات الويب فرص التفاعل المتزامن في العمليات  10
 اإلشرافية.

 7 أوافق 0.904 3.86

توفر مؤتمرات الويب نظاما إداريا إلدارة العملية اإلشرافية على  5
 درجة عالية من الكفاءة.

 8 أوافق 0.909 3.85

نصابها االشرافي تتيح مؤتمرات الويب للمشرفة التربوية تغطية  14
 بأقل جهد وبكفاءة عالية.

 9 أوافق 1.007 3.83

توفر مؤتمرات الويب بيئة مثالية لتنمية المهارات المهنية ذاتيا  6
 وجماعيا للمشرفات التربويات والمعلمات .

 12 أوافق 0.891 3.82

تدعم مؤتمرات الويب العمل في المجموعة بصورة تعاونية  12
 التربويات والمعلمات.وتفاعلية للمشرفات 

 10 أوافق 0.950 3.82

تحفز مؤتمرات الويب على العمل االشرافي في بيئة منظمة  8
 وحيوية .

 11 أوافق 0.956 3.82

تعمل مؤتمرات الويب على تخطي حاجز القلق والتوتر  11
 للمعلمات عوضا عن اللقاء المباشر بالمشرفة التربوية.

 13 أوافق 1.044 3.81

 14 أوافق 0.967 3.79 مؤتمرات الويب عنصر المرونة في العملية اإلشرافية.توفر  13

تطبق الجهات اإلشرافية مؤتمرات الويب كأحد أساليب  1
 شراف اإللكتروني الحديثة.اإل

 15 أوافق 1.062 3.74

 أوافق 0.767 3.8730 المعدل العام
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( ومبا يعادل درجة 3.8730( أن املعدل العام للمحور األول يساوي )18يتضح من اجلدول )      
 .اقع من وجهة نظر جمتمع الدراسة( وت فسر هذه النتيجة بأن تفعيل مؤمترات الويب يطبق يف الو وافقم)

دل اخلربات تتيح مؤمترات الويب تبا( واليت نصها "7العبارة رقم )( أن 18كما يتضح من اجلدول )
 (4.07) حازت على أعلى متوسط يساوي" واملعارف مع أصحاب اخلربة يف جمال اإلشراف الرتبوي

من قبل  (وافقم)بدرجة  العبارة متت املوافقة عليهان هذه أ، مما يعىن (0.859) يساوي يواحنراف معيار 
 .جمتمع الدراسة، وتعترب هذه النتيجة إجابة السؤال األول

شرافية مؤمترات الويب تطبق اجلهات اإل"( واليت نصها 1العبارة رقم ) ( أن18من اجلدول ) ويتضح
واحنراف ( 3.74) حازت على أقل متوسط يساوي " شراف اإللكرتوين احلديثةكأحد أساليب اإل

جمتمع من قبل  وافق(مبدرجة ) متت املوافقة عليها العبارةن هذه  أ، مما يعين(1.062) يساوي يمعيار 
 الدراسة، مما يدل على عدم ممارسة مؤمترات الويب من وجهة نظرهن.

وفيما يلي توضيًحا لوجهة نظر جمتمع الدراسة حول مفردات احملور األول ومدى االتفاق من 
 وفًقا لرتتيب املتوسط التنازيل: ،عدمه

 ( واليت نصها "4العبارة رقم ) بني املشرفات توجد مؤمترات الويب فرص متنوعة للتواصل االجتماعي
ي معيار  واحنراف( 3.98 )مبتوسط حسايب الثانيةالرتبة  جاءت يف الرتبويات واملعلمات"

 .جمتمع الدراسةالعبارة متت املوافقة عليها من قبل ن هذه  أ، مما يعين(0.966)

 ( واليت نصها "15العبارة رقم ) تساهم مؤمترات الويب يف زيادة فرص التواصل العلمي الفعال بني
، (0.928ي )واحنراف معيار  (3.96 )الرتبة الثالثة مبتوسط حسايب جاءت يف شرفات الرتبويات"امل

 .جمتمع الدراسةمتت املوافقة عليها من قبل  العبارةن هذه  أمما يعين

 ( واليت نصها "3العبارة رقم ) جاءت يف  "فاعلة يف التدريب الرتبويتساهم مؤمترات الويب بصورة 
العبارة متت ن هذه  أ، مما يعين(0.897ي )واحنراف معيار ( 3.95 )مبتوسط حسايب الرابعةالرتبة 

 .جمتمع الدراسةاملوافقة عليها من قبل 
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 ( واليت نصها "9العبارة رقم ) "الرتبة  جاءت يف  توفر مؤمترات الويب طرق إبداعية لإلشراف الرتبوي
العبارة متت ن هذه  أا يعين، مم(0.918ي )واحنراف معيار  (3.92 )مبتوسط حسايب اخلامسة

 .جمتمع الدراسةاملوافقة عليها من قبل 

 ( واليت نصها "2العبارة رقم ) ،تقدم مؤمترات الويب خدمات إشرافية عن بعد )للمشرفات الرتبويات
ي واحنراف معيار ( 3.89 )مبتوسط حسايب السادسةالرتبة  جاءت يف املديرات، املعلمات("

 .جمتمع الدراسةعليها من قبل العبارة متت املوافقة  ن هذه أ، مما يعين(1.035)

 ( واليت نصها "10العبارة رقم ) " تتيح مؤمترات الويب فرص التفاعل املتزامن يف العمليات اإلشرافية 
ن هذه  أ، مما يعين(0.904ي )واحنراف معيار ( 3.86 )مبتوسط حسايبالسابعة الرتبة  جاءت يف

 .جمتمع الدراسةعليها من قبل العبارة متت املوافقة 

 ( واليت نصها "5العبارة رقم )رافية على درجة توفر مؤمترات الويب نظاما إداريا إلدارة العملية اإلش
، (0.909ي )واحنراف معيار ( 3.85 )مبتوسط حسايبالثامنة الرتبة  جاءت يف "عالية من الكفاءة

 .جمتمع الدراسةعليها من قبل العبارة متت املوافقة ن هذه  أمما يعين

 ( واليت نصها "14العبارة رقم )الشرايف بأقل تتيح مؤمترات الويب للمشرفة الرتبوية تغطية نصاهبا ا
ي واحنراف معيار ( 3.83 )مبتوسط حسايبالتاسعة الرتبة  جاءت يف "جهد وبكفاءة عالية

 .جمتمع الدراسةعليها من قبل العبارة متت املوافقة ن هذه  أ، مما يعين(1.007)

 ( واليت نصها "6العبارة رقم )يا توفر مؤمترات الويب بيئة مثالية لتنمية املهارات املهنية ذاتيا ومجاع
واحنراف ( 3.82 )مبتوسط حسايبالعاشرة الرتبة  جاءت يف "للمشرفات الرتبويات واملعلمات

 .جمتمع الدراسةبل عليها من قمتت املوافقة العبارة ن هذه  أ، مما يعين(0.891ي )معيار 

 ( واليت نصها "8العبارة رقم )"حتفز مؤمترات الويب على العمل االشرايف يف بيئة منظمة وحيوية  
ن  أ، مما يعين(0.956ي )واحنراف معيار ( 3.82 )مبتوسط حسايب ادية عشراحلالرتبة  جاءت يف

