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 ] ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيِم[ 
 

َل       [ ُر َقْب َد الَبْح ي َلَنِف اِت َربِّ َداًدا ِلَكِلَم ُقْل َلْو َآاَن الَبْحُر ِم
َدًدا     ِه َم ا ِبِمْثِل ْو ِجْئَن ي َوَل اُت َربِّ َد َآِلَم ] َأْن َتْنَف

  }١٠٩:لكهفا{
  
 
 

 
 
 

 ملخص الدراسة
 



 ــ ب ــ  

، من وجهة نظر املشرفني  اإللكتروين ني للتعليماملعلم أمهية ومعوقات استخدامهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على    
 :ولتحقيق تلك األهداف ، أجابت الدراسة على األسئلة التالية  التربويني مبحافظة جدة  ، 

 اإللكتروين ؟ ه التعليمجتااملشرف التربوي  موقفما :   ١س
 ما أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين من وجهة نظر املشرفني التربويني ؟:   ٢س
 ؟ من وجهة نظر املشرفني التربويني ما معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين :  ٣س
 التربويني حول حماور االستبانة تعزى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املشرفني:  ٤س

املؤهل ـ اخلربة ـ التخصص ـ الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي ـ ( إىل اختالف متغريات الدراسة 
 ) .اإلملام باحلاسب اآليل 

 .تربويا مشرفا )  ١٩١( وتكون جمتمع الدراسة من مجيع املشرفني التربويني مبحافظة جدة ، البالغ عـددهم    
فقرة ، قام الباحث ببنائها مستفيداً من أدبيات )  ٦٠( استخدمت الدراسة االستبانة جلمع املعلومات ، وقد تضمنت  

الدراسة والدراسات السابقة والدراسـة االستطالعيـة ، وقد مت التأكـد من صدقها بعرضها على جلنة من احملكمني 
وحساب الثبات بطريقة ) ٠.٩٥(حيث بلغت درجات الثبات  "ألفا كرونباخ" ، ومن ثباا باستخدام معادلة املختصني

 .مما جعلها صاحلة ألغراض الدراسة )   ٠.٩٥إىل  ٠.٩١( االتساق الداخلي حيث بلغت درجات الثبات 
، واستخدمت يف ذلك التكـرارات )  spss( وبعد مجع البيانات ، قام الباحث بتحليلها عن طريق برنامج   

  لتحليل التباين األحادي) ف ( ، واختبار ) ت ( املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،واختبار والنسب 
 : الدراسة على النحو التايلنتائج وكانت أهم  
اإللكتروين كان بدرجة موافق وكانت قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور  جتاه التعليماملشرفني التربويني  موقف -١

  . ) ٤.١١( تساوي 
استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين كانت بدرجة موافق وكانت قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور   أمهية -٢

 .   ) ٤.١٢( تساوي 
وكانت قيمة املتوسط احلسايب العام للمحور  حياديكانت بدرجة  معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين -٣

 .   ) ٣.٢١(تساوي 
 جتاهاملشرفني التربويني جمتمع الدراسة من  مواقفأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  -٤
اخلربة ـ التخصص ـ الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي ـ املؤهل ـ ( اإللكتروين تعزى ملتغريات تعليمال

 ) .اإلملام باحلاسب اآليل 
 :عدد من التوصيات منها  توصلت الدراسة إىلو  
اإللكتروين ، لذا يوصي الباحث بضرورة إعداد  يب للمشرفني التربويني حنو التعليماإلجيا وقفالنتائج إىل املأشارت  -١

 . .وتدريبهم يف جمال التعليم اإللكتروين  نياملعلم
 جهات االختصاص احث بضرورة تبينلذا يوصي الب ، أظهرت النتائج أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين -٢

 . باملدارس وتطبيقه التعليم اإللكتروينملشروع 

 الباحث                                                                                          
 

Abstract 



 ــ ج ــ  

 
This study attempts to examine the importance and barriers of teachers' use of  electronic learning 

in Jeddah City. 

To achieve this goal, the research answered the following questions: 

١. What is educational supervisors' reaction towards electronic learning? 

٢.   What is the importance of teachers' use of electronic learning from the educational          

supervisors' own point of view? 

٣.  What are the barriers that affect teachers' use of  electronic learning from the educational          

supervisors' own point of view? 

٤. Are there any statistically significant differences between educational supervisors'                    

responses to cores of the questionnaire in the study's variables, i.e., qualification,                      

experience, specialization, training sessions in the field of educational supervision, and            computer 

mastering?  

The target population consisted of all the educational supervisors (١٩١ supervisors) in Jeddah City . 

To gather data, a questionnaire of ٦٠ items was constructed by the researcher using literature, 

previous studies, and the pilot study. The questionnaire was submitted to a jury of experts for validity. 

Moreover, the reliability of the study's instrument was determined by using Alpha Cronbach 

coefficient which reached .٩٥. The internal consistency was also computed. The correlation coefficients 

range between .٩١ and .٩٥. this made the instrument valid and reliable for the study objectives. 

For data analysis, SPSS Computer Package was used; frequencies, percentages, arithmetic means, 

t-test, and f-test for one way analysis of variance were computed. 

The most important Results were as follows: 
• Educational supervisors' reaction toward electronic learning was "agree" and the mean of scores 

was ٤.١١. 

• The importance of teachers' use of electronic learning was "agree" and the mean of scores was 

٤.١٢. 

• The barriers that affect teachers' use of electronic learning was neutral and the mean of scores was 

٣.٢١ 

• Results revealed that there are no statistically significant differences between educational 

supervisors' reactions to electronic learning attributed to the study's variables, i.e., qualification,  

experience, specialization, training sessions in the field of educational supervision, and computer 

mastering?  

In the light of results the following recommendations are suggested: 
• Results revealed the positive reaction of educational supervisors towards electronic learning, so the 

researcher recommends qualifying and training teachers concerning electronic learning. 

• Findings, also, showed the importance of teachers' use of electronic learning thus the researcher 

suggests adopting an electronic learning project and implementing it at schools.  

 



 ــ د ــ  

אא
 
 

 .والدي العزيز  .. إىل أعز الناس •
 . والديت العزيزة  .. إىل من قدمت يل كل عطف وحنان •
 .إخواين وأخوايت األعزاء  ..الذين ساندوين وذللوا يل الصعاب  إىل  •
 .زوجيت العزيزة   ..خطوات النجاح ىل من خطت معي أوىلإ •
 .فارس ويوسف وجوري  إىل أبنائي  •
 .خصين بدعواته إىل أصدقائي وكل من ..كل من علمين حرفاًإىل  •

 .هلم مجيعاً أهدى هذا العمل املتواضع ، سائالً املوىل عز وجل أن جيعله علماً نافعاً 
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 ــ ه ــ  

 شكر وتقدير
 
احلمد هللا رب العاملني، املتفضل بنعمه املتعايل بعظمته، القائل يف كتابة العزيز على لسان نبيه سـليمان    

ى         [   عليه السـالم   يَّ َوَعَل َت َعَل ي َأْنَعْم َك الَِّت ُكَر ِنْعَمَت ي َأْن َأْش اَل َربِّ َأْوِزْعِن َوَق
اُه َوَأدْ  اِلِحينَ     َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَض اِدَك الصَّ ي ِعَب َك ِف ي ِبَرْحَمِت ] ِخْلِن

   }١٩:النمل{
 : وبعد                   والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  

فال يسعين وقد أيت هذه الدراسة إال إن أشكر اهللا سبحانه وتعاىل، الذي هداين للقيام ا، وأمدين    
 .، وأسأله جل وعال أن يتقبلها مين خالصة لوجهه الكرمي  بالعون إلمتامها

وبعد شكر اهللا تعاىل ، يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر وعظيم االمتنان جلامعة أم القرى ممثلة مبعـايل    
مدير اجلامعة ، واليت أتاحت يل الفرصة الستكمال دراسيت ، وإىل سعادة عميد الدراسـات العليـا ،   

التربية ،كما أسجل وافر الشكر والتقدير إىل رئيس قسم املناهج وطرق التـدريس  وسعادة عميد كلية 
س صاحل بن حممد السيف، وإىل مجيع أعضـاء هيئـة التـدري   / بكلية التربية جبامعة أم القرى الدكتور

 .بالقسم
زكريا بن حيي الل ، املشرف على الرسالة الـذي شـاركين   / أخص بالشكر األستاذ الدكتور  اكم   
، وتذليل الصعوبات يف طريق دراسيت بسعة علمه ،  هد، وبذل الثمني من وقته يف توجيهي وإرشادياجل

 . ورحابة صدره فجزاه اهللا خريا على ما قدم وجعل له ذلك يف ميزان حسناته 
إحسان كنسارة لتفضلهما مبناقشة خطة / حممد العيسى وإىل الدكتور / كما أتقدم بالشكر للدكتور   

ضيف اهللا بن عواض الثبـييت وإىل  / ،كما أقدم خالص شكري وتقديري إىل األستاذ الدكتورالدراسة 
إحسان بن حممد كنسارة لتفضلهما مبناقشة هذه الدراسة ، كما ال يفوتين أن اشـكر مجيـع   / الدكتور

 . السادة احملكمني ألداة القياس
ة الدراسة ، وأخص بالشكر أخـي  والشكر موصل جلميع الزمالء الذين تشرفت بزمالتهم طوال فتر   

 .النفيسة  نخالد بن عبدا لرمح/ وزميلي األستاذ 
وختاما أسأل املوىل عز وجل أن جيعل عملي خالصاً لوجهه الكرمي ، وأن يلهمنا التوفيق والسداد يف    

 .القول والعمل ، إنه ويل ذلك والقادر عليه ، وآخر دعوانا إن احلمد هللا رب العاملني 

                           
 الباحث

 



 ــ و ــ  

 فهرست املوضوعات


 رقم الصفحة املوضوع
 أ آية قرآنية

 بملخص الدراسة باللغة العربية
 جملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية

 د اإلهداء
 هـ الشكر والتقدير

 وفهرس املوضوعات
 ط فهرس اجلداول
 ي فهرس املالحق

  مشكلة الدراسة: الفصل األول 
 ٢ـ املقدمـة     ١
 ٤ـ اإلحساس باملشكلة٢
 ٥ وأسئلتهاـ مشكلة الدراسة٣
 ٥ـ أهداف الدراسة٤
 ٦ـ أمهية الدراسة   ٥
 ٦ـ مصطلحات الدراسة      ٦
 ٨ـ حدود الدراسة        ٧

        اخللفية النظرية للدراسة  : ل الثاني الفص
 اإلطار النظري: أوالً

 ١٠اإلشراف التربوي: املبحث األول 
 ١٠ـ مفهوم اإلشراف التربوي١
 ١٢تطور اإلشراف التربويـ ٢



 ــ ز ــ  

 تابع فهرست املوضوعات
 

 ١٣أهداف  اإلشراف التربويـ ٣
 ١٤جماالت اإلشراف التربويـ ٤
 ١٥           ع اإلشراف التربويأنواـ ٥
 ١٦السمات الشخصية واملهنية للمشرف التربويـ ٦
 ١٨وظائف اإلشراف التربويـ ٧
 ١٨معوقات اإلشراف التربويـ ٨

 التعليم اإللكتروين: املبحث الثاين 

 ٢٠مفهوم التعليم اإللكتروين ـ ١
 ٢١ـ تاريخ التعليم اإللكتروين٢
 ٢٢اع التعليم اإللكتروينـ أنو٣
 ٢٢ـ أهداف التعليم اإللكتروين٤
 ٢٣ـ فوائد التعليم اإللكتروين٥
 ٢٤ـ مميزات التعليم اإللكتروين٦
 ٢٥ـ التقنيات املستخدمة يف التعليم اإللكتروين٧
 ٢٥ـ معوقات التعليم اإللكتروين٨
 ٢٦ـ دور املعلم يف التعليم اإللكتروين٩
 ٢٨فايات املعلم اإللكتروينـ ك ١٠
 ٢٩الدراسات السابقة: ثانياً 

  إجراءات الدراسة امليدانية: الفصل الثالث 
 ٥٢ـ منهج الدراسة  ١
 ٥٢ـ جمتمع الدراسة٢
 ٥٨أداة الدراسة ـ ٣



 ــ ح ــ  

 تابع فهرست املوضوعات 
 

 ٦١  صدق األداة ـ٤
 ٦٢ثبات األداة   ـ٥
 ٦٤اإلحصائيةاألساليب ـ ٦

  عرض ومناقشة النتائج : رابع الفصل ال
 ٦٦ـ عرض ومناقشة السؤال األول١
 ٧٠ـ عرض ومناقشة السؤال الثاين٢
 ٧٤ـ عرض ومناقشة السؤال الثالث٣
 ٧٩ـ عرض ومناقشة السؤال الرابع٤
 ٨٠ـ عرض ومناقشة السؤال اخلامس٥
 ٨٢ـ عرض ومناقشة السؤال السادس٦
 ٨٤ـ عرض ومناقشة السؤال السابع٧
 ٨٥ـ عرض ومناقشة السؤال الثامن٨

 النتائج والتوصيات واملقرتحات : امس الفصل اخل
 ٩٠ـ ملخص النتائج١
 ٩٣ ـ التوصيات ٢
 ٩٤ ـ املقترحات٣

 ٩٩ فهرس املراجع
 ١٠٣ املالحق



 ــ ط ــ  

 فهرس حمتويات اجلداول                        
 
 رقم الصفحةاحملتويات م اجلدولرق

 ٥٣ . جدة مبحافظةتوزيع جمتمع  الدراسة من املشرفني التربويني يف مراكز اإلشراف التربوي   ١

٢ 
انات على جمتمع الدراسة األصلي حسب مراكز اإلشراف ومركز التدريب التربوي ومركز توزيع االستب 

 ٥٤ . جدة مبحافظةتقنيات التعليم 

 ٥٥.الدراسة من حيث املؤهل الدراسيوصف جمتمع أ٣
 ٥٥.توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري املؤهل الدراسي ب ٣
 ٥٦ وصف جمتمع الدراسة من حيث عدد سنوات اخلربة يف جمال اإلشراف التربوي ٤
 ٥٦. توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري التخصص أ ٥
 ٥٧.لتخصصتوزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري ا ب ٥
 ٥٧ . وصف عينة الدراسة من حيث الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي ٦
 ٥٧ . وصف عينة الدراسة من حيث الدورات التدريبية يف ااالت التعليمية األخرى ٧
 ٥٨.وصف عينة الدراسة من حيث درجة اإلملام باحلاسب اآليل ٨
 ٦٢.بعد التحكيميوضح بنود االستبانة قبل وجدول  ٩
 ٦٣" .الفا كرونباخ"حساب الثبات بطريقيت إعادة االختبار و ١٠

١١ 
البعض ، وبني احملاور والدرجة  امعامل االرتباط بني احملاور وبعضه(حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي 

 ٦٣ . الكلية

١٢ 
املشرف التربوي  موقفحول  راسةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الد

 ٦٧ . م اإللكتروينيعلجتاه الت

١٣ 
حنو أمهية استخدام املعلمني   املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة 

 ٧١ . للتعليم اإللكتروين

١٤ 
قات استخدام املعلمني للتعليم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة حول معو

 ٧٥   .اإللكتروين 

 ٧٩ . للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري املؤهل الدراسي )ت(نتائج اختبار  ١٥

 أ ١٦
ري تبعا ملتغ  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حول مواقف املشرفني التربويني جتاه التعليم اإللكتروين 

 ٨١ اخلربة قي جمال اإلشراف التربوي

 ب١٦
نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  جمتمع الدراسة تبعا ملتغري اخلربة قي جمال 

 ٨١ .اإلشراف التربوي 

 ٨٣ للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة تبعا ملتغري التخصص)ت(نتائج اختبار ١٧

١٨ 
للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة تبعا ملتغري الدورات التدريبية يف )ت(ائج اختبارنت

 ٨٤ . جمال اإلشراف التربوي

 أ ١٩
تبعا ملتغري  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حول مواقف املشرفني التربويني جتاه التعليم اإللكتروين

 ٨٦ ربوياخلربة قي جمال اإلشراف الت

 ب ١٩
جمتمع الدراسة تبعا ملتغري درجة اإلملام للمقارنة بني متوسطات استجاباتنتائج حتليل التباين األحادي

 ٨٦ . باحلاسب اآليل



 ــ ي ــ  

 
 

 فهرس املالحق
 

رقم 
 امللحق

 رقم الصفحة احملتويات

 ١٠٤ . االستبانة يف صورا األولية ١

 ١١٣ . أمساء حمكمي االستبانة ٢

 ١١٥ . انة يف صورا النهائيةاالستب ٣

 ١٢٣ .عميد كلية التربية جبامعة أم القرىخطاب  ٤

 ١٢٥ .العام للتربية والتعليم مبحافظة جدة خطاب املدير  ٥
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 الفصل األول           

 مشكلة الدراسة وأبعادها       
 املقدمة : أوالً 
 اإلحساس باملشكلة  : ثانياً 
 ة الدراسة مشكل : ثالثاً 

 أهداف الدراسة : رابعاً        
 أمهية الدراسة : خامساً        

 مصطلحات الدراسة  : سادسا
 حدود الدراسة : سابعاً 
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 :املقدمة   
حممد وعلى  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا    

 :آله وصحبه أمجعني وبعد
 ،التقدم التكنولوجي الذي شهده هـذا العصـر  السابقة من العصور  عصر أي هدمل يش    

واليت بدورها أثرت علـى  واملعلومات،  تتكنولوجيا االتصاالللثورة اهلائلة والذي متثل يف ا
مما ،  جديدة يف مؤسساته ومضامينه وجماالته ووسائلهاً يأخذ صيغالذي بدأ النظام التعليمي 

 .مراحلها املختلفة عليمية يف مجيع العملية الت أساسية يف جعل التكنولوجيا أداة
قيـق متطلبـات   أمامها سوى مواكبة التغريات العاملية وحت فاملؤسسات التعليمية ال خيار    

براجمها ومراجعة أنظمتها وقوانينـها إداريـا    اجلودة يف التعليم ، وهذا يتطلب منها تطوير
، وعليها أن تدرك أمهية  وسيلة أساسية يف نظام التعليماستغالل التقنيات احلديثة كو ومهنيا

من قبل املشـرفني  وأمهية تدريبهم  نيالتكامل بني اإلعداد املهين واإلعداد األكادميي للمعلم
 استغالهلا لتحسني العملية التعليميةالتربويني على استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت و

لتكنولوجيـا  ) كمدرب(توظيف املشرف التربوي إن ) "م ٢٠٠٥( حيث يذكر أبو عابد 
يعد فناً وعلماً يف آن واحـد ، فـاألجهزة واألدوات واملـواد     ةالتعليم يف حلقاته التدريبي

التعلمية تساعده يف عرض املادة التدريبية بصورة شيقة وجذابة ، وتـثري انتبـاه   / التعليمية 
م ، وتراعي أمناطهم ومستويا١١٩ص".التعليمم ، وتسهل عملية املتدربني واهتماما 

أن التعليم اإللكتروين هو حتد للتربـويني واتمـع   ) " م٢٠٠٢( كما يذكر تساشيل     
بأسره، جيب تقبله وتعلم كيفية التعامل معه، قبل أن جيد املرء نفسه يكتب على جلد املاعز  

 ١٧ص " . والعامل من حوله يكتب بأقالم ضوئية ويستخدم حاسباً حمموالً
إن استيعاب التكنولوجيا واملعرفة العلمية اليت تتسارع باستمرار يتطلب وجود معلمـني      

،  والتوظيف اجليد هلا يف التعلـيم  مع مستجدات التكنولوجيامؤهلني ومدربني على التعامل 
وتوظيفهـا  مع هذه املستجدات يتطلب منهم القيام  بأدوار ووظائف جديدة تتناسب  كما

  . تواجه تطبيقهاتعليم وتذليل املشكالت والصعاب اليت ملساندة ال
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إذا كان للمشرفني التربويني أن يلعبوا دوراً جوهريـاً يف  ) "م ٢٠٠٣( دواين  ذكريو      
تربية املستقبل وتربيتها فعليهم أن يتجاوزوا األدوار التقليدية وميارسوا دوراً رائداً يف حتويل 

 ٣١٩ص  "ة لتحديات القرن احلادي والعشرينماخ أكثر مالءدرسي املألوف إىل مناملناخ امل
مع كثري من القضايا واملستجدات التربوية  ملمن هذا املنطلق جيب أن ختتلف طريقة التعا   

فال  ، وعلى رأسها التعليم اإللكتروين وما يتصل به من وسائل وأدوات تساعد على حتقيقه
قنيـات التعلـيم احلديثـة    على استخدام تالقادر  املعلم بوجود الإيتم التعليم اإللكتروين 

امج من هنا ظهرت احلاجة إىل إعادة النظـر يف بـر   الوسائل املختلفة لالتصال ،واستخدام 
 .لتواكب هذه التغريات يف جمال تكنولوجيا التعليم  إعداد املعلمني بكليات التربية

أول نظمت  لقبول والتسجيلألمريكية لعمداء ااجلمعية اأن ) ٢٠٠٢( احمليسن وقد ذكر   
) Colorado( ودكلورابوالية ) Denver(مؤمتر دويل للتعليم االلكتروين يف مدينة دنفر

ت هذا املؤمتر ،ضـرورة  وكان من أهم توصيا ، م١٩٩٧ آب/األمريكية يف شهر أغسطس
فاقاً عن طريق التعليم اإللكتروين ، ألنه يفتح آ إكساب املتعلمني املهارات الالزمة للمستقبل

     ٣ص .جديدة وآماالً للمستقبل
يف القرن احلادي عليه أن يدرك االختالف يف أدوار املشرف التربوي  املشرف التربويو    

ت تتمركز حول نااليت كووالعشرين عن تلك األدوار اليت كان يقوم ا املشرف التقليدي 
وين بعيداً عن النظـرة القدميـة   أن يقتنع بأمهية التعليم اإللكتر مادته العلمية فقط ، وعليه

املها ، كذلك ل عن العملية التعليمة بكليدية لعملية التعليم اليت تعترب املعلم هو املسؤووالتق
  .باستخدام التكنولوجيا احلديثة  املرتبطةعليه التزود بالقيم 

واإلشراف بصفته قيادة تربوية ينبغـي أن يتمثـل يف   " )م٢٠٠٢(ويقول عبد اهلادي      
املشرف التربـوي   ، وتعتمد قدرة السلوك اإلشرايف الذي يقوم به املشرف ويتأثر به املعلم

سـه  ي قـيمهم وحتس ، ودعم وتبن مدى مساعدته للمعلمني والتنسيق بينهمعلى القيادة و
 ٥٦ص"  مملشاعرهم وإدراكا. 

ـ   ) " م ٢٠٠١( دنالبوتشري إيزابيل فيفر و      ون يف جيب على املشـرفني الـذين يعمل
سينات التربوية جيـب  املؤسسات األكادميية أن يعملوا على تبديد االنطباع السائد بأن التح

وتنفيذ التدابري الصحيحة يف العمل ، يسـتطيع   أن تتم ببطء، فمن خالل إبداء املالحظات
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املعلمون املشاركون يف التغيري وتالميذهم أن ينعموا بفوائد التغيري ، كما ينعم بـه بـالطبع   
 ٢ص ". ملشرفون الذين يساعدون على إحداثه ا

يف تفعيـل األسـاليب    اإلنترنـت تصورا مقترحا الستخدام  )٢٠٠١( وقدمت نواوي   
اإلشرافية حبيث يتم تزويد املعلمة باألفكار املبتكرة واجلديدة يف اال التربـوي وتبـادل   

ملستمر بـني اإلشـراف   اخلربات الصحيحة بني املعلمات بطريقة سريعة وفعالة و التواصل ا
التربوي واملعلمات، ويعترب ذلك وسيلة سريعة لنقل التجارب التربوية واخلربات املختلفـة  

عقد االجتماعات اليت دون احلاجة إىل  اإلنترنتوالقراءات املوجهة إىل املعلمات عرب شبكة 
يـع  إىل تعطيل عمل اليوم الدراسي،وكذلك مبدأ التساوي يف الفـرص فجم تؤدي أحيانا 

املعلمات لديهن الفرصة واال واملصادر اليت يستطعن أن يطورن ا أنفسهن من خالهلـا  
 ٣-١ص .ويكتشفن أخطاءهن بأنفسهن 

 :اإلحساس باملشكلة 
منه مؤسسات التعليم  يف اململكة العربية السعودية  قاً من الواقع احلايل الذي تعاينانطال    

 مسايرة الثورة العلمية والتكنولوجيـة واملعلوماتيـة  يف والتحديات اليت تواجهها واملتمثلة 
تـتم بـالطرق    تـزال  ال ؤسساتيف هذه املالعملية التعليمية وتدفق املعلومات ، حيث أن 

مـن  ، لذا أصبح  معتمدة على الكتاب والقلم والسبورة داخل الصفوف الدراسية التقليدية
فضال عن املتطلبـات املسـتقبلية    الضروري مواكبة املؤسسات التعليمية ملتطلبات العصر

يف  تالثورة التكنولوجية اهلائلة يف املعلومات واإللكترونياواالستفادة من ، املتوقع حدوثها 
، فـربامج املؤسسـات   تطوير التعليم واالرتقاء بـه   من أجلدعم مسرية هذه املؤسسات 

من هذا املنطلق البد من ،  التعليمية حباجة إىل إعادة النظر والتطوير لتواكب هذه التغريات
من وجهـة نظـر املشـرفني    اإللكتروين أمهية ومعوقات استخدام املعلمني للتعليم  دراسة

 .التربويني ملا للمشرفني واملعلمني من تأثري كبري على العملية التعليمية 
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 :مشكلة الدراسة وأسئلتها 
دهم ويوجههم ويشرف عليهم حيتاج العاملون يف كل جمال من جماالت احلياة إىل من يرش    

من بأقل جهد ووقت وبكفاءة عالية ،  حىت تتطور أعماهلم وحىت حيققوا األهداف املناطة م
والذي تركزت مشكلته على معرفة اجتاه املشرف التربوي  ت هذه الدراسةهذا املنطلق كان

ـ  نظر حنو املعلم اإللكتروين من وجهة اءت أسـئلة  املشرفني التربويني مبحافظة جدة وقد ج
 :الدراسة على النحو التايل 

 ما موقف املشرف التربوي جتاه التعليم اإللكتروين ؟ -١
 ما أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين من وجهة نظر املشرفني التربويني ؟ -٢
 ما معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين من وجهة نظر املشرفني التربويني ؟  -٣ 

املشرفني التربويني جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  توجدهل  -٤
 تعزى ملتغري املؤهل الدراسي  ؟ حنو التعليم اإللكتروين

املشرفني التربويني جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  توجدهل  -٥
 ؟جمال اإلشراف التربوي تعزى ملتغري اخلربة يف  حنو التعليم اإللكتروين

املشرفني التربويني جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  توجد هل -٦
 ؟ تعزى ملتغري التخصص حنو التعليم اإللكتروين

املشرفني التربويني جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  توجد هل -٧
 ؟ تغري الدورات يف جمال اإلشراف التربويتعزى مل حنو التعليم اإللكتروين

املشرفني التربويني جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  توجد هل -٨
 ؟ تعزى ملتغري درجة اإلملام باحلاسب اآليلحنو التعليم اإللكتروين 

 :أهداف الدراسة 
 :دف هذه الدراسة إىل    
 .اإللكتروين بوي جتاه التعليمموقف املشرف التر على التعرف -١
أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين من وجهـة نظـر املشـرفني     على التعرف -٢

 .التربويني مبحافظة جدة 
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التعرف على معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين من وجهة نظـر املشـرفني    -٣
 .التربويني مبحافظة جدة 

 :أمهية الدراسة 
 :مما يلي  ة هذه الدراسةأمهي تنبع     
 .امقلة الدراسات اليت تناولت التعليم اإللكتروين بشكل ع  -١
التعرف على أمهية التعليم اإللكتـروين وتطبيقاتـه    يف ن نتائج هذه الدراسة قد تسهمإ  -٢

 .داخل املؤسسات التعليمية
علمـني  أهم املعوقات اليت حتول بني امل علىالتعرف  يف ن نتائج هذه الدراسة قد تسهمإ  -٣

 .م يوبني اختاذ التعليم اإللكتروين منهجاً يقوم بتيسري عملية التعل
نتائج هذه الدراسة يف قيام حبوث أخرى تتناول جوانب تتعلـق باإلشـراف   قد تسهم   -٤

 .اإللكتروين التربوي وعالقته بالتعليم 

 :مصطلحات الدراسة 
  املعوقات: اوالً 

ال خـري  : رجل عـوق : حتت مادة عوق)  ت. د (جاء يف لسان العرب البن منظور      
صـرفه وحبسـه، ومنـه التعويـق     : وعاقَه عن الشيء يعوقه عوقاً. عنده، واجلمع أَعواق

واالعتياق، وذلك إِذا أَراد أَمراً فصرفه عنه صارف، والعوق األمر الشاغل، وعوائق الدهر 
  ٢٨٩ص .الشواغل من أحداثه، والتعوق التثبيط 

جمموعة املشكالت أو الصعوبات الفنيـة   اإجرائياً يف هذه الدراسة بأ تعرف املعوقاتو   
يف املواقف   للتعليم اإللكتروينواملادية واإلدارية واإلشرافية اليت حتول دون استخدام املعلم 

 .املختلفة  التعليمية

    املعلم : ثانياً 
يشري اللفظ إىل كل األشـخاص الـذين    "املعلم بأنه ) م ١٩٩٤(يعرف الفاريب وآخرون  

 .١٠٣ص" يتحملون مهمة تربية التالميذ داخل املدرسة 
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ويعرف املعلم إجرائياً يف هذه الدراسة بأنه الشخص املؤهل لتقدمي املعلومات واملعـارف     
 .للطالب وحل مشاكلهم يف إحدى مراحل التعليم العام 

 املشرف التربوي   : اً لثثا
: املكان شـرفاً  ) ف شر: ( وهو)  مشرف(مصطلح ) م ٢٠٠٤(يس وآخرون يعرف أن    

رالرجارتفع ، وش لُ ف :مرتلته فهو شرِيف لَّتالشيُء . ع رفوأًش :  فـرعال وارتفع وأش
أعاليها ، الواحـد  : عهده وأشرف قاربه ، ومشارف األرضاطّلع من فوق وتواله وت: عليه 

 فرش٤٨٠ -٤٧٩ص"  م . 
مهمة ووظيفة تشمل عمليـات  "بأنه ) اإلشراف) (م ١٩٩٤( وآخرون الفاريبويعرف     

توجيه وترشيد نشاط فرد معني أو جمموعة ، من طرف فرد أو جمموعة أخرى ، عن طريـق  
 .١٠١ص " إمداده مبعلومات ، أو إرشاده إىل مصادر ، أو توجيه خطة العمل

خبري فـين وظيفتـه   " املشرف التربوي بأنه ) م١٩٩٩(لتعليم وتعرف وزارة التربية وا    
الرئيسية مساعدة املعلمني على النمو العلمي واملهين ، وحل املشـكالت التعليميـة الـيت    
تواجههم ، باإلضافة إىل تقدمي اخلدمات الفنية ،لتحسني أساليب التدريس وتوجيه العمليـة  

 . ٩٩ص " التربوية الوجهة الصحيحة 
    ف املشرف التربوي إجرائياً يف هذه الدراسة بأنه الشخص الذي يسـعى لتطـوير   ويعر

 .العملية التعليمية والتربوية بكافة حماورها وذلك عن طريق مساعدة املعلم وتدريبه وتوجيهه

 م اإللكتروين يعلالت: اً رابع
بية والتعليميـة  تقدمي الربامج التدري"التعليم اإللكتروين بأنه ) م٢٠٠٣(يعرف احلربش      