 .جمتمع الدراسةعليها من قبل العبارة متت املوافقة هذه 
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  تدعم مؤمترات الويب العمل يف اجملموعة بصورة تعاونية وتفاعلية ( واليت نصها "12)العبارة رقم
واحنراف ( 3.82 )مبتوسط حسايب ثانية عشرالالرتبة  جاءت يف للمشرفات الرتبويات واملعلمات"

 .جمتمع الدراسةعليها من قبل العبارة متت املوافقة ن هذه  أ، مما يعين(0.950ي )معيار 

 ( واليت نصها "11العبارة رقم ) تعمل مؤمترات الويب على ختطي حاجز القلق والتوتر للمعلمات
( 3.81 )مبتوسط حسايبة عشر الثالثالرتبة  جاءت يف عوضا عن اللقاء املباشر باملشرفة الرتبوية"

 .جمتمع الدراسةالعبارة متت املوافقة عليها من قبل ن هذه  أ، مما يعين(1.044ي )واحنراف معيار 

 ( واليت نصها 13العبارة رقم )""جاءت يف توفر مؤمترات الويب عنصر املرونة يف العملية اإلشرافية 
العبارة  ن هذه ين أ، مما يع(0.967ي )واحنراف معيار ( 3.79 )مبتوسط حسايبة عشر الرابعالرتبة 

 .جمتمع الدراسةمتت املوافقة عليها من قبل 

حرص املشرفات الرتبويات على تطوير اإلشراف الرتبوي  مدى وافق(موتعزز هذه النتيجة بدرجة )
مع  نتيجةال هذه تتفقوممارسة، كما  ب جزًءا من اإلشراف الرتبوي فكرًاوتطلعهن ألن تكون مؤمترات الوي

واقع استخدام أوضحت م( اليت 2008م(، والغامدي )2009عهود الصايغ ) :نتائج دراسة كل  من
 (.وافقماإلشرافية بدرجة )التقنيات احلديثة يف األساليب 

 

 : إجابة السؤال الثاني

 لتحسينكيف يمكن تفعيل مؤتمرات الويب  :ابة على السؤال الثاني والذي نصهلإلج
 ؟ من وجهة نظر المشرفات التربويات األساليب اإلشرافية

مت التعرف على كيفية تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب اإلشرافية من وجهة نظر املشرفات      
 ( يوضح ذلك.19جدول )و  ،الرتبويات، من خالل حتليل استجابات عينة الدراسة
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 (19جدول )

تفعيل مؤتمرات  لمحورالستجابات أفراد العّينة  ةالمعياري اتواالنحرافالتكرارات، والمتوسطات الحسابية، 
 من وجهة نظر المشرفات التربويات األساليب اإلشرافية لتحسينالويب 

 
 

 م
 

 المحور الثاني
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 الرتبة االتجاه المعياري

اكساب المشرفات التربويات مهارات توظيف مؤتمرات الويب  20
 والتعامل معها.

 1 بشدة أوافق 0.742 4.23

المادي والتقني لتفعيل مؤتمرات الويب في العمل توفير الدعم  23
 االشرافي.

 2 بشدة أوافق 0.836 4.22

تخصيص وق  كاٍف للمشرفات التربويات للتحضير لمؤتمرات  25
 3 بشدة أوافق 0.859 4.20 الويب وإجراءاتها.

 4 أوافق 0.804 4.19 توفير بنية تحتية داعمة لتطبيق مؤتمرات الويب في العمل االشرافي. 22

توفير بدائل متنوعة لتطبيقات مؤتمرات الويب تختار المشرفة التربوية  24
 5 أوافق 0.814 4.18 ما يالئمها منها.

 5 أوافق 0.893 4.18 توفير أدلة مرجعية وإرشادية حول مؤتمرات الويب كأسلوب إشرافي. 26

 5 أوافق 0.794 4.18 نشر ثقافة مؤتمرات الويب في العملية اإلشرافية. 18

تشجيع المشرفات التربويات على تطبيق مؤتمرات الويب كأسلوب  21
 إشرافي متقدم وتشجيعهن بحوافز مميزة.

 6 أوافق 0.771 4.17

حث مراكز االشراف التربوي على السعي فيما بينها نحو إنشاء إطار  16
 7 أوافق 0.758 4.11 تعاوني لتفعيل مؤتمرات الويب.

للتنسيق بين الجهات اإلشرافية في مجال توظيفها لخدمة يجاد طرق إ 17
 االشراف التربوي.

 8 أوافق 0.768 4.10

التوسع في استخدام مؤتمرات الويب كأسلوب إشرافي مكمل في  19
 9 أوافق 0.895 4.09 العملية اإلشرافية.

توفير برمجيات مؤتمرات الويب المتعلقة باإلشراف التربوي من  29
 اتفاقيات تعاونية مع المؤسسات المختصة باإلنتاج.خالل عقد 

 10 أوافق 0.799 4.05
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( ومبا يعادل درجة 4.1028بأن املعدل العام للمحور الثاين يساوي ) (19) يتضح من اجلدول     
 د االحتماالت والعبارات املقرتحة.( وت فسر هذه النتيجة بأن العينة تؤيأوافق)

 ما يلي: (19كما يتضح من اجلدول )

اكساب املشرفات الرتبويات مهارات توظيف مؤمترات الويب ( واليت نصها "20العبارة رقم )أن  
ن أا يعىن مم، (0.742ي )واحنراف معيار ( 4.23) على أعلى متوسط يساويت حاز " والتعامل معها

  .جمتمع الدراسةمن قبل  بدرجة )موافق بشدة( عليها العبارة متت املوافقةهذه 

توفري الدعم املادي والتقين لتفعيل مؤمترات الويب يف العمل ( واليت نصها "23العبارة رقم )و 
ن  أا يعينمم، (0.836ي )واحنراف معيار ( 4.22) يساويمبتوسط  الثانيةالرتبة  جاءت يف اإلشرايف"

 .جمتمع الدراسةمن قبل  بدرجة )موافق بشدة( عليهاالعبارة متت املوافقة هذه 

"ختصيص وقت كاف  للمشرفات الرتبويات للتحضري ملؤمترات الويب ( واليت نصها 25العبارة رقم )و 
ن  أا يعينمم، (0.859ي )واحنراف معيار ( 4.20) يساويالرتبة الثالثة مبتوسط  جاءت يف وإجراءاهتا"

 .جمتمع الدراسةمن قبل  بدرجة )موافق بشدة( عليهامتت املوافقة  العبارةهذه 

اكساب تعزز هذه النتيجة بدرجة )موافق بشدة( الرغبة األكيدة لدى جمتمع الدراسة بضرورة وأمهية 
توفري الدعم املادي والتقين لتفعيل  ، ويات مهارات توظيف مؤمترات الويب والتعامل معهااملشرفات الرتبو 

 م
 

 المحور الثاني
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 الرتبة االتجاه المعياري

مشاركة المشرفات في إنتاج حقائب تدريبية محكمة عن مؤتمرات  27
 الويب للمشرفات التربويات.

 11 أوافق 0.879 3.98

المشرفات التربويات بتطبيق مؤتمرات الويب وفق نصاب مطالبة  28
 معين.

 12 أوافق 0.915 3.86

حث المشرفات التربويات على اجراء بحوث علمية في مجال  30
 مؤتمرات الويب.

 13 أوافق 0.940 3.79

 أوافق 0.668 4.1028 المعدل العام
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ختصيص وقت كاف  للمشرفات الرتبويات للتحضري ملؤمترات الويب ، و مؤمترات الويب يف العمل اإلشرايف
 ؛ وذلك لتفعيل استخدام مؤمترات الويب يف العملية اإلشرافية.وإجراءاهتا

"حث املشرفات الرتبويات على إجراء ( واليت نصها 30العبارة  رقم )( أن 19ويتضح من اجلدول )
ي واحنراف معيار ( 3.79) حازت على أقل متوسط يساوي حبوث علمية يف جمال مؤمترات الويب"

 .جمتمع الدراسةمن قبل  بدرجة )موافق( العبارة متت املوافقة عليهان هذه  أا يعينمم، (0.940)

وفيما يلي توضيًحا لوجهة نظر جمتمع الدراسة حول مفردات احملور الثاين ومدى االتفاق من عدمه، 
 وفًقا للرتتيب املتوسط التنازيل:

 ( واليت نصها "22العبارة  رقم )"توفري بنية حتتية داعمة لتطبيق مؤمترات الويب يف العمل االشرايف  
ن هذه  أا يعينمم، (0.804ي )واحنراف معيار ( 4.19 )مبتوسط حسايب الرابعةالرتبة  جاءت يف

 .جمتمع الدراسةالعبارة  متت املوافقة عليها من قبل 

 ( واليت نصها "18العبارة رقم )" الرتبة  جاءت يف نشر ثقافة مؤمترات الويب يف العملية اإلشرافية
متت رة العبان هذه  أا يعينمم، (0.794ي )واحنراف معيار ( 4.18 )مبتوسط حسايب اخلامسة

 .جمتمع الدراسةاملوافقة عليها من قبل 

 ( واليت نصها "24العبارة رقم )ملشرفة الرتبوية ما توفري بدائل متنوعة لتطبيقات مؤمترات الويب ختتار ا
ا مم، (0.814ي )واحنراف معيار ( 4.18 )مبتوسط حسايب اخلامسةالرتبة  جاءت يف "يالئمها منها

 .جمتمع الدراسةالعبارة متت املوافقة عليها من قبل ن هذه  أيعين

 ( واليت نصها "26العبارة رقم ) حول مؤمترات الويب كأسلوب إشرايفتوفري أدلة مرجعية وإرشادية"  
ن هذه أا يعىن مم، (0.893ي )واحنراف معيار ( 4.18 )مبتوسط حسايباخلامسة الرتبة  جاءت يف

 .جمتمع الدراسةالعبارة متت املوافقة عليها من قبل 

 ( واليت نصها "21العبارة رقم ) تشجيع املشرفات الرتبويات على تطبيق مؤمترات الويب كأسلوب
واحنراف ( 4.17 )مبتوسط حسايبالسادسة الرتبة  جاءت يف إشرايف متقدم وتشجيعهن حبوافز مميزة"

 .جمتمع الدراسةالعبارة متت املوافقة عليها من قبل ن هذه  أا يعينمم، (0.771ي )معيار 
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 ( واليت نصها "16العبارة رقم ) حث مراكز االشراف الرتبوي على السعي فيما بينها حنو إنشاء إطار
ي واحنراف معيار ( 4.11 )مبتوسط حسايبالسابعة الرتبة  جاءت يف تعاوين لتفعيل مؤمترات الويب"

 .الدراسة جمتمعمتت املوافقة عليها من قبل العبارة ن هذه  أا يعين، مم(0.758)

 ( واليت نصها "17العبارة رقم )جياد طرق للتنسيق بني اجلهات اإلشرافية يف جمال توظيفها خلدمة إ
، (0.768ي )واحنراف معيار ( 4.10 )مبتوسط حسايبالثامنة الرتبة  جاءت يف االشراف الرتبوي"

 .جمتمع الدراسةالعبارة متت املوافقة عليها من قبل ن هذه  أا يعينمم

 التوسع يف استخدام مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف مكمل يف ( واليت نصها "19رقم ) العبارة
، (0.895ي )واحنراف معيار ( 4.09 )مبتوسط حسايبالتاسعة الرتبة  جاءت يف العملية اإلشرافية "

 .جمتمع الدراسةالعبارة متت املوافقة عليها من قبل ن هذه  أا يعينمم

 ( واليت نصها 29العبارة رقم )" توفري برجميات مؤمترات الويب املتعلقة باإلشراف الرتبوي من خالل
 مبتوسط حسايبالعاشرة الرتبة  جاءت يف عقد اتفاقيات تعاونية مع املؤسسات املختصة باإلنتاج"

جمتمع العبارة متت املوافقة عليها من قبل ن هذه  أا يعين، مم(0.799ي )واحنراف معيار ( 4.05)
 .الدراسة

  مشاركة املشرفات يف إنتاج حقائب تدريبية حمكمة عن مؤمترات ( واليت نصها "27رقم )العبارة
واحنراف ( 3.98 )مبتوسط حسايباحلادية عشر الرتبة  جاءت يف الويب للمشرفات الرتبويات"

 .جمتمع الدراسةالعبارة متت املوافقة عليها من قبل ن هذه  أا يعين، مم(0.879ي )معيار 

 ( 28العبارة رقم )مطالبة املشرفات الرتبويات بتطبيق مؤمترات الويب وفق نصاب معني" واليت نصها" 
ن  أا يعينمم، (0.915ي )واحنراف معيار ( 3.86 )مبتوسط حسايبالثانية عشر الرتبة  جاءت يف

 .جمتمع الدراسةالعبارة متت املوافقة عليها من قبل هذه 

رتبويات ووعيهن التام بأهنن آراء املشرفات الوتعكس النتيجة العامة للمحور الثاين بدرجة )موافق( 
ية مسؤولليب اإلشرافية وبأن جزًءا من يف عملية تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األسا ركًنا رئيًسا

 يقع على عاتقهن. اتفعيله
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م( اليت 2008م(، والغامدي )2011املعبدي ) :من دراسة كل  تائج نهذه النتيجة مع تتفق كما      
مما يؤكد ، (وافقمكيفية تطبيق التقنيات احلديثة يف األساليب واألعمال اإلشرافية بدرجة )  أكدت على

 .اسهام مؤمترات الويب يف حتسني األساليب اإلشرافية لدى املشرفات الرتبويات

 إجابة السؤال الثالث: 

تفعيل  تحقيق ما المعوقات التي تحول دون :والذي نصهابة على السؤال الثالث لإلج
 مؤتمرات الويب في العملية اإلشرافية من وجهة نظر المشرفات التربويات؟

مت حتديد املعوقات اليت حتول دون حتقيق تفعيل مؤمترات الويب يف العملية اإلشرافية من وجهة نظر      
 ( يوضح ذلك.20جدول )و  ،ينة الدراسةات، من خالل حتليل استجابات عاملشرفات الرتبوي

 (20جدول )

المعوقات التي تحول  لمحورالستجابات أفراد العّينة  ةالمعياري اتواالنحرافالتكرارات، والمتوسطات الحسابية، 
 تفعيل مؤتمرات الويب في العملية اإلشرافية من وجهة نظر المشرفات التربويات تحقيق دون

  م
 المحور الثالث

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 الرتبة االتجاه المعياري

42 
عدم توفر دورات تأهيلية أو تدريبية في مجال 

 1 بشدة أوافق 0.794 4.27 مؤتمرات الويب للمشرفات التربويات.