عرب وسائط إلكترونية متنوعة تشمل األقراص املدجمة وشبكة اإلنترنت بأسلوب متزامن أو 
 .  ٤ص". غري متزامن وباعتماد مبدأ التعلم الذايت أو التعلم مبساعدة مدرس 

ويعرف التعليم اإللكتروين إجرائياً يف هذه الدراسة بأنه نظام تعليمي يقدم عـن طريـق      
التصال احلديثة من كمبيوتر وشبكات ووسائط متعددة جبميع أنواعهـا لتوصـيل   آليات ا

 .املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة
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 :حدود الدراسة 
املشرفني التربويني مبحافظة جدة يف الفصـل  هذه الدراسة على  تقتصرا:املكانيةاحلدود 

 .هـ١٤٢٨/ ١٤٢٧للعام الدراسي الدراسي الثاين 
أمهية ومعوقات استخدام املعلمـني  هذه الدراسة على معرفة  تقتصرا:احلدود املوضوعية

 .املشرفني التربويني مبحافظة جدة اإللكتروين من وجهة نظرللتعليم 
للعـام الدراسـي     الدراسي الثـاين هذه الدراسة خالل الفصل  تطبق:احلدود الزمانية

 .هـ١٤٢٨/ ١٤٢٧
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 فصل الثاينال
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقــة
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 اإلطار النظري للدراسة                     

      

  :متهيد   
الذي يتكون من جمموعة من باإلنسان  ةمرتبط ألا تظل مهنة التدريس من املهن الصعبة     

الذي ختتلف ميولـه وقدراتـه    علمفاملعلم يتعامل مع املت،  العواطف واملشاعر واألحاسيس
واملناهج يف تغـري مسـتمر ومتسـارع    ورغباته وحاجاته ،باإلضافة إىل أن طرق التدريس 

كثري من وسائل التقنية احلديثة يف اال التربوي ، والتقـدم احلاصـل يف   دخول وكذلك 
ميد له يد العون كل هذه العوامل جتعل املعلم يف أمس احلاجة إىل من ، جماالت العلم واملعرفة 

ويقوم بتوجيهه وإمداده باخلربات الالزمة ، خصوصاً عنـدما تـأيت املسـاعدة    ة واملساعد
حيث أن مهمة اإلشـراف  ، والتوجيه ممن هو أكثر منه خربة وتأهيالً وجتربة يف هذا اال 

 .مني على فهم وحتقيق أهداف العملية التعليمية التربوي معاونة املعل
 :بتقسيم اإلطار النظري يف هذه الدراسة إىل مبحثني مهاوقام الباحث    

وفيه يتم استعراض مفهوم اإلشراف التربوي ، وتطور  ) اإلشراف التربوي(  املبحث األول
اإلشراف التربوي ، وأهداف اإلشراف التربوي ، وجماالت اإلشراف التربوي ، وأنـواع  

ف التربوي ، ووظائف اإلشـراف  اإلشراف التربوي ، والسمات الشخصية واملهنية للمشر
 .التربوي ، ومعوقات اإلشراف التربوي 

وفيه يتم استعراض مفهوم التعليم اإللكتروين ، وتاريخ  ) التعليم اإللكتروين(  املبحث الثاين
التعليم اإللكتروين ، وأنواع التعليم اإللكتروين ، وأهداف التعليم اإللكتـروين ، وفوائـد   

ومميزات التعليم اإللكتـروين ، والتقنيـات املسـتخدمة يف التعلـيم     التعليم اإللكتروين ، 
اإللكتروين ، ومعوقات التعليم اإللكتروين ، ودور املعلم يف التعليم اإللكتروين ، وكفايات 

 . املعلم اإللكتروين 
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 اإلشراف التربوي: املبحث األول 
      

 مفهوم اإلشراف التربوي : اوالً  
مل  ملفهوم اإلشراف التربوي متعددةتعريفات  األدبيات التربوية كانت هناكإىل  بالرجوع    
 البـابطني يـذكر  حيـث   ، لإلشراف التربوي علماء التربية على تعريف حمدد فيها يتفق

بعدة مراحل خالل القرن العشرين حيث كان ينظر إليه  مر اإلشراف التربوي أن) ٢٠٠٥(
باملنـهج الدراسـي    أصبح أكثر ارتباطاً ، مث لتربويةالإلدارة  يف بداية األمر على أنه امتداد

ونتيجة الختالفات مسميات ارتبط حبركة العالقات اإلنسانية  ذلك  د، وبع وطرق التدريس
وتعدد اجتاهاته فقد أصبح لإلشراف التربوي  )، إشراف توجيه، تفتيش  ( اإلشراف التربوي

  ٧-٦ص  .تعريفات كثرية ومتباينة 
     عملية قيادية دميقراطيـة  "  اإلشراف التربوي بأنه) م١٩٩٨(وآخرون ف الدويك عر

منظمة ، تفي باملوقف التعليمي التعلمي جبميع عناصره من مناهج ووسائل وأساليب  تعاونية
ييمها للعمل وبيئة ومعلم وطالب ، ودف إىل دراسة العوامل املؤثرة يف ذلك املوقف ، وتق

 . ٨٠ص" هاعلى حتسينها وتنظيم
    عملية تربوية تعاونيـة غرضـها   " اإلشراف التربوي بأنه ) م ٢٠٠٢( ف البدري وعر

األساس حتسني املوقف التعليمي التعلمي عن طريق املتابعة والتقومي املستمر جلميع جوانـب  
 .  ١٥ص" العملية وفق أسس موضوعية سليمة 

ة ،    نيعملية تعاو " بأنه) م ٢٠٠٥( فه الطعانيعّرآما     ة منظم ة وديمقراطي ة قيادي
ة     تعنى اليب وبيئ ائل وأس بالموقف التعليمي التعلمي بجميع عناصره من مناهج ووس

ومعلم وطالب وإدارة تهدف دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقييمها للعمل 
د     ق أه ة   على تحسينها وتنظيمها من أجل تحقي ة التعليمي ة (اف العملي ص ".  )التعلمي

١٩ 
ى   "أن اإلشراف التربوي هو  )م٢٠٠٦(ويرى المغيدى       العملية التي تسعى إل

ا       ل جوانبه تعلم بكام يم وال ة التعل وير عملي ين وتط ة   ، تحس م بتنمي م المعل ودع
، ليتمكن من التدريس على أحسن وجه   ، مهاراته وتقديم يد العون والمساعدة له 

ى التحصيل    رة عل ر مباش نعكس بصورة غي ا ي يالطالوبم داف  ب ق األه وتحقي
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ي       ، الخاصة والعامة للمدرسة  ر ف ق أهداف المجتمع الكبي ا لتحقي آما تسعى دوم
  ٧١ص ". بناء جيل المستقبل

 ويرى الباحث أن األسباب اليت أدت إىل تعدد تعريفات مفهوم اإلشراف التربوي ، هـو    
، ولكن مجيع هذه لتعريف والنظرة اليت يستند إليها صاحب ا فاهيماملو يف االجتاهاتتباين ال

عملية فنية ـدف إىل حتسـني   ن اإلشراف التربوي هو أالتعريفات يف مضموا جتمع على 
مـن   ا مجيعا تركز على عدة أمور مشتركةأكما  ،يمجيع العوامل املؤثرة يف املوقف التعليم

ميـع عناصـر   جبمرتبطة  منظمة دميقراطيةتعاونية قيادية  عملية اإلشراف التربويها أن أمه
 . العملية التعليمية

 .تطور اإلشراف التربوي:  ثانياً 
من احلاجة إىل حتسني وتطوير عملية التعلـيم والـتعلم ،   اإلشراف التربوي نشأت فكرت     

وذلك عن طريق مساعدة املعلمني على النمو والتعرف على طرق التدريس الـيت ميارسـوا   
ودية خبمس مراحل شراف التربوي باململكة العربية السعقد مر اإلواملشكالت اليت تواجههم ، و

 :احل حبسب تطورها الزماين هذه املر) ١٤١٩( وزارة التربية والتعليمقد ذكرت و ،من التطور

 التفتيش: املرحلة األوىل  
نظاماً ) حالياً(التربية والتعليم ) سابقاً(املعارف وزارة هـ أنشأت ١٣٧٨/  ١٣٧٧يف عام     

، وأتبعت ذلك بتعيني عدد من املفتشني يف كل منطقـة يتناسـب   ) التفتيش(يه لفظ أطلقت عل
رسة وحجم املنطقة ، وكانت مهمة املفتش هي اإلشراف الفين على املدارس ، وذلك بزيارة املد

علـى  ، فالزيارة األوىل مهمتها توجيه املعلم ، والثانية للوقوف  ثالث مرات يف العام الدراسي 
 .وتقوميه ، والثالثة ملعرفة مدى أثر املعلم يف حتصيل طالبه عمال املعلمأ

 التفتيش الفين: املرحلة الثانية 
أربعة أقسـام متخصصـة    اءنشإ مت هـ تطورت عملية التفتيش ، حيث١٣٨٤حبلول عام     

  )الرياضيات والعلوم  -جتماعية املواد اال -اللغات األجنبية  -اللغة العربية ( للمواد الدراسية 
 .ادة التفتيش الفينوأطلق عليها عم

 
 التوجيه التربوي: املرحلة الثالثة 
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إدراكاً من الوزارة أن كلمة تفتيش تعين املباغتة والبحث عن األخطاء فقد صدرت تعليمات    
  :هـ تنص على ما يأيت ١٣٨٧وزارية يف عام 

 . تسمية املفتش الفين باملوجه التربوي-١ 
 .واملصلحة العامة املوجه واملعلم ، وارتكازها على اجلانب اإلنساينتقوية العالقة بني -٢ 

 إنشاء اإلدارة العامة للتوجيه التربوي والتدريب: املرحلة الرابعة 
يف  ١٦٧٤/٤٨رقـم   الوزير إدراكاً من الوزارة ألمهية تنظيم عملية التوجيه فقد صدر قرار   
  :هـ يقضي مبا يلي ١٠/٦/١٤٠١

  . )والتدريب  اإلدارة العامة للتوجيه التربوي(عامة جديدة يف الوزارة تسمى إنشاء إدارة  -١ 
 .نقل املوجهني التربويني القائمني على رأس العمل إليها -٢ 
 .نقل اختصاصات وصالحيات إدارات التدريب التربوي إليها -٣ 

 اإلشراف التربوي: املرحلة اخلامسة 
مسـمى   هـ والقاضي باعتماد ٢٢/٩/١٤١٦يف  ٤/٣/٣٤/١٤٩٤متشياً مع القرار رقم     
ر مسمى اإلدارة العامة للتوجيـه التربـوي   بدالً عن التوجيه التربوي تغي "اإلشراف التربوي"

اإلدارة  (مث إىل املسمى احلـايل   ، )اإلدارة العامة لإلشراف التربوي والتدريب  ( والتدريب إىل
راف التربوي يف خمتلف التخصصات ، وهـذه  ، وتتبعها شعب لإلش )العامة لإلشراف التربوي 

الشعب تتعاون مع مديري اإلشراف التربوي يف املناطق واحملافظات التعليمية ، وذلـك فيمـا   
 ٣٠-٢٥ص . كافة مراحلها من قبل املشرفني يتعلق برسم خطط زيارات املدارس ب

 أهداف اإلشراف التربوي : ثالثاً 
 حتسني عملية التعليم والتعلم ، وتقوم فلسـفته  بشكل عام يهدف إىلاإلشراف التربوي    

على أساس التركيز على تطوير أداء املعلمني باعتبارهم حمور العملية اإلشرافية ،وقد ذكرت 
 :من أبرز أهداف اإلشراف التربوي أن  )١٤١٩(وزارة التربية والتعليم 

  .رصد الواقع التربوي ، وحتليله ، ومعرفة الظروف احمليطة به  -١
 . ملني يف امليدان التربويتطوير الكفايات العملية والعلمية لدى العا -٢
 .إبراز دورها يف املدرسة واتمع و تنمية االنتماء ملهنة التربية والتعليم واالعتزاز ا -٣
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 . تنفيذ اخلطط اليت تضعها وزارة التربية والتعليم بصورة ميدانية  -٤
     ٤٠ص .ة احملليةتطوير عالقة املدرسة مع البيئ -٥
 :  أهدافاً منها التربوي فإلشرال أن) م ٢٠٠٥(كما ذكر الطعاين    
 .حتسني أداء النظام التعليمي وتطويره لتحقيق مزيد من الفاعلية والكفاءة واإلنتاجية  -١
 مية يات العملية التعليمية التعلاملشاركة الفاعلة يف يئة وإعداد املعلم الكفء ، للقيام بفعال -٢
 .إكساب املعلم املهارات واخلربات التربوية واستراتيجيات التدريس احلديثة يف ختصصه  -٣
 .العمل مع املعلم لتحقيق سلوكه التعليمي وتشخيص جوانب القوة والضعف لديه  -٤
 ٢١-٢٠ص .هاتنمية مهارات مدير املدرسة واملعلم ومساعدما على توظيف -٥
هداف هي أوىل اخلطوات ألي مشروع ، ولـذلك لـدى   ويرى الباحث أن صياغة األ   

اإلشراف التربوي أهداف كثرية وحمددة ، ومن أهم هذه األهداف هو حتسني عملية التعليم    
واملعلم شخصان يعمالن معاً ملواجهة مشكالت التعليم ، فعندما يكون اإلشـراف  فاملشرف 

اجهه على املشرف مـن أجـل إجيـاد    تعاونياً فإن املعلم يبادر إىل عرض املشكالت اليت تو
ال تأيت من األعلى لألسفل أو العكس إمنا هي عالقة تبادلية  عالقة بينهماال، فاحللول املناسبة 

يوجهه ويرشده وال للمعلم يعمل معه جنباً إىل جنب  ذات اجتاهني متبادلني فاملشرف شريك
ه يف املهنة بينهما عالقة مبنية زميل ل كما أنهيسعى إىل تصيد أخطائه أو البحث عن سلبياته ،
 .على التعاون واالحترام والتفاهم والثقة املتبادلة 

 جماالت اإلشراف التربوي : رابعاً 
حبيث تشمل املدرسة والبيئة احمليطة ـا ، فلـم يعـد     اإلشراف التربويتتعدد جماالت     

ال املعلمـني داخـل   كما كان مبعناه القدمي حبيث ينحصر يف تقييم أعم اإلشراف التربوي
كل البيئة املدرسية  اإلشراف التربويفصوهلم فقط ، ولكنه امتد اآلن حبيث تشمل جماالت 

 :  اإلشراف التربويأن من أهم جماالت ) ٢٠٠٥(والعوامل املؤثرة فيها ، وذكر أبو عابد 
واقـف  يهتم املشرف التربوي مبالحظة املعلم والطريقة اليت يتصرف ا حيال امل: املعلم -١

تعليميـة  التعليمية املختلفة ،ويهتم أيضاً مبتابعة حتسن أدائه باستمرار ألن حتسن العمليـة ال 
 .م من تقدم وتطور ومنو مهين مباشراً مبا حيققه املعل ارتباطاً وحتقيقها ألهدافها مرتبط
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املدرسة كل النشاطات اليت يقوم ا املشرف واملعلم واملدير ومجيع العاملني يف :التلميذ  -٢
 .ختلفة تستهدف مساعدة التلميذ على النمو الكامل يف مجيع ااالت امل

مل يعد املنهج قاصراً على الكتاب املدرسي كما كان يعتقد قدمياً ، بل أصـبح  : املنهج -٣
املنهج مبفهومه احلديث يشمل مجيع اخلربات التعليمية املخطط هلا اليت مير ا التلميذ داخل 

 .جهااملدرسة وخار
ة مصادر التعلم ، خمترب احلاسوب  املكتبة ، غرف( وتشتمل على :البيئة املدرسية الداخلية -٤

 ....) الدراسيةخمترب العلوم ، الساحات ، املالعب ،الفصول 
وتشتمل على عالقة املدرسة مع اتمع احمللي ومدى إسـهام  : درسية اخلارجيةالبيئة امل -٥

 ١٨ص  .وتأثري املدرسة على الوسط احمليط  املدرسة يف التوعية احمللية
خالل كـون املشـرف    املفهوم الشامل لإلشراف التربوي يتحقق منويرى الباحث أن    