40 
عدم توفر كادر تقني مؤهل لدعم المشرفات التربويات 

 2 بشدة أوافق 0.862 4.26 أثناء تطبيق مؤتمرات الويب كأسلوب إشرافي.

43 
غياب االتفاقيات التعاونية مع المؤسسات المختصة 
بإنتاج برمجيات مؤتمرات الويب المتعلقة باإلشراف 

 التربوي.
 3 بشدة أوافق 0.830 4.24

41 
ندرة استقطاب البرمجيات الخاصة )المدفوعة( 

 4 بشدة أوافق 0.824 4.23 بمؤتمرات الويب في مراكز االشراف التربوي.

المحفزات الداعمة لتطبيق مؤتمرات الويب   غياب 34
 5 أوافق 0.889 4.17 كأسلوب إشرافي.
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( ومبا يعادل درجة 4.0484بأن املعدل العام للمحور الثالث يساوي ) (20) يتضح من اجلدول      
فقد امجع جمتمع  نسبتها،فاوت ( وت فسر هذه النتيجة بأن ذلك تأكيد على أن هناك معوقات تتوافقم)

 ( معوقات وكانت على التوايل:4الدراسة على عدد )

عدم توفر دورات تأهيلية أو تدريبية يف جمال مؤمترات الويب ( واليت نصها "42العبارة رقم )
 ، مما يعين(0.794ي )واحنراف معيار ( 4.27ي )يساو متوسط  على أعلىت حاز " للمشرفات الرتبويات

  .جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق بشدة( متت املوافقة عليهاالعبارة ن هذه أ

المتوسط  المحور الثالث م
 المرجح

االنحراف 
 الرتبة االتجاه المعياري

ضعف حركة البحث العلمي في مجال مؤتمرات  45
 6 أوافق 0.857 4.16 الويب.

44 
عدم االستفادة من التجارب والخبرات )العالمية، 
اإلقليمية، المحلية( في مجال تطبيق مؤتمرات الويب 

 في العمل االشرافي.
 7 أوافق 0.804 4.14

ندرة )المراجع، الحقائب التدريبية( في موضوع  39
 7 أوافق 0.840 4.14 مؤتمرات الويب.

قلة الموارد المالية الالزمة لتطبيق مؤتمرات الويب   36
 8 أوافق 0.949 4.10 كأحد االساليب االشرافية.

ضعف البنى التحتية الالزمة الستثمار مؤتمرات الويب  33
 9 أوافق 0.870 4.07 في االشراف التربوي.

عدم توفر الوق  الكافي لدى المشرفات التربويات  38
 الستخدام مؤتمرات الويب.

 10 أوافق 0.911 4.05

محدودية ثقافة بعض المشرفات التربويات نحو  37
 كأسلوب إشرافي.مؤتمرات الويب  

 11 أوافق 0.979 3.92

تدني الوعي باستراتيجيات وسياسات تطبيق مؤتمرات  32
 الويب في االشراف التربوي.

 12 أوافق 0.904 3.90

ميل بعض المشرفات التربويات لألساليب التقليدية في  35
 13 أوافق 1.150 3.58 إشرافهن ومقاومتهن للمستحدث منها.

المشرفات التربويات لفكرة مؤتمرات عدم تقبل  31
 الويب.

 14 أوافق 1.072 3.50

 أوافق 0.635 4.0484 المعدل العام
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عدم توفر كادر تقين مؤهل لدعم املشرفات الرتبويات أثناء تطبيق ( واليت نصها "40العبارة رقم )
ي واحنراف معيار ( 4.26 )مبتوسط حسايب الثانيةالرتبة  جاءت يف مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف"

 ..جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق بشدة(العبارة متت املوافقة ن هذه  أ، مما يعين(0.862)

"غياب االتفاقيات التعاونية مع املؤسسات املختصة بإنتاج برجميات ( واليت نصها 43العبارة رقم )
واحنراف ( 4.24 )الرتبة الثالثة مبتوسط حسايب جاءت يف مؤمترات الويب املتعلقة باإلشراف الرتبوي"

 ..جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق بشدة(العبارة  متت املوافقة ن هذه  أ، مما يعين(0.830ي )معيار 

ندرة استقطاب الربجميات اخلاصة )املدفوعة( مبؤمترات الويب يف ( واليت نصها "41العبارة رقم )
، (0.824ي )واحنراف معيار ( 4.23 )مبتوسط حسايب الرابعةالرتبة  جاءت يف مراكز االشراف الرتبوي"

 ..جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق بشدة(العبارة متت املوافقة ن هذه  أمما يعين

تدل هذه النتيجة بدرجة )موافق بشدة( على أمهية املعوقات من وجهة نظر املشرفات الرتبويات، 
واملشرف وضرورة األخذ هبا وتضمينها يف برنامج اإلشراف الرتبوي من أجل االرتقاء باملستوى الالئق 

إلدارة اإلشراف الرتبوي والذي سينعكس بدوره على أداء املعلمات وحتصيل الطالبات، وذلك من خالل 
 تفعيل مؤمترات الويب يف العملية التعليمية بإذن اهلل.

عدم تقبل املشرفات الرتبويات " واليت نصها( 31) العبارة رقم( أن 20وكما يتضح من اجلدول )
(، مما يعين 1.072) واحنراف معياري (3.50) حازت على أقل متوسط يساوي" لفكرة مؤمترات الويب

 .جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق( عليها أن هذه العبارة متت املوافقة
وفيما يلي توضيًحا لوجهة نظر جمتمع الدراسة حول مفردات احملور الثالث ومدى االتفاق من 

 عدمه، وفًقا للرتتيب املتوسط التنازيل:

 غياب احملفزات الداعمة لتطبيق مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف"( واليت نصها "34ارة رقم )العب 
ن هذه  أ، مما يعين(0.889ي )واحنراف معيار ( 4.17 )مبتوسط حسايب اخلامسةالرتبة  جاءت يف

 .جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق( عليهاالعبارة  متت املوافقة 
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 ( واليت نصها "45العبارة رقم )" جاءت يف ضعف حركة البحث العلمي يف جمال مؤمترات الويب 
العبارة متت ن هذه  أ، مما يعين(0.857ي )واحنراف معيار ( 4.16 )مبتوسط حسايب السادسةالرتبة 

 .جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق( عليهااملوافقة 

 ( واليت نصها 39العبارة رقم ) موضوع مؤمترات الويب""ندرة )املراجع، احلقائب التدريبية( يف  
ن هذه  أ، مما يعين(0.840ي )واحنراف معيار ( 4.14 )مبتوسط حسايبالسابعة الرتبة  جاءت يف

 .جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق( عليهاالعبارة متت املوافقة 

 ( واليت نصها "44العبارة رقم ) ،احمللية( يف عدم االستفادة من التجارب واخلربات )العاملية، اإلقليمية
( 4.14 )مبتوسط حسايبالسابعة الرتبة  جاءت يف جمال تطبيق مؤمترات الويب يف العمل االشرايف"

جمتمع من  بدرجة )موافق( عليهاالعبارة متت املوافقة ن هذه أ، مما يعىن (0.804ي )واحنراف معيار 
 .الدراسة

 ( واليت نصها "36العبارة رقم ) لتطبيق مؤمترات الويب كأحد االساليب قلة املوارد املالية الالزمة
، مما يعىن (0.949ي )واحنراف معيار ( 4.10 )مبتوسط حسايبالثامنة الرتبة  جاءت يف اإلشرافية "

 .جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق( عليهاالعبارة متت املوافقة ن هذه أ

 ( واليت نصها "33العبارة رقم ) مؤمترات الويب يف االشراف ضعف البىن التحتية الالزمة الستثمار
 ، مما يعين(0.870ي )واحنراف معيار ( 4.07 )مبتوسط حسايبالتاسعة الرتبة  جاءت يف الرتبوي"

 .جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق( عليهاالعبارة متت املوافقة ن هذه أ

 ( واليت نصها "38العبارة رقم )ام مؤمترات عدم توفر الوقت الكايف لدى املشرفات الرتبويات الستخد
ن  أ، مما يعين(0.911ي )واحنراف معيار ( 4.05 )مبتوسط حسايبالعاشرة الرتبة  جاءت يف الويب"

 .جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق( عليهاالعبارة متت املوافقة هذه 

 ( واليت نصها "37العبارة رقم )  حمدودية ثقافة بعض املشرفات الرتبويات حنو مؤمترات الويب
ي واحنراف معيار ( 3.92 )مبتوسط حسايباحلادية عشر الرتبة  جاءت يف إشرايف"كأسلوب 

 .جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق( عليهاالعبارة متت املوافقة ن هذه  أ، مما يعين(0.979)
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 ( واليت نصها "32العبارة رقم )ت الويب يف تدين الوعي باسرتاتيجيات وسياسات تطبيق مؤمترا
ي واحنراف معيار ( 3.90 )مبتوسط حسايبالثانية عشر الرتبة  جاءت يف "االشراف الرتبوي

 .جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق( عليهاالعبارة متت املوافقة ن هذه  أ، مما يعين(0.904)

 ( واليت نصها 35العبارة رقم ) ميل بعض املشرفات الرتبويات لألساليب التقليدية يف إشرافهن"
واحنراف ( 3.58 )مبتوسط حسايبالثالثة عشر الرتبة  جاءت يف "ومقاومتهن للمستحدث منها

 .جمتمع الدراسةمن  بدرجة )موافق( عليهاالعبارة متت املوافقة ن هذه أ، مما يعىن (1.150ي )معيار 

م(، 2011املعبدي )م(، و 2012هدى البلوي ) :كل  من  دراسة مع نتائجنتيجة ال هذه تتفقكما 
م(، 2008الغامدي )م(، و 2008م(، وصاحلة سفر )2009الصايغ )م(، وعهود 2010والغامدي )
والصعوبات  املعوقات إىلم( اليت أشارت 2007النفيسة )م(، و 2007م(، والغامدي )2007والشافعي )

(، مما يعزز آراء جمتمع الدراسة وافقمالتقنيات احلديثة يف العملية اإلشرافية بدرجة )اليت حتول دون تطبيق 
 تها وس بل األخذ هبا.ويؤكد على أمهي

يتضح أن جمتمع الدراسة امجع على إسهام مؤمترات الويب وبعد عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها 
)موافق(؛ وذلك مبعدل عام يساوي بدرجة األساليب اإلشرافية لدى املشرفات الرتبويات يف حتسني 

(4.0080.) 
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 املقرتحاتوالتوصيات، و، ملخص الدراسة
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 تمهيد:
تقدمي التوصيات  معأبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية،  تناول هذا الفصلمت يف      

 واملقرتحات.

 : ملخص نتائج الدراسة:أوال
 أظهرت نتائج الدراسة مايلي:

تفعيل مؤمترات الويب من قبل  واقع الل حتليل البيانات العامة جملتمع الدراسة اتضح أنخمن  .1
  فقط. (٪10)الدراسة خالل العمل اإلشرايف كان بنسبة  جمتمع

 املشرفات لدى اإلشرافية األساليب حتسني يف الويب مؤمترات إسهام على الدراسة جمتمع امجع .2
 (.4.0080) يساوي عام مبعدل وذلك ؛(موافق) بدرجة الرتبويات

 نظر وجهة من اإلشرافية األساليب لتحسني الويب مؤمترات تفعيل ضرورة الدراسة جمتمع عزز .3
 (.3.8730) للمحور عام مبعدل وذلك ،(موافق) بدرجة الرتبويات، املشرفات

 األساليب لتحسني الويب مؤمترات تفعيل كيفية الدراسة موافقته على عباراتجمتمع  أبدى .4
بدرجة  عبارات استحساهنن( 3نالت )الرتبويات، حيث  املشرفات نظر وجهة اإلشرافية من

 واعتربهنا أهم وسيلة للتفعيل وهي:بشدة(  وافقم)
 اكساب املشرفات الرتبويات مهارات توظيف مؤمترات الويب والتعامل معها. 
  مؤمترات الويب يف العمل اإلشرايف.توفري الدعم املادي والتقين لتفعيل 
  الويب وإجراءاهتا.ختصيص وقت كاف  للمشرفات الرتبويات للتحضري ملؤمترات 

عام  عدلمب وذلك ؛(وافقم) وقد اتفق جمتمع الدراسة على مقرتحات التفعيل األخرى بدرجة
  .(4.1028) للمحور

 يف الويب مؤمترات تفعيل حتقيق دون حتول اليت املعوقات الدراسة على عبارات جمتمعموافقة  .5
، (4.0484) مبعدل عام للمحور وذلك  الرتبويات؛ املشرفات نظر وجهة من اإلشرافية العملية
 : وهي كاآليت( بشدة وافقم) درجةاستجابتهن ب ( عبارات4) تحاز  حيث
  مترات الويب للمشرفات الرتبويات.عدم توفر دورات تأهيلية أو تدريبية يف جمال مؤ 
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 بيق مؤمترات الويب  عدم توفر كادر تقين مؤهل لدعم املشرفات الرتبويات أثناء تط
 كأسلوب إشرايف.

  ندرة استقطاب الربجميات اخلاصة )املدفوعة( مبؤمترات الويب يف مراكز االشراف
 .الرتبوي

  الويب غياب االتفاقيات التعاونية مع املؤسسات املختصة بإنتاج برجميات مؤمترات
  املتعلقة باإلشراف الرتبوي.