مـن  ستمرة املتابعة واملالتفاعل والتنسيق ل بني هذه ااالت من خالل حلقة وصالتربوي 
 . العملية التعليمية أهدافأجل حتقيق 

 تربويأنواع اإلشراف ال: خامساً 
تعددت أنواع اإلشراف التربوي تبعاً لتطور مفهوم اإلشراف التربوي فظهرت أنـواع      

وقـد ذكـر    بعها املشرف التربوي يف ممارسته لدوره اإلشرايف ،كثرية ومتنوعة ميكن أن يت
 :هي  إلشراف التربويأن هناك أربعة أنواع ل) ١٩٨١(األفندي 

 :صحيحياإلشراف الت -١
اف التربوي بتصحيح أخطاء املعلم دون اإلساءة له أو التشكيك ع من اإلشرهذا النو يقوم 

 .يف قدراته ، وذلك عن طريق التوجيه بأسلوب إنساين لطيف 

 :اإلشراف الوقائي  -٢
من املفترض أن املشرف التربوي اكتسب اخلربة اليت يتمتع ا من خالل عمله يف حقـل   

 .اليت قد تواجه املعلم قبل وقوعهال والصعوبات التعليم ، لذلك عليه أن يتنبأ باملشاك
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 : البنائياإلشراف  -٣
بدالً من القـدمي غـري    ناسبيهدف هذا النوع من اإلشراف التربوي إىل إحالل اجلديد امل

 .، حيث يتم االنتقال من مرحلة التصحيح إىل مرحلة البناء  املناسب

 : اإلبداعي اإلشراف -٤
راف على أن يقوم املعلم بتحقيق أكرب قدر ممكن مـن النمـو   يؤكد هذا النوع من اإلش  

. احلقيقي يف مهنته ، بأن يعمد إىل التجديد واالبتكار والتغلب على املعوقات والصـعوبات  
 ٤٢-٣٨ص 
اإلشراف أن هناك أربعة أنواع من " حيث ذكر ) ١٩٩٨(كما يوافقه الدويك وآخرون    

اف الوقائي ، اإلشراف البنـائي ، اإلشـراف   اإلشراف التصحيحي ، اإلشر: هي التربوي
 ٩٤ص". اإلبداعي 

مع تطور اإلشراف التربوي وتطور فلسفته وأساليبه أختذ يف مسـرية  ويرى الباحث أنه    
متعددة دف مجيعها يف النهاية إىل تطوير العملية التعليمية من مجيع جوانبـها  تطوره أنواعاً 

لعلمي والقيادي والتشاركي واملباشر وغريها مـن  حىت وإن اختلفت املسميات كاإلشراف ا
ع يف األساليب اإلشرافية املستخدمة بناًء أن ينو املسميات األخرى ، فعلى املشرف التربوي

على احتياجات املعلمني التدريبية والفروق الفردية بينهم واإلمكانات املتاحة وطبيعة املوقف 
وي يقوم على أساس أنه مفهوم حي دينـاميكي  التعليمي ، فاملفهوم احلديث لإلشراف الترب

 . متطور ال مفهوم جامد متحجر كما كان األمر يف ظل مفهوم التفتيش

 السمات الشخصية واملهنية للمشرف التربوي: سادساً 
يتطلب جناح املشرف التربوي كقائد تربوي توافر جمموعة من السـمات واملهـارات        

ب أن يتمتع ا ، وقد تعددت اآلراء حول السـمات  األساسية والصفات الشخصية اليت جي
مـن  أن ) ٢٠٠٦(الشخصية واملهنية للمشرف التربوي ، فقد ذكر حسـني وعـوض اهللا  

اإلشراف التربوي االتصـاف  واملهنية الواجب توافرها يف القائم مبهمة  السمات الشخصية
ن عالقـات طيبـة مـع    باملرونة ، وحسن املعاملة ، واخلربة املتجددة ، والقدرة على تكوي

  ٤٠ -٣٩ص . املعلمني ، واملشاركة االجيابية يف اتمع الذي يعيش فيه 
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يتطلب من املشرف التربوي أن ميتلك خمزوناً متكـامالً  ) " م ٢٠٠٥(  ذكر أبو عابديو   
من الكفايات ، واالستراتيجيات اإلشرافية اليت تناسب احلاجات املهنية املختلفة للمعلمني ، 

ـ كانــي ما بينهم من تفاوت يف اخلربات واإلموتراع ـ ــ وى االسـتعداد  ـات ومست
 .٢٤٤ص  ".والنضج 

أن املشرف التربوي لكي يتمكن من إجناز مهماته البد له مـن  ) ٢٠٠٢(ويرى البدري    
 :اجلوانب التالية اليت يراها أساسية إلعداده 

 .اإلعداد العلمي  -١
 .املهين  داإلعدا -٢
 .يلة يف جمال التربية والتعليم اخلربة الطو -٣
 ٤٦-٤٢ص . شخصية املشرف التربوي  -٤

إىل مهـارات ومسـات    نأن املشرفني حيتاجو )٢٠٠١( نالبودإيزابيل فيفر و  رىوت    
ـ و،  االتصال تمهاراو،  جيايباإلذايت الفهوم امل: حمددة منها ،  بـالتعليم والـتعلم   ةمعرف

ام بالعالقات اإلنسـانية  ملاإلو مجع املعلومات الصفية ، ام بأدواتملاإلو،  ومهارات املالحظة
. على تسيري الوقت والتعامل مع الصراع والتغلب علـى التـوتر   القدرة لديه يكونوأن 
 ٣١-٣٠ص
املشرف حيتـاج إىل العديـد مـن الصـفات     أن  ) ١٩٩٨(وآخرون اخلطيب وتذكر     

 ، الثقة بقدرته املهنية ، التواضـع ،  مرونة التفكري الصرب ، اللياقة،" اهلامة منها  الشخصية
اضحة الشاملة الرغبة يف التعلم من اآلخرين ، وفهم الناس ،واإلميان بقدرام ، والرؤية الو

 .٢٥٦ص .  "لألهداف التربوية 
وزاد تأهيله كلما كان املـردود  التربوي ويرى الباحث أنه كلما زادت كفاءة املشرف     

خاص وعلى العملية التعليمية بشكل عام ، لذلك جيـب العنايـة   اجيابياً على املعلم بشكل 
ولديهم ،  اإلشراف التربويتربوياً ملهنة حبيث يكونون مؤهلني  ، التربوينيباختيار املشرفني 

، ويتمتعون بالكفاءة الفروق الفردية بني املعلمني ، ومعرفتهم ب احلديثةريس دطرق التبملام اإل
 .املهنية والثقافية 
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 وظائف اإلشراف التربوي:اً سابع
خالل العقود األخرية تطوراً كـبرياً ، فأصـبح يهـتم     اإلشراف التربويتطور مفهوم     

اإلشـراف  باملوقف التربوي من مجيع جوانبه ، وهذا التطور أدى إىل تنوع وتعدد وظائف 
مثان وظائف لإلشراف التربوي وهـي التخطـيط،    )١٩٩٧(حدد الثمايلفقد  ، التربوي

 ٨ص  .التوجيه واحلفز، التدريب، القيادة، التنسيق، االتصال، لتنظيم، التقومي واملتابعةا
  وظائف إدارية( اإلشراف تتمثل يف  فظائبأن و) ١٤١٩(وتذكر وزارة التربية والتعليم    

، حتليليـة  فوظـائ  ،تقومييـة  ف، وظائ حبثية ف، وظائ تدريبية ف، وظائ وظائف تنشيطية
    ٤٤-٤٢ص ) .  وظائف ابتكارية

: يف ااالت التالية تتمثل وظائف اإلشراف التربوي أن ) ٢٠٠٢( املغيدييف حني يرى    
ـ ، حاجات وتقومي الطالب،املناهج،العالقات اإلنسانية ، القيادي النمط ـ  وتطور النم ين امله
  ٤٨ص .تربويالالتقومي ،االتصال ، تمع احملليعالقة املدرسة با،العملية التعليمية ، للمعلم

لمشرف التربـوي  باإلضافة إىل ما ذكر من وظائف لإلشراف التربوي يرى الباحث أن ل   
بني السلطة التربوية تباره مهزة الوصل دوراً مهماً ومكانة مرموقة يف املؤسسات التربوية باع

صدر وبني العاملني يف امليدان بشكل عام واملعلمني بشكل خاص ، فهو يتابع يف امليدان ما ي
من السلطة التربوية من أهداف وسياسات وتشريعات وتوجيهات وحيرص علـى تطبيقهـا   

 .  قوميها ، وينقل وجهة النظر األخرى وت

 :معوقات اإلشراف التربوي : ثامناً 
اليت قد حتول بينها وبني األهـداف  عوقات املمن تواجه العديد اإلشراف التربوي عملية     

يفترض أن يتعامل املشرف التربوي معها مبوضوعية وعقالنية ،ليقوم  اليت حتاول حتقيقها ، لذا
 :بعض معوقات اإلشراف التربوي من أمهها ) ٢٠٠٥(بتذليلها ، وقد عددت صليوو

كثرة األعباء اإلدارية على املشرف ، قلة أعداد املشـرفني  ت إدارية وتتمثل يف معوقا -١
 .ري ختصصهمنسبة لعدد املعلمني ، تدريس املعلمني ملواد غ

 .قلة توافر املكتبات  فر الوسائل التعليمية ،اقلة تووتتمثل يف  ـات اقتصاديةمعوق -٢
 دم تنوع أساليب اإلشراف التربوي ضعف كفاية املعلم ، عمعوقات فنية وتتمثل يف  -٣
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 .املباين املستأجرة  ة املدرسية غري املالئمة مثلالبيئوتتمثل يف  معوقات اجتماعية -٤
تباع األساليب القياديـة  عدم قدرة بعض املشرفني على إوقات شخصية وتتمثل يف مع -٥

 ٤٠-٣٩ص  .ماملناسبة ، ضعف العالقة بني املشرف واملعل
 : اإلشراف التربوي تتمثل يف  ن أهم معوقاتإىل أ) " م١٩٩٧(احلبيب  وأشار   
 . النقص يف الوسائل ويف إمكانات العمل املتاحة للمشرفني  -١
 . رة املهام وكثرة أعداد املعلمني كث-٢
 .  ؛ كصعوبة التقومي املوضوعي، واختالف أساليب العمل بني املشرفني املشاكل الفنية -٣
   ٦٨ص". مشاكل العالقات بني املشرف واملعلم، وبني املشرف واملدير  -٤
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 التعليم اإللكتروين: املبحث الثاين 

 : متهيد
ات     ياستجابة حقيق "لكترونيالتعليم اإل"يعد      اليب وتقني ي أس ة ف ة للثورة الحديث

ه      ا توصلت إلي ذه  التعليم والتي تسّخر أحدث م ي      ه رامج ف زة وب ة من أجه التقني
لمتعلم بطريقة جيدة وفعالة عمليات التعليم الذي يعتمد على التقنية لتقديم محتوى ل

دءًا اء ا   ، ب ة إللق رض اإللكتروني ائل الع تخدام وس ن اس ي الفصول  م دروس ف ل
ددة    ائط المتع تخدام الوس ة واس في  التقليدي يم الص ات التعل ي عملي يح ف ي تت الت

ن     رى م ي دول أخ ام ف دوات تق ع محاضرات ون ل م للطالب الحضور والتفاع
والتلفزيون التفاعل اإلنترنتخالل تقنيات   . 

ى من       ق صارت الحاجة ملحة إل ذا المنطل ل  ه تراتيجي طوي وجود إطار إس
ى م غير التقليديالتعل مسار التعليم وتطوره ارتكازًا على مد يوجهاأل  ي المعتمد عل

ا المتطورة والمستوعب للمح ي المرن التكنولوجي وي التعليمي اإللكترون ذي ت ال
اند التعل  ن ا    ييس د ع ذي يبتع ائي ال اوني والبن اعي  والتع ردي والجم يم م الف لتعل

من إعطاء الطالب   م  بدًاليمرآز التعل هو التقليدي الساآن المبني على أن المعلم
.الحتياجاتهم وتقدمهم الذاتي الفرصة في التعلم وفقًا  

 :مفهوم التعليم اإللكتروين : أوالً 

 وهـو اجلديـدة،   نياتـه النتائج اهلامة للعصر الرقمي وتق حدأ "اإللكتروين التعليم"يعد     
ليات االتصال احلديثة من حاسـب  آكونه يعتمد على  ملستقبلالركيزة الرئيسية يف تعليم ا

وآليات حبث ومكتبات إلكترونية  تعددة من صوت وصورة ورسوماتموسائط ووشبكات 
وقد تعددت تعريفات  ، الدراسي فصاإلنترنت سواًء كان عن بعد أو يف البوابات  كوكذل

 .التعليم اإللكتروين ، وسوف يقوم الباحث بعرض بعضاً من هذه التعريفات 
بأنه طريقة للتعلـيم باسـتخدام آليـات    " ) م ٢٠٠٥( واملبارك عرفه املوسى يحيث     

االتصال احلديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت وصورة ، ورسومات ، 
وآليات حبث ، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات الشبكة العاملية للمعلومات سواًء كان 

صود هو استخدام التقنية جبميع أنواعهـا يف إيصـال   من بعد أو يف الفصل الدراسي ؛ فاملق
 ١١٣ص  . "املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة
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عرب شـبكة  ) املقررات الدراسية( مي املناهجبأنه نظام تقد) "م ٢٠٠٢(  يعرفه الشهريو    
تلفزيون التفاعلي أو شبكة حملية ،أو األقمار الصناعية ، أو عرب االسطوانات ، أو ال اإلنترنت

 ٣٨ص ". للوصول إىل املستفيدين
التعلم باستخدام احلاسبات اآللية وبرجميتها املختلفـة   بأنه) " م ٢٠٠٥( ويعرفه زيتون    

  ١٤ص " .  اإلنترنتأو شبكات مشتركة أو شبكة ) حملية ( سواء على شبكات مغلقة 
البد أن يتم من عليم اإللكتروين التهذه التعريفات كلها جتمع على أن ويرى الباحث أن    

خالل االستعانة بالتكنولوجيا احلديثة وتقنية املعلومات واالتصاالت ، ولكن جيب املالحظة 
جمرد نقل احملتوى أو املعلومات من الوسط الورقي إىل الوسـط  التعليم اإللكتروين ليس بأن 

حقيق أهـداف املؤسسـة   اإللكتروين بل هي عملية تكاملية تتطلب تضافر عناصر خمتلفة لت
ملواجهة حتديات العصـر   من التعليم بيئة تعليمية تفاعليةالتعليمية ، حيث يوفر هذا النوع 

 .ت احلديث اليت تتسم بالكثري من املتغريات والتطورا

 :تاريخ التعليم اإللكتروين : ثانياً 
 :مراحل لتاريخ التعليم اإللكتروين  أربع) ٢٠٠٤(يذكر سامل     

 . عصر املدرس التقليدي ) :١٩٨٣عام (ة األوىل قبل املرحل 
 .عصر الوسائط املتعددة  ) :١٩٩٣إىل  ١٩٨٤من (املرحلة الثانية 

  )اإلنترنت(ر الشبكة العنكبوتية للمعلومات ظهو ) :٢٠٠٠إىل  ١٩٩٣(املرحلة الثالثة من 
أفالم الفيـديو ممـا   مث بدأ ظهور الربيد اإللكتروين وبرامج إلكترونية أكثر انسيابية لعرض 

 .أضفى تطوراً هائالً لبيئة الوسائط املتعددة 
اجليل الثاين للشبكة العنكبوتية حيـث أصـبح     ) :اوما بعده ٢٠٠١(املرحلة الرابعة من 

امللفـات  تصميم املواقع على الشبكة أكثر تقدماً من ناحية سـرعة سـريان واسـتقبال    
 ٢٩٢-٢٩١ص . واملعلومات والبيانات 

 
 

 : أنواع التعليم االلكتروين:  لثاًثا
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تعددت املصطلحات واملفاهيم حول دمج تقنية احلواسيب واالتصـاالت يف العمليـة       
التعليمية ، ولكن جممل هذه املفاهيم يصب يف التعليم اإللكتروين ، وقـد قسـم املوسـى    