 يف الويب متراتمؤ  تفعيل حتقيق دون حتول اليت وقد اتفق جمتمع الدراسة على املعوقات األخرى
 وهي: الرتبويات بدرجة )موافق( املشرفات نظر وجهة من اإلشرافية العملية

 إشرايف كأسلوب الويب مؤمترات لتطبيق الداعمة احملفزات غياب. 
 الويب مؤمترات جمال يف العلمي البحث حركة ضعف. 
 مؤمترات تطبيق جمال يف( احمللية، اإلقليمية، العاملية) واخلربات التجارب من االستفادة عدم 

 .االشرايف العمل يف الويب
 الويب مؤمترات موضوع يف( التدريبية احلقائب، املراجع) ندرة. 
 االشرافية االساليب كأحد الويب مؤمترات لتطبيق الالزمة املالية املوارد قلة. 
 الرتبوي االشراف يف الويب مؤمترات الستثمار الالزمة التحتية البىن ضعف. 
 الويب. مؤمترات الستخدام الرتبويات املشرفات لدى الكايف الوقت توفر عدم 
 إشرايف كأسلوب الويب مؤمترات حنو الرتبويات املشرفات بعض ثقافة حمدودية. 
 الرتبوي االشراف يف الويب مؤمترات تطبيق وسياسات باسرتاتيجيات الوعي تدين. 
 للمستحدث ومقاومتهن إشرافهن يف التقليدية لألساليب الرتبويات املشرفات بعض ميل 

 .منها
 الويب مؤمترات لفكرة الرتبويات املشرفات تقبل عدم. 
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 : التوصيات:ثانيا
 من خاللالتوسع يف استخدام مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف داعم لألساليب اإلشرافية  .1

 :اآليت
  الويب.عقد اللقاءات واالجتماعات املتزامنة بني املشرفني واملعلمني عرب مؤمترات 
  عرب مؤمترات الويب. وغري املتزامندعم اإلشراف باألقران املتزامن 
 .تقدمي دورات تدريبية افرتاضية عرب مؤمترات الويب حتاكي اليت حتدث وجهاً لوجه 
 .إقامة ورش عمل تفاعلية متزامنة عرب مؤمترات الويب 
 .تقدمي ندوات تربوية متزامنة أو غري متزامنة عرب مؤمترات الويب 
 قد اللقاءات الفردية بني املشرف واملعلم عرب مؤمترات الويب يف غرفة حمادثة خاصة.ع 
 .عرض ) القراءات املوجهة، والنشرات اإلشرافية( يف األرشيف اخلاص مبؤمترات الويب 

يث وتقدمي احلوافز تشجيع املشرفات الرتبويات على تطبيق مؤمترات الويب كأسلوب إشرايف حد .2
 من خالل اآليت: نويًاالداعمة ماديًا ومع

 اإلشرافية من خالل املشرفات الرتبويات  العملية يف الويب مؤمترات ثقافة نشر
 املطبقات ملؤمترات الويب.

  استضافة جمموعة من املشرفات الرتبويات املستخدمات ملؤمترات الويب وعمل لقاء
 معهن.

  أقراهنن )املشرفات إلقاء حماضرات من قبل املشرفات املطبقات ملؤمترات الويب على
 ذاتًيا املهنية املهارات تنمية يف الويب مؤمترات تفعيل أمهية لبيان الرتبويات، واملعلمات(

 .لديهن األداء مستوى واجتماعًيا مما يؤدي لرفع
  تقوية العالقات اإلنسانية من خالل دعوات اهليئة اإلشرافية الستخدام مؤمترات

 الويب.

ة اليت تواجه املشرفات تفعيل مؤمترات الويب يف العملية اإلشرافيالعمل على تذليل معوقات  .3
 الرتبويات من خالل اآليت:
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  حصر املعوقات اليت أيدها جمتمع الدراسة مث تقدمي األهم على املهم وفًقا الحتياجات
 جمتمع الدراسة.

 .حصر مجيع األجهزة واألدوات الناقصة مث العمل على توفريها 
 األساليب يف وتوظيفها الويب مؤمترات استخدام على وياتالرتب املشرفات تدريب 

 اإلشرافية بواسطة املشرفات املطبقات ملؤمترات الويب.
 .توفري كادر تقين مؤهل لدعم املشرفات الرتبويات أثناء تطبيق مؤمترات الويب 

 املقرتحات: :ثالثا

حبث سبل التعاون مع املؤسسات املختصة بإنتاج مؤمترات الويب لتكييف برجميات مؤمترات   .1
 الويب حلاجات اإلشراف الرتبوي وتعريبها لتتالءم مع معطيات البيئة الرتبوية العربية.

 إجراء دراسة تقوميية لربجميات مؤمترات الويب املستخدمة يف اإلشراف الرتبوي اإللكرتوين. .2
ة جتريبية عن فاعلية مؤمترات الويب يف تنمية مهارات التدريب اإللكرتوين لدى إجراء دراس .3

 املشرفات القائمات بالتدريب.
ني سؤولإجراء دراسة عن معوقات تفعيل مؤمترات الويب يف العملية اإلشرافية من وجهة نظر امل .4

 ية األخرى.ت يف مكاتب اإلشراف الرتبوي بإدارات التعليم يف املناطق التعليمسؤوالوامل
 إجراء دراسة مماثلة على املشرفات الرتبويات يف املناطق التعليمية األخرى. .5
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 املصادر:: أوال

 القرآن الكرمي. -1

 املراجع العربية:: ثانيا

القززاهرة: دار  .6ط .منززاهج البحززث يف العلززوم النفسززية والرتبويززةم(. 2007أبززو عززالم، رجززاء. ) -2
 النشر للجامعات.

 .2ط .اإلشززززراف الرتبززززويم(. 2007وإبززززراهيم، مززززروان عبززززد اجمليززززد ) األسزززدي، سززززعيد جاسززززم، -3
 : دار الثقافة.عّمان

ومعوقززات اسززتخدامه يف  اإللكززرتوينأمهيززة اإلشززراف الرتبززوي م(. 2012البلززوي، هززدى عززايش. ) -4
ومعلمززات الرياضززيات يف منطقززة تبززوك األسززاليب اإلشززرافية مززن وجهززة نظززر املشززرفات الرتبويززات 

، اململكزززة مكزززة املكرمزززة كليزززة الرتبيززة، جامعزززة أم القزززرى،  ،التعليمية.رسززالة ماجسزززتري غزززري منشزززورة
 .العربية السعودية

العزززززامل املفتزززززوح )كيزززززف تصزززززنع تكنولوجيزززززا الويزززززب ثزززززورة يف م(. 2012بونززززك، كزززززريتس جزززززي. ) -5
شززر )ترمجززة غززادة العمززودي(. بززريوت: الززدار العربيززة للعلززوم ناشززرون. )العمززل األصززلي ن   التعلززيم(.
 م(.2010يف عام 

مزن وجهزة لفيزديو يف جمزال التعلزيم عزن بعزد "م(. دور مؤمترات ا2002اجلندي، علياء عبداهلل. ) -6
بيزززة جملزززة رسزززالة الرت نظزززر أعضزززاء هيئزززة التزززدريس يف بعزززض جامعزززات اململكزززة العربيزززة السزززعودية". 

 .206 -179 ،18العدد  ،وعلم النفس
اجتاهزززات حديثزززة يف م(. 2006عزززوض اهلل عزززوض سزززليمان. )و  حسزززني، سزززالمة عبزززد العظزززيم، -7

 : دار الفكر.عّمان اإلشراف الرتبوي.
. واخلزاعلزززززة، حممزززززد سزززززلمان فيزززززاض الززززززعيب، ميسزززززون حممزززززد؛و  ؛السزززززخين، حسزززززني عبزززززد الزززززرمحن -8

: دار الصزززفاء للطباعزززة والنشزززر عّمزززان .ومسزززتقبليةاإلشزززراف الرتبزززوي قزززراءة معاصزززرة م(. 2012)
 والتوزيع.

: مركززززز طززززارق عّمززززان .2ط .اإلشززززراف الرتبززززوي إجتاهزززات حديثززززةم(. 2007السزززعود، راتززززب. ) -9
 للخدمات اجلامعية.
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(. اإلشززراف الرتبززوي عززن ب عززد بززني األمهيززة واملمارسززة ومعوقززات م2008سززفر، صززاحلة حممززد. ) -10
، اململكززة مكززة املكرمززة ،جامعززة أم القززرى ،كليززة الرتبيززة نشززورة.رسززالة دكتززوراه غززري م اسززتخدامه.

 العربية السعودية.
 اإلشراف الفين يف التعلزيم مزن منظزور اجلزودة الشزاملة.م(: 2009، حسن خمتار حسني. )سليم -11

 .القاهرة: مكتبة بريوت
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 مقابلةاستمارة 

 
 

 العملية بالعمل اإلشرافي؟حددي خبرتك  -

 
 ما أبرز األساليب اإلشرافية التي تلجئين إليها خالل عملك اإلشرافي؟ -

 

هللل الوقلل  المخصللص لللك كمشللرفة تربويللة يكفللي لتغطيللة نصللابك اإلشللرافي علللى المعلمللات بصللورة  -
 مثالية؟

 

 ما أبرز العوائق التي تواجهك أثناء عملك في ميدان اإلشراف التربوي الميداني؟ -

 

ما رأيك في توظيف التقنيات الحديثلة فلي العملل اإلشلرافي؟ وهلل تلرين بأنهلا ستسلهل عمللك وتزيلد  -
 من فاعليته كمشرفة؟ عللي إجابتك أو ما مبررات اجابتك  

 

 م:ــــــــــــــــــــــــــــــــاالس
                                                                                                   ل:ـــــــــة العمــــــــجه

 :المـــــؤهــــــــــــــــــــــــل
 التـــــــخصــــــــــــص:
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 جهة العمل         التخصص           الدرجة العلمية اسم المحكم      م 
 جامعة أم القرى          مناهج وطرق تدريس         أستاذ        أ.د. حنان مصطفى مدبويل 1  

 جامعة أم القرى        تكنولوجيا التعليم واالتصال الرتبوي أستاذ       أ.د. علياء عبداهلل اجلندي   2 

 جامعة أم القرى          مناهج وطرق تدريس        أستاذ       عرفات السعديأ.د. جناح  3 

 عّمان -جامعة السلطان قابوس تكنولوجيا التعليم         أستاذ مشارك   علي شرف املوسويد.   4 

 ماليزيا -اجلامعة اإلسالمية العاملية مناهج وطرق تدريس       أستاذ مشارك   فؤاد حممود رواشد.  5 

 جامعة طيبة          اتصاالت ووسائل وتقنيات التعليم أستاذ مشارك   د. جنيب محزة أبو عظمة 6 

 جامعة أم القرى        مناهج وإشراف تربوي       أستاذ مساعد   د. إكرام عقيل برديسي 7 

 جامعة أم القرى        تقنيات التعليم          أستاذ مساعد   د. رقية عبداللطيف مندورة 8 

 جامعة جنران          تقنيات التعليم          أستاذ مساعد   د. روضة أمحد عمر 9 

 جامعة احلدود الشمالية      مناهج وإشراف تربوي       أستاذ مساعد   د. سعود جبيب الرويلي 10

 جامعة احلدود الشمالية      مناهج وطرق تدريس       أستاذ مساعد   د. فراس حممد املدين 11 

 وزارة الرتبية والتعليم        مناهج وإشراف تربوي       دكتوراه     د. نور عواض الزايدي 12

 وزارة الرتبية والتعليم        تقنيات التعليم          ماجستري    أ. أريج سامل بن حمفوظ 13

 وزارة الرتبية والتعليم        تقنيات التعليم          ماجستري    أ.نبيلة يوسف الداعور 14

 جامعة جنران           تقنيات التعليم          حماضر      أ.هدى حيىي اليامي 15
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 األساليب اإلشرافية تحسني مؤتمرات الويب يف "إسهام

 "لدى املشرفات الرتبويات
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المحترمة                                           أختي المشرفة التربوية /         

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. وبعد:

 :بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم    
 المشرفات التربويات "" إسهام مؤتمرات الويب في تحسين األساليب اإلشرافية لدى 

 الرتبية يف كلية التدريس وطرق املناهج قسم من الرتبوي اإلشراف يف املاجستري درجة على احلصول إطار يف وذلك
 .املكرمة مبكة القرى أم جبامعة

 التايل : إىلوهتدف الدراسة 
 التعرف على واقع تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب اإلشرافية. .1
 كيفية تفعيل مؤمترات الويب لتحسني األساليب اإلشرافية.التعرف على   .2
حتديد املعوقات اليت حتول دون تفعيل مؤمترات الويب يف العملية اإلشرافية من وجهة نظر املشرفات  .3

 الرتبويات.

 

Skype

AdobeWebEx

Go To Meeting
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ملوقعكن يف اهلرم التعليمي ، كان البد من االستفادة من آرائكن حول إسهام مؤمترات الويب يف   ونظراً 
حتسني األساليب اإلشرافية لدى املشرفات الرتبويات ، وخاصة يف عصرنا احلاضر الذي يتسم بالتقدم التكنولوجي 

 ذه املعلومات اليت نثق يف صدقها.يف احلصول على ه -بعد اهلل عز وجل –والتقين، لذلك كان االعتماد عليكن 

لذلك حرصت الباحثة على األخذ بوجهة نظركن واإلفادة من خربتكن، آمل منكن التكرم بتعبئة هذه 
نتائج وأهداف مرجوة  إىلاالستبانة واإلجابة على مجيع بنودها بكل دقة وموضوعية، ملا لذلك من أثر كبري يف الوصول 

، علمًا بأن مجيع استجاباتكن ستكون يف  م يف حتسني العملية التعليمية واإلشرافيةتساعد يف جناح هذه الدراسة وتسه
 غاية السرية واألمانة اليت يتطلبها البحث العلمي، كما يسرين تزويدكن بنتائج هذه الدراسة يف حال رغبتكن بذلك.

 مع وافر شكري وتقديري جلميل تعاونكن سلفاً وكرمي تفضلكن..

 الباحثة : غاده سليمان عواض الزايدي                                                                        

ghada.alzaidi@hotmail.com  
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 : بيانات عامة:                 أوال
 

 ................................................................  .االسم )اختياري(:  .1
 جهة العمل: ........................................................................  . .2
 املؤهل: .3

 دكتوراه)      (  بكالوريوس                    )      (  ماجستري                          )      (  
 اخلربة العملية: .4

 سنوات.     5)      (  أقل من 
 سنوات.  10أقل من  – 5)      (  من 
 سنوات.   15أقل من  – 10)      (  من 
 سنة فأكثر.    15)      (  من 

 التدريب السابق: .5
 هل حصلت على دورات يف جمال تكنولوجيا التعليم:

 )      (  ال، مل أحصل على أي دورة.   
 دورات منها فيما يلي: 3(  نعم، الرجاء ذكر أحدث       )

 
 مكان انعقاد الدورة مدة الدورة تاريخ احلصول عليها مسمى الدورة م     م

1     1     
1     2     
1     3     

 
 هل شاركت بأحد مؤمترات الويب  خالل عملك يف اإلشراف الرتبوي:

 )      (  ال 
 )      (  نعم 

 استعنت  مبؤمترات الويب خالل عملك كمشرفة تربوية:هل 
 )      (  ال 

 )      (  نعم 
الرجاء ذكر نوع االستعانة: 

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
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 : مقياس إسهام مؤمترات الويب يف حتسني األساليب اإلشرافية لدى املشرفات الرتبويات:ثانيا

 

 العبارة م
 درجة موافقتك

 بشده أوافقال  أوافقال  حد ما إىل أوافق بشده  أوافق

 األساليب اإلشرافية: في تحسينمؤتمرات الويب إسهام : واقع أوال

تطبق الجهات اإلشرافية مؤتمرات الويب كأحد أساليب  1
 الحديثة. اإللكترونياإلشراف 

     

تقدم مؤتمرات الويب خدمات إشرافية عن ُبعد                     2
 ) للمشرفات التربويات , المديرات , المعلمات (.  