 :أنواع التعليم اإللكتروين إىل ) ٢٠٠٥( واملبارك 
ــروين امل -١ ــيم االلكت ــزامنالتعل ــر املت  (synchronous e-learning )   باش

ولكن لـيس بالضـرورة أن   ، ن مباشرة ه ويتواصالالوقت نفس ن يفايتواجدعلم تاملعلم وامل
الفصـل  مثل احملادثة الفورية ، أو تلقي الدروس مـن خـالل   يكون هذا التواجد فيزيائياً، 

 .االفتراضي 
 (Asynchronous e-learning)  تزامنااللكتروين غري املباشر أو غري امل التعليم -٢

حيصـل   ليس من الضروري أن يتواجد املعلم واملتعلم بنفس الوقت أو نفس املكان حيـث 
 املتعلم على دروس مكثفة أو حصص وفق برنامج دراسي خمطط ينتقـي فيـه األوقـات   

 ١١٤ص . واألماكن اليت تتناسب مع ظروفه 

 أهداف التعليم اإللكتروين: رابعاً 
د االحتـاد الـدويل             حـد ، وقـد  التعليم اإللكتروين على جمموعة من األهداف  تكزير   
 : ومن أمههاأهداف التعليم اإللكتروين العديد من  )م١٩٩٧(اليونسكوو
يسهم يف إنشاء بنية حتتية وقاعدة من تقنية املعلومات قائمة على أسس ثقافية بغـرض   -١

 .ت القرن احلادي والعشرين إعداد جمتمع اجليل اجلديد ملتطلبا
جيايب حنو تقنية املعلومات من خالل استخدام الشبكة من قبـل أوليـاء   اإلجتاه االتنمية  -٢

 .األمور واتمعات احمللية 
حماكاة املشكالت واألوضاع احلياتية الواقعية داخل البيئة املدرسية ، واستخدام مصادر  -٣

 .الشبكة للتعامل معها وحلها 
ء الشباب االستقاللية واالعتماد على النفس يف البحث عن املعارف واملعلومـات  إعطا -٤
ومنحهم الفرصة لنقد املعلومات ، مما يسـاعد علـى   حيتاجوا يف حبوثهم ودراستهم ، اليت

  .تعزيز مهارات البحث لديهم وإعداد شخصيات عقالنية واعية
اقتصـادياً  ( الحمدودة  جليدة وفرصاًمنح اجليل اجلديد متسع من اخليارات املستقبلية ا -٥

 ٥ص  ) .وعلمياً واجتماعياً وثقافياً 
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أن من ضمن أهداف التعليم اإللكتـروين التطـوير املهـين    ) ٢٠٠٤( التودريويذكر    
والتكنولوجي للكادر األكادميي ، والتطبيق الفعلـي إلدارة الفصـول وتطـوير املنـاهج     

  ٧٩ص . واستخدام الكتب اإللكترونية 
ادرة    يرى الباحث أنه لذلك     زة ق من الضروري تأسيس مؤسسات تعليمية متمي

ات ،    اد المعلوم ي وازدي ار المعرف ة االنفج ى مواجه ق  عل ل تحقي ن أج ك م وذل
ل     مؤسسات  هذه التعمل أهداف التعليم اإللكتروني ، وأن  اليب نق ى تطوير أس عل

التي ترفع من قدرتهم  لتنمية األفراد في التحصيل واآتساب المهارات المعلومات
يم     ة التعل ر مظل ة ونش ع العولم ي مجتم د ف تهم والتواج توي معيش ع مس ى رف عل

  .والمعرفة آحق من حقوق اإلنسان 
 : فوائد التعليم اإللكتروين: خامساً 

األهداف املأمولة من التعليم اإللكتروين كثرية ومتنوعة ، ومن تلك الفوائد مـا ذكـره        
ــى ــارك  املوس ــأن) ٢٠٠٥ (واملب ــروين  ب ــيم االلكت ــد التعل ــم فوائ ــي أه  :ه

 .  زيادة إمكانية االتصال بني الطلبة فيما بينهم ، وبني الطلبة واملدرسة  - ١ 
 .م  ول إىل املعلصهولة الوس - ٢
 .يم مة خمتلف أساليب التعلءمال - ٣
 . توفر املناهج طوال اليوم ويف كل أيام األسبوع - ٤
 ١٢١-١١٧ص .  الطالب تقييم تطورسهولة وتعدد طرق  - ٥ 

 : عدة فوائد للتعليم اإللكتروين منها ) ٢٠٠١(وذكر الشرهان    
 .احلصول على املعلومات بطريقة سهلة وسريعة  -١ 
 .مراعاة الفروق الفردية بني الطالب  -٢ 
 ٢٥ص . سهولة إنشاء املادة الدراسية  -٣
يـرى الباحـث أن التعلـيم    م اإللكتـروين  التعلي يوفِّرهااليت وبعد كل هذه الفوائد    

 ظـل مبوقـع املتفـرج ،   ال ميكن أن ناإللكتروين حقيقة واقعة ال حتتاج إىل برهان ، لذلك 
فاملؤسسات التعليمية حباجة إىل شحذ مهمها وإلقاء كل ثقلـها واملراهنـة علـى التعلـيم     

بل بعيـداً  لطالب املستقاإللكتروين بكافة صوره وأشكاله وتطبيقاته ، من أجل يئة املعرفة 
   .فالعصر احلايل عصر سرعة بكل ما حتمله هذه العبارة من معىن عن التقليدية واجلمود 
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 :مميزات التعليم اإللكتروين  :سادساً 
 تبني لنا أن للتعلـيم ين باألساليب التقليدية للتعليم يالتعليم اإللكترو عند مقارنة أساليب   

  يذكرحيث ،  ملفيدة للمتعلّم واملؤسسة التعليمية على حد سواءعدد من املزايا ااإللكتروين 
 :مايلي التعليم اإللكتروين  أن من أهم مميزات) ٢٠٠٤( سامل 
 .بيئة تفاعلية بني املعلم واملتعلم وبني املتعلم وزمالئه  لكتروينالتعليم اإليوفر   -١
 ) .تعليم ذايت ( على جمهود املتعلم يف تعليم نفسه لكتروينالتعليم اإليعتمد  -٢
  . باملرونة يف الزمان واملكان لكتروينالتعليم اإليتميز  -٣
 .باملقارنة بالتعليم التقليدي  لكتروينالتعليم اإلقلة تكلفة  -٤
 ٢٩٣-٢٩٢ص . ةسهولة حتديث الربامج واملواقع اإللكتروني -٥

 :مميزات التعليم اإللكتروين يف أربع نقاط هي ) ٢٠٠٢(وأمجل احلجي 
 .قدرة التعليم اإللكتروين على توسيع نطاق التعليم -١
 .حتسني وإثراء املستوى التعليمي وتنمية القدرات الفكرية لدى الطالب  -٢
 .ختفيض تكاليف التعليم  -٣
 ٤٩ص . مساعدة الطالب على االستقاللية واالعتماد على النفس  -٤
 :ايلي التعليم اإللكتروين م مميزاتالباحث أن من أهم  ويرى  
 . الفرصة ألكرب عدد من فئات اتمع للحصول على التعليم والتدريب إتاحة -١
  . لتغلب على عوائق املكان والزمانا -٢
  .ل ل تكلفة التعليم على املدى الطويتقلي -٣
 .الفرد حتويل فلسفة التعليم من التعليم املعتمد على اموعة إىل التعليم املعتمد على -٤
 
 
 
 

 التقنيات املستخدمة يف التعليم اإللكتروين :  سابعاً
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وجـود   واليت يلـزم  على جمموعة من املصادر التقنية احلديثة ،يرتكز التعليم اإللكتروين    
العمليـة   يفلتوظيفها منها ، ومتابعة ما يستجد  خطة الستخدام هذه التقنيات بفعالية عالية

 :  هذه املصادرأهم من أن ) ٢٠٠٥( ، ويذكر املوسى واملبارك التربوية والتعليمية
 ) . CD (القرص املدمج  .١
 . )Intranet(الشبكة الداخلية  .٢
   . (Internet) الشبكة العاملية للمعلومات .٣
 .)  Video Conferences( مؤمترات الفيديو  .٤
 . (Audio Conferences) املؤمترات الصوتية  .٥
 ١٢٣-١٢٢ص ) .  Interactive Video( الفيديو التفاعلي  .٦

فبينما يوفر من معلومات وفره تويرى الباحث أن تلك املصادر ختتلف عن بعضها طبقا ملا     
، جند أن الشبكة العامليـة   وال حيتاج إيل أي جمهود من املتعلم كبرياً القرص املدمج انتشاراً

 واملؤمترات الصـوتية وجهد أكرب ، بينما مؤمترات الفيديو  تكلفة أعلى حتتاج إيلللمعلومات 
 .ال حتتاج إيل تكلفة مادية ويف أوقات خمتلفة و تعلم عدد كبري

 :معوقات التعليم اإللكتروين : ثامناً 
التعليم ن  إاألمهية هلذا النوع من التعليم والنتائج األولية اليت أثبتت جناح ذلك إال  رغم   

اليت قـد   والتحدياتبعض املعوقات  هجااإللكتروين كغريه من طرق التعليم املختلفة يو
) ٢٠٠٥( ، وقد ذكر املوسى واملبـارك   حتول بينه وبني األهداف اليت وضع من أجلها

 :مايلي  من أمهها هذه املعوقات بعضاً من
 .تطوير املعايري  -١
 .اخلصوصية والسرية  -٢
 . التصفية الرقمية -٣
 . ب مع النمط اجلديد وتفاعلهم معهمدى استجابة الطال -٤
٥- ذا النوع من التعليم وعدم الوقوف السليب منهوعي أفراد ا تمع . 
 ١٤٢-١٢٦ص . اإلنترنتاحلاجة إىل تدريب املتعلمني لكيفية التعليم باستخدام  -٦
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أن هناك جمموعة من املعوقات اليت حتـول دون بلـوغ التعلـيم     )٢٠٠٤(سامل  ويذكر   
 :اإللكتروين ألهدافه وأوجزها فيما يلي 

 .حتية يف غالبية الدول النامية ـ ضعف البنية الت ١
 . ـ عدم إملام املتعلمني مبهارات استخدام التقنيات احلديثة ٣
ـ عدم اقتناع أعضاء هيئة التدريس باجلامعات باستخدام الوسائط اإللكترونية احلديثـة    ٤

 .يف التدريس أو التدريب 
 ٣١٧-٣١٦ص  .ـ التكلفة العالية يف تصميم وإنتاج الربجميات التعليمية  ٥

 :بعض معوقات التعليم اإللكتروين ومنها ) ٢٠٠٥(كما ذكر زيتون 
 .عدم كفاية الكوادر البشرية  -١
 .حاجز اللغة  -٢
 ٦٨ص . املقاومة واملمانعة من قبل احملافظني من رجال التعليم  -٣

م يعد مـن  يرى الباحث أن استخدام التعليم اإللكتروين كأداة لتيسري عملية التعلي وعليه         
اليت تواجه العاملني يف اال التربوي ، فجوهر اختالف هذا العصـر عـن    تأكرب التحديا

من نقالت مذهلة يف خمتلف منـاحي احليـاة    هالعصور السابقة هو التكنولوجيا وما أحدثت
املدربة والقادرة على التعامل إعداد الكوادر ف بشكل عام ويف اال التربوي بشكل خاص ،

 البنية التحتيـة وضعف  املناهج املكتوبة إىل مناهج الكترونية وحتويل تعليم اإللكتروينمع ال
والتكلفة املادية املرتفعة كلها معوقات قد حتول بني التعليم اإللكتروين وبني أهدافه يف حال 

 .عدم توافر اإلرادة القوية والتخطيط السليم 

 :دور املعلم يف التعليم اإللكتروين : تاسعاً 
بالرغم من الدور الذي ميكن أن يلعبه التعليم اإللكتروين فأنه الميكن أن نذهب إىل حد     

 .إلغاء دور املعلم أو االستغناء عنه ، فاملعلم ال يزال هو حجر الزاوية يف العملية التعليمية 
 هناك أدوارا عديدة للمعلم املعاصر تتنوع بقـدر مـا  أن ) " م٢٠٠٤(اشتاتو وقد ذكر    
داريـة  واإلتربويـة منـها األدوار التعليميـة    فه املستحدثات اجلديدة يف اـاالت ال تضي

وهذه األدوار واملهمات حتتاج إىل معلم يتطور باستمرار مع تطور ، واالجتماعية واإلنسانية 
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العصر ، ليليب حاجات املتعلم واتمع يف آن واحد ، ولن يتأتى هذا إال من خالل مواكبـة  
ملستوى الفكري واملتغريات العاملية على ا ت العصر على املستوى التكنولوجيااملعلم لتطور

 ٤ص  ."والثقايف واملعريف
تتزايد أمهية املعلم يف ضوء األدوار اجلديدة اليت ينبغي أن ) " ٢٠٠٤(كما ذكر السنبل     

قوماً لنتائج يقوم ا ، فقد أصبح مرشداً إىل مصادر املعرفة ، ومنسقاً لعمليات التعليم ، وم
 ٤٢٢ص  ." ا يناسب قدرات املتعلّم وميوله التعلّم ، وموجهاً مب

إتقان مهـارات  : يف تتمثل أدوار املعلم يف مدرسة املستقبل  أن) " ٢٠٠١( احلر وذكر    
التواصل والتعلم الذايت ، وامتالك القدرة على التفكري الناقد ، والتمكن من فهـم علـوم   

 ١١٠ص  .العمل واإلنتاج يفواكتساب مهارات تطبيقها ، ورة العصر وتقنياته املتط
دوار جديدة تتمشى مـع التقـدم   نه من الواجب قيام املعلم بأأ) " ٢٠٠٥(وذكر اايل    

تمثـل  تو أخرى العلمي والتكنولوجي اهلائل من جهة ومع مطالب ثورة املعلوماتية من جهة
تشارون للمعلومات ، املعلمون متعـاونون يف  املعلمون مس: (هذه األدوار اجلديدة يف اآليت 
فريق واحد ،املعلمون ميسرون للمقررات الدراسـية  رون للمعلومات ، املعلمون مطو(  . "

 ٤٩ - ٤٨ص 
ال يقتصر استخدام املعلوماتية على املساعدة املباشـرة يف  ) " ٢٠٠٦(ويذكر العصيمي    

وار اليت يقوم ا املعلم ، حيث مل يعـد دور  عملية التعليم فقط ، بل تشمل التأثري على األد
املعلم األساسي توصيل املعرفة ، بل موجه للتعلم والتفكري ، من خالل تدريب الطالب على 

      ٤٨ص " . تعلم كيفية احلصول على املعلومات وتقوميها وحتويلها إىل معرفة مع اجلماعة 
ة ينبغي أن يقوم ا املعلـم أثنـاء   أن هناك ثالثة أدوار رئيسي) ١٩٩٩(كما تذكر دروزه 

 :استخدامه للمدرسة اإللكترونية وهي 
 .دور الشارح باستخدام الوسائل التقنية  -١
 .دور املشجع على التفاعل يف العملية التعليمية -٢
 ١٢ص . دور املشجع على توليد املعرفة واإلبداع  -٣
ختتلف عن أدوار املعلم يف التعلـيم   أدوار املعلم يف التعليم اإللكتروينويرى الباحث أن    

فالتعليم اإللكتروين يتطلب وجود معلمني مؤهلني ومدربني على التعامـل معـه    التقليدي ،
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، كما أنه يتطلب منهم القيام  بـأدوار ووظـائف جديـدة     والتوظيف اجليد له يف التعليم
ا املعلم جمدية خـالل  حيث مل تعد األساليب التقليدية اليت يستخدمه،  تتناسب مع متطلباته

عصر املعلومات والتطورات التكنولوجية ،بل جيب على املعلم أن يطور من ذاته وقدراتـه  
 .لتتالءم مع متغريات العصر احلايل 