     
      تساهم مؤتمرات الويب بصورة فاعلة في التدريب التربوي. 3
 تواصل االجتماعيللُتوجد مؤتمرات الويب فرص متنوعة  4

      بين المشرفات التربويات والمعلمات.

توفر مؤتمرات الويب نظاًما إدارًيا إلدارة العملية اإلشرافية  5
 على درجة عالية من الكفاءة.

     

توفر مؤتمرات الويب بيئة مثالية لتنمية المهارات المهنية  6
 ذاتيًّا وجماعيًا للمشرفات التربويات والمعلمات.

     

مع  تبادل الخبرات والمعارفتتيح مؤتمرات الويب   7
      أصحاب الخبرة في مجال اإلشراف التربوي.

في بيئة  مؤتمرات الويب على العمل اإلشرافيتحفز  8
 منظمة وحيوية .

     
      .لإلشراف التربويإبداعية  اً طرقمؤتمرات الويب توفر  9
تتيح مؤتمرات الويب فرص التفاعل المتزامن في العمليات  10

 اإلشرافية.  
     

 والتوتر القلق حاجز تخطي مؤتمرات الويب على تعمل 11
      .بالمشرفة التربوية المباشر اللقاء للمعلمات عوضًا عن

العمل في المجموعة بصورة تعاونية  تدعم مؤتمرات الويب 12
      .المعلمات و التربوياتللمشرفات  وتفاعلية

توفر مؤتمرات الويب عنصر المرونة في العملية  13
      .اإلشرافية

تتيح مؤتمرات الويب للمشرفة التربوية تغطية نصابها  14
      اإلشرافي بأقل جهد وبكفاءة عالية.

تساهم مؤتمرات الويب في زيادة فرص التواصل العلمي  15
      التربويين.الفعال بين المشرفين 
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 العبارة م
 درجة موافقتك

 بشده أوافقال  أوافقال  حد ما إىل أوافق بشده  أوافق

 األساليب اإلشرافية: لتحسينتفعيل مؤتمرات الويب  كيفية: ثانيا

على السعي فيما بينها نحو  اإلشراف التربويمراكز حث  16
 لتفعيل مؤتمرات الويب.   طار تعاونيإنشاء إ

     

تنسيق بين الجهات اإلشرافية في مجال طرق لليجاد إ 17
       .خدمة اإلشراف التربويلتوظيفها 

      نشر ثقافة مؤتمرات الويب في العملية اإلشرافية. 18

مؤتمرات الويب كأسلوب إشرافي التوسع في استخدام  19
 مكمل في العملية اإلشرافية.

     

اكساب المشرفات التربويات مهارات توظيف مؤتمرات  20
 الويب والتعامل معها.

     

تشجيع المشرفات التربويات على تطبيق مؤتمرات الويب  21
 كأسلوب إشرافي متقدم وتشجيعهن بحوافز مميزة.

     

تحتية داعمة لتطبيق مؤتمرات الويب في العمل توفير بنية  22
      اإلشرافي.

توفير الدعم المادي والتقني لتفعيل مؤتمرات الويب في  23
      العمل اإلشرافي.

توفير بدائل متنوعة لتطبيقات مؤتمرات الويب تختار  24
      المشرفة التربوية ما يالئمها منها.

التربويات للتحضير تخصيص وقت كاٍف للمشرفات  25
جراءاتها.       لمؤتمرات الويب وا 

رشادية حول مؤتمرات الويب  26 توفير أدلة مرجعية وا 
      كأسلوب إشرافي.

مشاركة المشرفات في إنتاج حقائب تدريبية محكمة عن  27
      مؤتمرات الويب للمشرفات التربويات.

مطالبة المشرفات التربويات بتطبيق مؤتمرات الويب وفق  28
      نصاب معين.  

29 
 توفير برمجيات مؤتمرات الويب المتعلقة باإلشراف التربوي

 المختصة المؤسسات مع تعاونية اتفاقيات عقد من خالل
 باإلنتاج.

     

حث المشرفات التربويات على إجراء بحوث علمية في  30
      الويب.مجال مؤتمرات 
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 العبارة م
 درجة موافقتك

 بشده أوافقال  أوافقال  حد ما إىل أوافق بشده  أوافق

 األساليب اإلشرافية: لتحسينتفعيل مؤتمرات الويب  المعوقات التي تحول دون: ثالثا
      عدم تقبل المشرفات التربويات لفكرة مؤتمرات الويب. 31
تطبيق مؤتمرات تدني الوعي باستراتيجيات وسياسات  32

 .الويب في اإلشراف التربوي
     

مؤتمرات الويب  ضعف البنى التحتية الالزمة الستثمار 33
 في اإلشراف التربوي.

     

الداعمة لتطبيق مؤتمرات الويب كأسلوب  المحفزات غياب 34
 إشرافي.

     

لألساليب التقليدية في  بعض المشرفات التربويات ميل 35
      إشرافهن ومقاومتهن للمستحدث منها.

مؤتمرات الويب كأحد  لتطبيق الالزمة المالية الموارد قلة 36
 اإلشرافية. األساليب

     

محدودية ثقافة بعض المشرفات التربويات نحو مؤتمرات  37
 الويب كأسلوب إشرافي.

     

التربويات  المشرفات لدى الكافي الوقت توفر عدم 38
      مؤتمرات الويب. الستخدام

ندرة ) المراجع , الحقائب التدريبية ( في موضوع  39
 . مؤتمرات الويب

     

كادر تقني مؤهل لدعم المشرفات التربويات عدم توفر  40
 أثناء تطبيق مؤتمرات الويب كأسلوب إشرافي.

     

)المدفوعة( بمؤتمرات ندرة استقطاب البرمجيات الخاصة  41
 الويب في مراكز اإلشراف التربوي.

     

عدم توفر دورات تأهيلية أو تدريبية في مجال مؤتمرات  42
      الويب للمشرفات التربويات.

 بإنتاج المختصة المؤسسات غياب االتفاقيات التعاونية مع 43
      .التربوي باإلشراف المتعلقة الويب مؤتمرات برمجيات

44 
والخبرات )العالمية ,اإلقليمية  عدم االستفادة من التجارب

 العمل في الويب مؤتمرات تطبيق مجال في , المحلية (
 اإلشرافي.

     

      ضعف حركة البحث العلمي في مجال مؤتمرات الويب. 45
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