 :كفايات املعلم اإللكتروين : عاشراً 
عدد من الكفايات املهنية والتقنية جلديدة للمعلم اإللكتروين امتالك ترتب على األدوار اي   

يف عملية  هااستخداموالتعامل مع التقنيات احلديثة واليت تساعده على أداء أدواره املختلفة 
التقنيـة  و   العلمية والتطورات املعرفية و تأن التغيريا ) "١٩٩٧(محدان ذكر ، وي التعليم

اليت طالت جماالت احلياة كلها جيب أن تطال املعلم  إعداداً و تأهيالً و تدريباً كي يكـون  
 ٤ص ". ادراً على النهوض بأعباء الرسالة التربوية املنوطة به ق

 :علم يف جمال التعلم اإللكتروين كما يلي الكفايات الالزمة للم )٢٠٠٦(عزمي  وحيدد   
كفايات متعلقة بالثقافة الكمبيوترية ، كفايات متعلقـة مبهـارات   :( الكفايات العامة: أوالً

 ) .ة بالثقافة املعلوماتية استخدام الكمبيوتر ، كفايات متعلق
 .كفايات التعامل مع برامج وخدمات الشبكة : ثانياً
كفايات التخطيط ، كفايات التصميم والتطوير ، (كفايات إعداد املقررات إلكترونياً : ثالثاً

 ٧ص  ) .كفايات التقومي ، كفايات إدارة املقرر على الشبكة 
تكنولوجيا املعلومات يتطلب بالضرورة وجود ويرى الباحث أن التقدم السريع يف جمال    

والتوظيف اجليد له يف العملية   مؤهلني ومدربني على التعامل مع التعليم اإللكتروينمعلمني
التعليمية ، وهذا ال يتم إال يف ظل وجود برامج حديثة ورائدة إلعداد املعلمني  لتواكـب  

علـى متابعـة    نياملعلم ام بتدريباالهتمعلى املشرف التربوي كما ينبغي ،هذه التغريات 
دورات تـوفري بـرامج و  و، التقدم هذا املتغريات والتطورات اليت حتدث يف التعليم نتيجة 

 .تدريبية تليب تلك االحتياجات لرفع مستوى أداء املعلم مهنياً 
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 ) م١٩٩٧(دراسة طوالبه 

املهام التربوية  اجتاهات املعلمني واملعلمات حنو استخدام احلاسوب ألداء"  راسة بعنوانالد 
تقصي اجتاهات معلمي ومعلمـات املـرحلتني    وهدفت هذه الدراسة إىل ،" يف مدينة إربد

حتديـد  و) كوسيلة تعليميـة تعلميـة   ( األساسية والثانوية حنو احلاسوب وحنو استخدامه 
اسوب كوسيلة مساعدة يف التعليم ، واسـتخدم  معيقات استخدام احلحاجام التدريبية و

املدارس احلكومية مجيع معلمي  منجمتمع الدراسة الباحث االستبانة أداة لدراسته ، وتكون 
 يف معلمـة ) ١٣٦(و معلماً )١٤٤( الدراسة من وتكونت عينةيف األردن ، إربد  دينةيف م

 :نتائج الدراسة ت أهم املدارس احلكومية يف مدينة إربد ، وكان
كوسيلة  احلاسوب بشكل عام وحنو استخدامه أن لدى أفراد العينة اجتاهات اجيابية حنو  -١

 .مية تعليمية تعل
 . مل تظهر النتائج اختالفاً الجتاهات أفراد العينة تبعاً ألي من املتغريات املستقلة  -٢
 .حلاسوب أظهرت الدراسة اجتاهات إجيابية حنو معلم وخمترب ا -٣
أشارت إىل حاجة أفراد العينة املاسة للتدرب على احلاسوب واسـتخدامه كوسـيلة    -٤

 .تعليمية تعلمية 

 .  ( ١٩٩٧ , Maxwell )دراسة ماكسويل 
   ."دراسـة حالـة   ")لى التقنية املستخدمة يف التدريستدريب املعلمني ع( الدراسة بعنوان  

لمني لربامج التدريب على التقنية ، واليت يتلقوا هدفت هذه الدراسة إىل رصد استجابة املع
تينسـي  " يف والية )  Connec TEN( كجزء من مشروع الشبكة املعلوماتية املفردة 

وتبحث هذه الدراسة يف فرص تطوير أعضاء هيئة التدريس املتاحة ؛ للتدريب ، " األمريكية
ـ  م لفعاليـة التـدريب ، وإلدراج   على استخدام التقنية احلاسوبية ، وتتركز يف إدراك املعل

معلماً يف مدرسة ابتدائيـة  ) ٤٧(ومشلت الدراسة عينة من . ية يف مقرراته الدراس اإلنترنت
 . ، ومجعت املعلومات عن طريق االستبانات واملقابالت  "تينسي " كومية بوالية ح

 : وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها 
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، وحىت معظم أولئـك الـذين    اإلنترنتة مل يتلقوا تدريباً على معظم املعلمني باملدرس -١
 . تدربوا فإن تدريبهم مل يكن بالقدر املطلوب 

اإلنترنت يف قاعة الدراسة  لدى املعلمني أربعة أمور أساسية فيما يتعلق بفعالية استخدام  -٢
سـتخدام وزمـن   ،كفاية اال اإلنترنتتوافر السبل املمكِّنة من استخدام : وهذه األمور هي

 . التدريب ، التدريب الفعال واملتوافر ، الدعم اإلداري اجليد 

  )١٩٩٧,Teeter( دراسة تيتر
على دافعية الطالب للـتعلم   اإلنترنتأجريت دف التعرف على أثر التدريس باستخدام  

ن وزيادة قدرم على املناقشة وحل الواجبات ، وقد أجريت الدراسة على جمموعة جتريبية م
، وقاموا بقراءة النصوص  اإلنترنتالطالب يف جامعة أر كنسا الذين درسوا أحد املقررات ب

واحملاضرات وشاركوا يف مناقشات ، وأدوا واجبات كتابية على شاشة احلاسب مباشـرة ،  
ذات الصلة باملقرر ، وقـد   اإلنترنتوتقدموا لالمتحانات يف معمل احلاسب وزاروا مواقع 

ىل زيادة دافعية الطالب ، واطالعهم على الكثري من املصـادر ، وحتسـن   أشارت النتائج إ
 .قدرم على املناقشة وحل الواجبات املرتلية 

 )١٩٩٩,Rowand(دراسة رواند 
وصف واقع استخدام معلمي املدارس احلكومية للحاسـب اآليل  : هدفت هذه الدراسة إىل 

سب اآليل ، ومعرفة انطباعات املعلمني واإلنترنت وكيفية توجيههم لطلبتهم الستخدام احلا
 .لدى استخدامهم احلاسب اآليل واإلنترنت يف التدريس 

 .تكونت عينة الدراسة من عينة من معلمي املدارس احلكومية بالواليات املتحدة األمريكية 
 :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

اآليل واإلنترنـت كوسـيلة يف    من أفراد العينة أم يستخدمون احلاسب% ٣٠أشار  -١
 .ألمور إدارية % ٣٤إدارة فصوهلم أو صنع مواد تعليمية و

سنوات كانوا أكثـر اسـتخداماً للحاسـب اآليل     ٩املعلمون الذين تقل خربم عن  -٢
 .واإلنترنت من أولئك الذين تزيد خربم عن عشرين سنة 
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قل وكذلك املعلمني ذوي التدريب أظهرت نتائج الدراسة أن املعلمني ذوي اخلربة األ – ٣
 .األكثر هم  أكثر جاهزية الستخدام احلاسب واإلنترنت يف التعليم 

 ) :م١٩٩٩(اخلطيب دراسة 
 . "اجتاهات املعلمني يف حمافظة إربد حنو تكنولوجيا التعليم "  الدراسة بعنوان

يا التعلـيم يف  التعرف على اجتاهات معلمي حمافظة إربد حنو تكنولوجهدفت هذه الدراسة  
يف األردن ، استخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته وتكون جمتمع الدراسة من حمافظة إربد 

مدرسة بشكل  ١٨٠اً من معلم ١٨٠ الدراسة من وتكونت عينةاملعلمني يف حمافظة إربد ، 
 :نتائج الدراسة عشوائي ، وكانت أهم 

 .لدى املعلمني وجود اجتاهات إجيابية حنو تكنولوجيا التعليم -١
 .وجود أثر املؤهل لصاحل من حيملون البكالوريوس على من حيملون دبلوم كلية اتمع  -٢
ليس هناك أثر للجنس والتخصص وسنوات اخلربة وأخذ أو عدم أخـذ مسـاقات يف    -٣

 .تكنولوجيا التعليم على االجتاهات 

 )م ٢٠٠١(دراسة السرطاوي 
ات تعلم احلاسوب وتعليمـه يف املـدارس احلكوميـة    هدفت هذه الدراسة إىل معرفة معوق

) ٤٣(مبحافظات مشال فلسطني من وجهة نظر املعلمني والطلبة ،وتكونت عينة الدراسة من 
طالباً ، واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته ، وأظهرت نتائج )  ٩٣٠(معلماً ومعلمة و

 :لطلبة تتمثل يف اآليت الدراسة أن أكثر املعوقات اليت يواجهها املعلمون وا
 .عدم توافر خدمة اإلنترنت يف املدرسة  -١
ضعف تشجيع الطلبة لإلطالع على مصادر حديثة أخرى يف جمال احلاسوب إىل جانب  – ٢

 .الكتاب املدرسي املقرر 
 .عدم مواكبة الربامج العربية املستخدمة مع تكنولوجيا احلاسوب احلديثة  – ٣
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 (٢٠٠١ , Feher ) دراسة فهر 
م إىل عـام  ١٩٧٠دور املشرف التربوي يف املدارس األمريكية من عام :"بعنوانالدراسة  

 ".م كما يظهره أدب اإلشراف التربوي٢٠٠٠
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أدوار املشرفني التربويني يف املدارس األمريكية مـن  

وارهم قد تغريت بشـكل  ا إذا كانت أدمموذلك للتحقق  م٢٠٠٠ىل عام م إ١٩٧٠عام 
ملحوظ على مدى ثالثني عاما وذلك من خالل حتليل الكتابات املتعلقة باإلشراف التربوي 

ري على دور املشرف كما تناولت هذه الدراسة األحداث والتوجهات اليت قد يكون هلا تأث
عـام   منـذ وقد استخدم الباحث املنهج التارخيي يف حتليل املواد اليت مت نشرها التربوي ، 
ألفـت يف اإلشـراف التربـوي     اًوتتضمن هذه املواد كتب م ،٢٠٠٠م إىل عام ١٩٧٠

واملقاالت الصحفية وقد مت تصنيف املعلومات املتعلقة باإلشراف التربوي إىل ثالث فترات 
زمنية اإلشراف يف السبعينات والثمانينات والتسعينات وتوصلت الدراسـة إىل أن أدوار  

هذه  لم، فطوا٢٠٠٠إىل عام م ١٩٧٠تتغري بشكل واضح منذ عام  املشرفني التربويني مل
يف املناهج  خمتصنيجل وقتهم مقيمني للمعلمني و األعوام الثالثون قضى املشرفون التربويون

الدراسية ويف العالقات اإلنسانية واملوارد اإلنسانية كوسائل للتغيري وحل املشكالت،وكان 
 قاموا ا بأدوارهم،وقد تعددت أنـواع اإلشـراف   التغيري بشكل أوضح يف الطريقة اليت

التربوي وزادت كمية الكتابات املطبوعة عن اإلشراف التربوي بشـكل واضـح منـذ    
 .ات يالسبعين

 (٢٠٠١ ,Davey )دراسة دايف 
دراسة استطالعية ألربعة مشـرفني جـامعيني   :أدوار املشرفني وآراؤهم " :بعنوانالدراسة  

 ". حلة االبتدائيةوعملهم مع متدربني للمر
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على آراء وممارسات وتوصيات أربعة مشرفني جـامعيني   

جل حتديد كيف يعـرف  عملوا مع معلمني متدربني يف صفني ابتدائيني خمتلفني، وذلك من أ
أدوارهم ومسؤوليام وعلى ماذا كانوا يركزون يف املـؤمترات البعديـة    هؤالء املشرفون

ذلك من  دختتلف ممارسام باختالف الصفوف من الصف األول إىل الثالث أو ما بعوكيف 
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بعد تدوين املالحظات و راجـع   نوقد سجلت وصورت املقابلة و أجري مؤمترا. الصفوف
 .مترام البعدية بطريقة تأملية ومت ترميز املالحظات املشرفون مؤ

إلشـراف العيـادي املـرن يف التطبيـق،     نتائج الدراسة أن املشرفني مييلون إىل اأهم ومن 
ويركزون يف كثري من األحيان على نقد املعلمني الذايت ألنفسهم ، كمـا يركـزون علـى    
التخطيط للدرس وتعليم األطفال ،كما أن املشـرفني مل ختتلـف طريقتـهم يف اإلشـراف     

 بينما يف ممارسام كان لديهم وعـي مبثـل ذلـك   ،باختالف الصفوف وذلك فيما كتبوه 
االختالف وقد أوصت الدراسة بتضمني مقررات عن التعليم املبكـر يف بـرامج تـدريب    

 .املعلمني للمرحلة االبتدائية 

 (٢٠٠١ , Adewai)دراسة أديوي 
 " .شراف التربوي يف إعداد املعلمنيما يعنيه اإل"الدراسة بعنوان 

بـوي يف إعـداد   اهلدف من هذه الدراسة هو احلصول على فهم عميق ملعىن اإلشراف التر
، وقد طبقت هذه الدراسة على مخسة مشرفني جامعيني ومخسة معلمني متدربني يف  املعلمني

التعليم االبتدائي يف والية أكالهوما وقد أجري مع كل منهم مقابلتني استغرقت كل مقابلة 
، ممدة ساعة كاملة،  سجلت ودونت مث حللت وكانت األفكار تدور حول احلماية، التقيي

اتضح أن املشرفني يرون أن معىن اإلشراف مساعدة املعلمني على التطور والنمو ،  رطويالت
ول من مقيم للمعلم إىل مساعد املهين واملالحظة وإعطاء التغذية الراجعة وأن دور املشرف حت

منهم بالشكل الصحيح مـن   بفأجابوا إم يؤدون كل ما يطل له ، أما املعلمون املتدربون
باع جيد لدى املشرف كما إم يشعرون بالتوتر لكـوم حتـت املالحظـة    أجل ترك انط

ويسعون لتكوين عالقة ودية مع املشرف، وقد تغري مفهومهم عن اإلشراف من اعتقـادهم  
 .بأن وظيفة املشرف هي التقييم إىل االعتقاد بان وظيفته هي املساعدة

شراف من الناحية النظرية لكن يف مفهوم اإل وتوحي االستجابات بشكل عام أن هناك حتوالً
 . اإلشراف التقليدي معموال به لمن الناحية التطبيقية ال يزا
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 )م ٢٠٠٢(دراسة املغيدي 
ـ " : بعنوانالدراسة  ة آراء املشرفني التربويني واملعلمني حنو مهام املشرف التربوي يف حمافظ

 " .اإلحساء التعليمية 
شرف التربوي يف مدارس التعليم العـام مبحافظـة   هدفت الدراسة إىل معرفة مدى قيام امل 

اإلحساء التعليمية باملهام املنوطة به وفق آراء املشرفني واملعلمني،وإىل بناء أداة مقننة تشتمل 
قاا والتركيز عليها أثناء أدائه مهامه على مجيع ااالت اإلشرافية اليت جيب على املشرف إت

لوصفي التحليلي واسـتخدم االسـتبانة أداة لدراسـته    اتبع الباحث املنهج ااإلشرافية ، 
 تالقيـادة، العالقـا  : فقرة وهذه ااالت هـي ) ٧٣(وتكونت من تسعة جماالت مشلت 

هين للمعلم ،العملية التعليميـة  املناهج،تطوير النمو امل،اإلنسانية،حاجات الطالب وتقوميهم 
 . عالقة املدرسة باتمع ،التقومي ،االتصال التربوي 

معلمـا   )٥٤٠(مشرفة تربويـة و  )٥٤(مشرفا تربويا و )٣٨(وتكونت عينة الدراسة من 
 .معلمة من خمتلف املراحل التعليمية من حمافظة اإلحساء التعليمية )٤٧٩(و
اتضح من نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء املشرفني واملعلمني يف  

ة وكانت الفروق لصاحل املشرفني،حيث يعتقد املشرفون أم مجيع ااالت ماعدا جمال القياد
أن املشرفني أقـل إجيابيـة يف   أكثر إجيابية حنو أداء مهامهم اإلشرافية بينما يعتقد املعلمون 

أن األسلوب اإلشرايف مييل إىل منط التفتيش وقلة املشـاركة يف  إىل وأشارت النتائج  ذلك،
للمعلم حمدود يف اختيار الوسائل التعليمية املناسـبة  حل املشكالت التربوية،ودعم املشرف 

 .واختيار طرق التدريس املناسبة للموقف التعليمي

 ) م٢٠٠٢( القرينوالزهراين  دراسة
 " .التربوي يف تطوير أداء املعلمنيدور املشرف :"بعنوان  الدراسة

ملعلمني معرفيـاً  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور املشرف التربوي يف تطوير أداء ا
تكونت كأداة للدراسة وستبانة واستخدمت اال الوصفي،وقد اتبعت الدراسة املنهج  ومهنياً

من معلمي  معلماً) ٤١٢(تكونت عينة الدراسة من حماور، عبارة قسمت إىل ستة ) ٩١(من 
 .املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية مبحافظة جدة التعليمية
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 :اسةالدرنتائج  ومن أهم 
بلغ املتوسط  يثمتوسطة حجاءت ممارسة املشرف التربوي لدوره يف تطوير أداء املعلم  -١

 ) .٢.٧٠(العام 
علـى   "يقدم له فكرة عن األهداف العامة لسياسة التعليم يف اململكة "حصلت العبارة  -٢

 .درجات  ٥من ) ٣.٥٢(أعلى متوسط حيث بلغ متوسطها 
على أقل متوسط حيـث   "ربوية متعلقة ببناء االختباراتيزوده بنشرات ت"حصلت العبارة و

 .) ٢.٠٦(بلغ متوسطها 
 :التايلترتيب احملاور حسب أعلى املتوسطات على النحو كان  -٢
اإلدارة  ، )٢.٦٧( عـرض الـدرس  ،)٢.٧٠(  العالقات اإلنسانية،  )٢,٨٩(التخطيط 

ــة ،)٢.٦٦( الصــفية ــات والوســائل التعليمي ســاليب أ ،)٢.٦٤( اســتخدام التقني
 ).٢.٦٢(التقومي

 ) م٢٠٠٢(دراسة العبيد 
مدى استفادة معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض من الشبكة العامليـة   "الدراسة بعنوان 

 ) " .اإلنترنت (للمعلومات 
 :هدفت هذه الدراسة إىل  
يـة  التعرف على مدى استفادة معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض من الشبكة العامل -١

 ) .اإلنترنت ( للمعلومات 
التعرف على السبل والطرق اليت متكن معلمي املرحلة الثانوية مبدينـة الريـاض مـن     -٢

 ) .اإلنترنت ( االستفادة من الشبكة العاملية للمعلومات 
التعرف على املعوقات اليت حتد من استفادة  معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض من  -٣

 ) .اإلنترنت ( ية للمعلومات الشبكة العامل
من معلمي املرحلة الثانوية احلكومية مبدينـة الريـاض   % ٣٠وتكونت عينة الدراسة من 

معلماً ومجيع ) ٦٩٢( جلميع التخصصات باستثناء ختصص احلاسب اآليل وقد بلغ عددهم 
ـ   د بلـغ  معلمي احلاسب اآليل يف املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية مبدينة الريـاض وق



 

 ـــ  ٣٧  ـــ  ١٣٦

معلماً ، واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته ، وكانت أهم نتـائج  ) ١٢٤( عددهم 
 :الدراسة 

بني جمموعات عينـة  ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -١
أديب،علمـي،دون  ( الدراسة يف احملور األول والثاين للدراسة وفقاً الخـتالف التخصـص   

كمتغري لصاحل أصـحاب التخصـص العلمـي           ) ،حاسب آيل فقط ، أخرى احلاسب اآليل
 ) .حاسب آيل فقط ( 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استفادة معلمي املرحلة الثانويـة مبدينـة    -٢

 ) .اإلنترنت ( الرياض من الشبكة العاملية للمعلومات 
ة التدريس وعضوات هيئة التدريس يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعضاء هيئ -٣

وذلك لصاحل أعضـاء  )  ٠.٠١(أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية عند مستوى 
 .هيئة التدريس 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أعضاء هيئة التدريس وفقاً ملتغري اجلنسية بـني   -٤
 .السعوديني وغري السعوديني 

 ) م٢٠٠٣( دراسة القحطاين 
  استخدام برامج: املعلمني حول استخدام التقنية يف التعليم وجهات نظر "الدراسة بعنوان  

 ) CALL( ًأمنوذجا . " 
يف معهد اإلدارة  وجهات نظر معلمي برنامج اللغة اإلجنليزيةإىل معرفة  هذه الدراسة هدفت 

مبعونـة احلاسـب اآليل            يـة العامة بالرياض ، فيما يتعلق بتدشني تقنية تعليم اللغة اإلجنليز
) CALL ( وتكونت عينة الدراسة من ،)يعملون مجيعهم يف  معلماً للغة اإلجنليزية) ٣٠ ،

، ومت إعداد االستبانة استناداً على األسس النظرية فيما يتعلق  معهد اإلدارة العامة بالرياض
تقنية احلاسب اآليل يف تعليم  مبؤشرات السلوك السليب واإلجيايب لدى املعلمني جتاه استخدام

املعلمون ، الطـالب ، الـربامج   : اللغات ، وتكونت االستبانة من ثالث حماور رئيسية هي
 .وطريقة استخدامها ) التقنية(اآللية 
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 :النتائج التالية  خلصت هذه الدراسة إىلو
علمون على يث ينظر إليها املح)  CALL (ترشيح برامج  دعمتإجيابية و آراء املعلمون -١

 . أا تتيح هلم فرصة تطوير قدرام وإعادة تأهيلهم
تفتح آفاقاً رحبة أمام الطالب ال تقدمه )  CALL (كما أكد املعلمون على أن برامج  -٢

 .م يالطرق التقليدية يف التعل

 (٢٠٠٣ ,Hong; Ridzuan & Kuek ) آخروندراسة هونج و
طالباً جامعياً، ممن ) ٨٨(مكونة من  ينة الدراسةأجريت هذه الدراسة يف ماليزيا وكانت ع  

يدرسون خبمس كليات جبامعة ماليزيا، مستخدمني مقياساً مكوناً من سبعة بنـود لقيـاس   
يف  اإلنترنتكوسيلة تعليمية ، فتبني وجود اجتاه إجيايب حنو استخدام  اإلنترنتاجتاهام حنو 

نسني، وال بني املرتفعني واملنخفضني يف املعدل التعليم ، ومل تظهر فروق يف هذا االجتاه بني اجل
يف حني كانت هناك فروق ترتبط بنوع الكلية، إذ يرتفع االجتاه لدى طلبة كلييت . التراكمي

 .اهلندسة والعلوم التكنولوجية بصورة دالة عنه لدى طلبة كلية التنمية البشرية
تقسيمها موعات فرعيـة،  ويؤخذ على هذه الدراسة صغر حجم العينة، حبيث ال تسمح ب 

وبصفة عامة . كذلك قلة عدد بنود املقياس إىل حد يصعب معه دقة متثيل كافة مظاهر االجتاه
 .يالحظ أن معظم هذه الدراسات تفتقد ملعلومات ختتص بثبات وصدق املقاييس املستخدمة

 ),McGheend and Kozma ٢٠٠٣(اسة ميكجني وكوزما در
شراف األدوار اجلديدة للمعلم واليت تتكامل مع أدوار املـتعلم  هدفت هذه الدراسة إىل است

يف مدرسة املستقبل ، حيث مت حتديد جمموعة أدوار للمعلم عرب دراسة ست حاالت قام ـا  
الباحثان موعة مدارس يف مقاطعات خمتلفة بالواليات املتحدة األمريكية ، فبدت الصـورة  

راسات احلاالت الست أكثر تعقيداً ، ففي الوقت الذي بالنسبة ألدوار املعلم اجلديدة عرب د
قائد الصف أو املدير ، أو احملاضر أو مـدير  ( احتفظ فيه املعلمون بأدوارهم التقليدية مثل 

وجدوا أنفسهم أيضاً يف أدوار جديدة وظفت ممارسات إبداعية مدعومة بالتقنية، ) املناقشة 
 : توصلت إليها الدراسة فيما يلي وميكن حتديد األدوار اجلديدة للمعلم واليت
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املصمم التعليمي ، املعلم املتعاون ، منسق الفريـق ، املـدرب ، امليسـر أو املسـهل ،     ( 
 ) .اختصاصي التوجيه والتقومي 

 )م ٢٠٠٣( دراسة أبو ريا   
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع وتطلعات اسـتخدام احلاسـوب يف تـدريس     

معلمـاً  )  ١٨٢(ارس احلكومية يف األردن ، وتكونت عينة الدراسة من الرياضيات يف املد
معلماً ومعلمة من معلمي احلاسـوب يف املـدارس   )  ٨١(ومعلمة من معلمي الرياضيات و 

 :احلكومية التابعة ملدينة عمان ، وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل 
وب يف املدارس يقل عن املسـتوى  معدل عدد خمتربات احلاسوب وعدد أجهزة احلاس -١

 .املقبول تربوياً 
قلة عدد أجهزة احلاسوب املتوافرة ( من أهم معوقات استخدام احلاسوب يف التدريس  -٢

 ) .يف املدارس ، نقص تدريب املعلمني على استخدام احلاسوب يف التدريس 

 ) م ٢٠٠٤(اخلرباء  دراسة
يف التعليم اجلامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة  اإلنترنتمعوقات استخدام "دراسة بعنوان ال

 " .تربية جبامعة امللك سعود بالرياضالتدريس بكلية ال
يف التعليم اجلـامعي   اإلنترنتهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أهم معوقات استخدام  

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جبامعة امللك سعود ، ودراسة العالقة بني
يف التعليم اجلامعي بالعديـد   اإلنترنتنظرة أعضاء هيئة التدريس الذكور ملعوقات استخدام 

القدرة على اسـتخدام   ،سنوات اخلربة  ،التخصص ، املرتبة العلمية ( تغريات وهي من امل
وقد تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ، ) مستوى اللغة اإلجنليزية  ،اإلنترنت 
من ختصصات خمتلفة ، وقد استخدم  عضواً) ١٣١(ربية باجلامعة الذي بلغ عددهم بكلية الت

 : الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، وقد توصلت الدراسة ألهم املعوقات التالية 
فر أجهزة حاسب آيل جلميع أعضاء هيئة التدريس ، وعدم يئة الطالب الستخدام اعدم تو
يف التعلـيم   اإلنترنتوعدم توفر خطة للتعليم عن طريق  يف األغراض التعليمية ، اإلنترنت

العايل ، وقلة وجود بيانات باللغة العربية ميكن االستفادة منها يف التعليم ، وعـدم وجـود   
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يف التعلـيم حيتـاج إىل    اإلنترنتحوافز مادية الستخدام التقنية يف التعليم ، وأن استخدام 
، وعدم وجود معامل كافية يف اجلامعة تقـدم   متابعة مستمرة من قبل عضو هيئة التدريس

 .يف جمال اإلنترنت  االختصاصيني، وقلة األشخاص  اإلنترنتخدمة 
عدم وجود فروق دالة إحصائية بني جمموعات عينة الدراسة ملعوقات كما أظهرت الدراسة  

ـ  ووفقـاً  الختالف املرتبة العلميـة  يف التعليم اجلامعي وفقاً اإلنترنتاستخدام  تالف الخ
، ووجود فروق ذات  اإلنترنتالستخدام  ووفقاً الختالف سنوات اخلربة  ووفقاً التخصص

داللة إحصائية بني جمموعات عينة الدراسة وفقا الختالف مستوى اللغة اإلجنليزية لصـاحل  
 .أعضاء هيئة التدريس أصحاب مستوى اللغة الضعيف

 )م ٢٠٠٤(دراسة العجمي  
استخدام احلاسوب يف تدريس مادة التربية اإلسالمية يف املدارس  معوقات" الدراسة بعنوان  

 " .الثانوية يف حمافظة اخلرب يف اململكة العربية السعودية 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على معوقات استخدام احلاسوب يف تدريس مادة التربيـة  

ي مادة التربية اإلسالمية ، اإلسالمية يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلرب من وجهة نظر معلم
معلماً ميثلون مجيع معلمي التربية اإلسالمية يف املدارس ) ١١٢(وتكونت عينة الدراسة من 

الثانوية يف حمافظة اخلرب، واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته ، وجاءت أهـم نتـائج   
 :الدراسة على النحو التايل 

قلـة الربجميـات   ( يس مادة التربية اإلسالمية من أهم معوقات استخدام احلاسوب يف تدر 
التعليمية املتوافرة ، حيتاج استخدام احلاسوب إىل الكثري من اإلعداد املسبق ملادة الـدرس ،  

 ) .قلة احلوافز املقدمة للمعلمني الذين جييدون استخدام احلاسب اآليل 

 )  ٢٠٠٤ , Kent(كنت دراسة 
 )WebCT( برنامجالتدريس من خالل استخدام  مساعدة أعضاء هيئة"  بعنوان دراسةال

 . "يف جامعة برمنجهام
تقييم جتربة جامعة برمنجهام من خالل استخدام أعضاء هيئة التدريس هدفت هذه الدراسة  

عبارة عن ، حيث كانت الدراسة )WebCT(باستخدام برنامج  لتقنيات التعليم اإللكتروين
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وقـد  ، يف دعم أعضاء هيئة التـدريس امعة وصف لدور قسم البحوث والتعليم داخل اجل
 :خلصت الدراسة إىل مايلي

العمل على تدريب أعضاء وحدة تطوير أداء هيئة التـدريس علـى طـرق    ضرورة  -١
 .التدريس األكادميية احلديثة

العمل مع كافة األقسام التعليمية وأعضاء هيئة التدريس لتقدمي أفضل وسـائل  ضرورة  -٢
 .التعلم والتدريس

 .لتأكد من وجود تعاون جيد بني األقسام من خالل املمارسة الفعالةا -٣
 .تقدمي مشاريع تطوير التعليم املتقدمة وتطوير األداء الوظيفي -٤
 .تطوير املهارات الشخصية والفنية ألعضاء هيئة التدريس -٥

 )م ٢٠٠٤( دراسة اخلوالدة  
املعلمون يف املـدارس اخلاصـة يف    صور التعلم اإللكتروين اليت ميارسها"الدراسة بعنوان  

، وهدفت الدراسة إىل التعرف على صور التعلم اإللكتروين الظاهرة يف ممارسـات  " عمان
املعلمني يف املدارس اخلاصة ، وأثر كل من ختصص املعلم واملرحلة الدراسية اليت يعلم فيهـا  

معلمـاً ومعلمـة   ) ١٢٠(معلماً ومعلمة بواقع ) ٢٤٠(املعلم ، وتكونت عينة الدراسة من 
معلماً ومعلمة للمرحلة األساسية واستخدم الباحث االسـتبانة  ) ١٢٠(للمرحلة الثانوية و

 :أداة لدراسته ، وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل 
االتصـال  ( أبرز صور التعلم اإللكتروين اليت وقعت ضمن االستخدام العايل كانـت   -١

اإللكتروين عرب حمركات البحث ، الربيد اإللكتروين ، استغالل مبدارس إلكترونية ، البحث 
 ) .، إعداد املشروعات الطالبية احملوسبة ، عرض املعلومات احملوسبة  officeبرجميات 

وجود اختالف بني متوسطات استخدام صور التعلم اإللكتروين لدى أفراد الدراسـة   – ٢
 . باختالف ختصصام واملرحلة اليت يدرسون فيها
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 ) م٢٠٠٥( دراسة احلازمي 
لدى أعضاء هيئة ) اإلنترنت (واقع استخدام الشبكة العاملية للمعلومات " الدراسة بعنوان 

 " .التدريس وطالب كليات املعلمني مبنطقة مكة املكرمة 
هدفت الدراسة إىل معرفة واقع استخدام اإلنترنت لدى أعضاء هيئة التـدريس وطـالب   

نطقة مكة املكرمة والصعوبات اليت يواجهوا ، ومدى أمهيـة اسـتخدام   كليات املعلمني مب
اإلنترنت يف التعليم والتدريب ، وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي عن طريق توزيـع  

أعضاء هيئة التـدريس وبلغـت   : االستبانة جلمع املعلومات ، ومشل جمتمع الدراسة فئتني 
طالبـاً ، توصـلت   ) ٤٧٢(يدانية وبلغت عينتهم عضواً وطالب التربية امل) ٢٤٩(عينتهم 

 : الدراسة لنتائج من أمهها 
من طالب التربية %) ٤٤(من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون اإلنترنت ، و%) ٦٦(أن 

البدنية يستخدمون اإلنترنت، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة إحصـائية يف   
الكليـة والتخصـص   : (تدريس تعود ملـتغري  نسب استخدام اإلنترنت بني أعضاء هيئة ال

، ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف نسب استخدام اإلنترنت ) وامتالك احلاسب اآليل 
بني طالب التربية امليدانية تعود للمتغريات نفسها ، وكان من أبرز املعوقات اليت حتد مـن  

 : استخدام اإلنترنت يف الكليات 
ة اإلنترنت ،وقلة احلاسبات املتوفرة ، ونقص التمويل الـالزم  عدم جتهيز مكتبة الكلية خبدم
 .لتوظيف اإلنترنت يف التعليم 

 )م ٢٠٠٥( دراسة الزهراين  
واقع استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف تدريس الرياضيات باملرحلـة  " الدراسة بعنوان 

 " .الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني 
اسة إىل التعرف على واقع استخدام احلاسـب اآليل واإلنترنـت يف تـدريس    هدفت الدر

الرياضيات باملرحلة الثانوية من حيث االستخدام ، واملعوقات ، واالجتاهات حنو اسـتخدام  
معلماً ) ١٥٨(احلاسب اآليل واإلنترنت يف تدريس الرياضيات ، وتكونت عينة الدراسة من 

 :أهم نتائج الدراسة على النحو التايل مشرفاً تربوياً ، وجاءت ) ١٥( و
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استخدام احلاسب اآليل كان متدنياً وبدرجة كبرية يف مجيع جماالت استخدامه كوسيلة  -١
 .تعليمية وكذلك يف تقومي حتصيل الطالب 

قلة التدريب على استخدام خدمات : من أبرز معوقات استخدام اإلنترنت يف التدريس  -٢
دم كفاية وقت احلصة الستخدام اإلنترنت يف التدريس ، ضـعف  اإلنترنت يف التدريس ، ع

 .مستوى اللغة االجنليزية لدى املعلمني ، بطء عمل الشبكة 
 .اجتاهات املعلمني حنو استخدام اإلنترنت يف تدريس الرياضيات اجيابية وبدرجة عالية  -٣

 )م٢٠٠٥(دراسة احليلة 
صيل طلبة كليـة العلـوم التربويـة ملسـاق     اثر التعلم اإللكتروين يف حت" الدراسة بعنوان 

 " .تكنولوجيا التعليم مقارنة بالطريقة االعتيادية 
هدفت الدراسة إىل استقصاء أثر التعلم اإللكتروين وجنس الطلبة يف التحصـيل املباشـر   
واملؤجل لطلبة كلية العلوم التربوية يف مساق تكنولوجيا التعليم مقارنة بالطريقة االعتياديـة  

طالبة ، ومت اختيار شعبتني عشوائياً من جمتمـع  ) ٣٩(طالباً و )٢١(تكونت العينة من وقد 
شعب صفية حيث شكلت إحدامها اموعـة التجريبيـة واألخـرى    ) ٥(الدراسة البالغ 

اموعة الضابطة بالطريق االعتياديـة ، أظهـرت نتـائج حتليـل التغـاير املصـاحب       
)ANCOVA (ية يف التحصيل املباشر واملؤجل بني طلبـة  وجود فروق ذات داللة إحصائ

اموعة التجريبية اليت درست بالتعلم اإللكتروين وطلبة اموعة الضابطة الـيت درسـت   
بالطريقة االعتيادية تعزى إىل طريقة التعلم لصاحل الطلبة الذين تعلموا إلكترونياً وإىل جنس 

 .الطلبة لصاحل اإلناث 

 ) م٢٠٠٥(دراسة مياين 
التعليم اإللكتروين ملواجهة التحديات اليت تواجه التعليم العايل السعودي " سة بعنوان الدرا

 " .يف ضوء تقانة املعلومات 
هدفت الدراسة إىل التعرف على قدرة التعليم اإللكتروين على مواجهة حتديات التعليم العايل 

الدراسـة هـي    السعودي ، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ، وكانـت أداة 
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االستبانة حيث قامت بتطبيقها على أعضاء هيئة التدريس يف كل من جامعة أم القرى مبكـة  
 .عضواً )١٥٢(املكرمة وجامعة امللك خالد بأا ، وقد بلغ عددهم 

 :وكانت أبرز نتائج الدراسة 
 .ايل تؤيد العينة بشكل كبري تطبيق التعليم اإللكتروين ملواجهة حتديات التعليم الع -١
إن ضعف إعداد وتطوير مهارات هيئة التدريس يف جمال اسـتخدام التقنيـة احلديثـة     -٢

 . والتعليم اإللكتروين يؤثر على تطبيق التعليم اإللكتروين بفعالية 
غياب األنظمة واللوائح املتعلقة مبنح الدرجات العلمية لطالب التعليم اإللكتروين يعد  -٣

 .النجاح يف تطبيق التعليم اإللكتروين املعوق األعلى تأثرياً على 

 )  م٢٠٠٥(دراسة الزامل 
 " .ة التعليم االلكتروين يف مؤسسات التعليم العايل يف اململك"الدراسة بعنوان 

فرع (هدفت الدراسة إىل تقييم جتربة التعليم اإللكتروين يف كل من اجلامعة العربية املفتوحة 
ممثلة بالكليـة التقنيـة   (فين والتدريب املهين والتدريب واملؤسسة العامة للتعليم ال) الرياض

الطالبات ،وقد /من وجهة نظر الطالب ) بالرياض وكلية االتصاالت واملعلومات بالرياض 
طالباً وطالبة ، وكانت أهم نتـائج  ) ٢٥٦(أجريت الدراسة على عينة عشوائية تتكون من 

 :الدراسة مايلي 
باختالف التخصص لصـاحل ختصـص   ) ٠.٠٥(عنداك فروق ذات داللة إحصائية هن -١

واحلاسوب يساعد على التفاعل مـع   اإلنترنتاحلاسب اآليل وهذا يدل على أن استخدام 
 .طريق التعليم اإللكتروين 

 .ملستوى الدراسي بني أفراد العينة باختالف ا ذات داللة إحصائية ال توجد فروق -٢
 .شكل أفضل من الفئة األقلب االلكتروين التعليمالفئة العمرية األكرب تتفاعل مع  -٣

 )م٢٠٠٧(دراسة العقال 
 " .سيناريوهات املستقبل للتعليم اإللكتروين السعودي " الدراسة بعنوان 

، مث انتقلـت  ) التعليم اإللكتروين(و ) الدراسات املستقبلية(راجعت هذه الدراسة مفهومي 
صفتها بأا قصص مستقبلية ، أما مـن  وو) بناء السيناريوهات(إىل الشرح العلمي ملنهجية 
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الناحية التطبيقية فقد متت مقابلة أكثر من عشرين خبرياً من اخلرباء ذوي العالقة بـالتعليم  
 .اإللكتروين يف اململكة العربية السعودية ، من خالل جوالت متالحقة من املقابالت 

علـيم العـايل ، باإلضـافة إىل    ويأيت هؤالء اخلرباء من خلفيات متنوعة يف التعليم العام والت
اخلرباء املتخصصني يف تقنية املعلومات إىل جانب املتخصصني تربوياً ، كما أن هناك تنوعـاً  
ملن مسحت آراؤهم بأسلوب املقابلة بني القطاعني العام واخلاص يف حماولة إلثراء الدراسة ، 

املمكنة للتعليم اإللكتـروين يف  وإجياد مناظري متعددة تنتج بتقاطعها أفضل الصور املستقبلية 
اململكة ، وانتهت الدراسة إىل وجود العديد من العناصر غري املؤكدة اليت تشكل مالمـح  
مستقبل التعليم اإللكتروين يف اململكة العربية السـعودية ، وبالتـايل مت رسـم مصـفوفة     

ت يف أربع صور رئيسـية  للسيناريوهات املستقبلية احملتملة هلذا النمط من التعليم حملياً ومتثل
عصر اتمع املعريف ، وعصر الغين والفقري ، وعصر القيادات الفرديـة ، وعصـر   : وهي 

للخلف در وقد أكدت الدراسة على أمهية إقامة ورش العمل واحملاضرات التوعوية اليت من 
ؤسسـات  املمكن أن تغري اجلمود يف املنشآت التعليمية ، وكذلك أمهية التعاون بني مجيع امل

 . التعليمية لزيادة انتشار التعليم اإللكتروين 

 )م ٢٠٠٧(دراسة القرين 
عـرب   (WebCT)تقومي جتربة جامعة امللك سعود يف اسـتخدام نظـام   " الدراسة بعنوان 

 " .الشبكة العاملية للمعلومات يف مساندة التدريس 
يس جبامعة امللـك  تتلخص مشكلة الدراسة يف التعرف على مدى تطبيق أعضاء هيئة التدر

عرب شبكة اإلنترنت يف مساندة التـدريس ، ومـدى    (WebCT)سعود بالرياض لنظام 
استخدام الطالب هلذا النظام يف التعليم ، ومدى استفادم من هذا النظام ، وما املعوقـات  
اليت حتول دون استخدامها وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي ، كما استخدم االسـتبانة  

عضواً من أعضـاء اهليئـة التدريسـية    ) ٢٥(دراسته ، وتكونت عينة الدراسة من كأداة ل
 : وكانت أهم نتائج الدراسة طالباً وطالبة ، ) ٦٦(موزعني على اجلنسني و 

يف مساندة التدريس مابني  (WebCT)استجابات أعضاء هيئة التدريس يف استخدام  نظام 
ستخدام الطالب متوافقة أيضاً مع نتيجة ضعيفة ومتوسطة ، كما جاءت نتيجة استجابات ا

 .أعضاء هيئة التدريس 
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 ) م ٢٠٠٧( دراسة املورعي 
" . تدريب املعلمني أثناء اخلدمة فعالية استخدام بيئة التعلم اإللكتروين يف " الدراسة بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فعالية استخدام بيئة التعلم اإللكتـروين يف إكسـاب   
املعارف واملهارات املرتبطة مبراكز مصادر التعلم للمعلمني أثاء اخلدمة وأثـر هـذه   بعض 

 .  اههم حنو التدريب أثناء اخلدمة البيئات على اجت
معلمـاً  ) ٤٠(حيث تكونت عينـة الدراسـة مـن    الدراسة التجريبية  استخدم الباحث 

 ضابطة وعددهم ني العينة إىل جمموعتني متساويتوبـكافـة التخصصات ، حيث مت تقسم 
 معلماً جرى تدريب أفرادها على حمتوى احلقيبة التدريبية اليت أعدها الباحث وجهـاً ) ٢٠(

وجتريبيـة  التربوي ملراكز مصادر الـتعلم ،   لتدريب التربوي من قبل املشرفللوجه مبركز 
 معلماً جرى تدريب أفرادها عرب بيئات التعلم اإللكترونية علـى حمتـوى  ) ٢٠(مكونة من 

               احلقيبة التدريبية ، بعد صياغتها علـى شـكل عـروض تقدمييـة باسـتخدام برنـامج       
 )Flash MX  (مكوناً من  حتصيالً باإلضافة إىل احلقيبة التدريبية أعد الباحث اختباراً، و
عينة الدراسة يف حمتويات احلقيبـة ،   لفقرة من نوع االختيار من متعدد لقياس حتصي) ٣٥(

تدريب املعلمني  حنو استخدام بيئات التعلم اإللكتروين يف ةاساً لقياس اجتاه عينة الدراسومقي
 :وكانت من أهم نتائج هذه الدراسة أثناء اخلدمة ، 

أن فعالية بيئات التعلم اإللكترونية يف عملية التدريب أثناء اخلدمة ال تقل عن فعاليـة   -١
 .إحصائية بني متوسطي اموعتني داللة لوجه حيث مل توجد فروق ذات التدريب وجهاً

وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى اموعة التجريبية بني املتوسط القبلي والبعدي  -٢
 يف تدريب املعلمني أثناء اخلدمةالجتاههم حنو استخدام بيئات التعلم اإللكترونية 
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 الدراسات السابقةالتعليق على              
 

الدراسات السابقة اليت متت مراجعتها اإلشراف التربوي والتعليم اإللكتروين من تناولت     
اجتـاه املشـرف   " ، فجاءت هذه الدراسة لتبني  ، ومتغريات خمتلفة خلفيات نظرية متعددة

وهلـذا  ، "ملشرفني التربويني مبحافظة جـدة  التربوي حنو املعلم اإللكتروين من وجهة نظر ا
ا يوجد اختالفـات مـع   ، كمالسابقة  وبعض الدراسات احلالية سةفهناك تقاطع بني الدرا

 .تماعية والتعليمية لعينة الدراسة من حيث املتغريات، واملنهجية، والبيئة االجالبعض اآلخر 
) ٩(دراسة عربيـة و ) ١٩(دراسة ، منها ) ٢٨(جمموع الدراسات اليت مت استعراضها     

سات يف حجم العينة ، فمنها الكـبري واملتوسـط   دراسات أجنبية ، وقد تفاوتت هذه الدرا
 .والصغري ، يف حني تعد عينة هذه الدراسة من احلجم املتوسط 

طالب وطالبات ، ومعلمون ومعلمات ( ذه الدراسات عينات خمتلفة مابني استخدمت ه   
 ) .ومشرفون ومشرفات ، وأعضاء هيئة تدريس 

سات السابقة يف اإلطار النظري ، كما اسـتفاد  استفاد الباحث من اخللفية النظرية للدرا   
 .قة يف تطوير وبناء أداة دراسته الباحث من طريقة بناء االستبانات لبعض الدراسات الساب

دراسات كانت عينة الدراسة فيها من املشرفني التربويني ، وهي دراسـة أديـوي   مخس    
(Adewai , ٢٠٠١)  ، ودراسة دايف(Davey, ٢٠٠١) ر ،ودراسة فه Feher , 

 . )م ٢٠٠٥( ، دراسة الزهراين ) م٢٠٠٢(، و دراسة املغيدي ) (٢٠٠١
االستبانة ، املقابلـة ،  ( ذه الدراسات أدوات خمتلفة مثل همع املعلومات يف استخدم جل   

بطاقة املالحظة ، دراسة احلالة ، املنهج التارخيي التحليلي ، الدراسة االستطالعية ، الدراسة 
 . )التجريبية 

   من أجل توظيف  التربويني ت برامج تدريبية للمعلمني أو املشرفنيقلة الدراسات اليت تبن
 . لكتروين يف العملية التعليمية التعليم اإل

أكدت معظم الدراسات السابقة على وجود اجتاهات اجيابية حنو التعلـيم اإللكتـروين      
حيـث أوضـحت   ،   العملية التعليميةيف) اإلنترنت(واستخدام الشبكة العاملية للمعلومات 
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أن اجتاهات املعلمني واملعلمات كانت اجيابية حنو احلاسوب بشكل ) م١٩٩٧(دراسة طوالبه 
بعـاً  ومل تظهر النتائج اختالفاً الجتاهات أفراد العينة توحنو استخدامه كوسيلة تعليمية ،  عام

وجود اجتاهات إجيابية ) م١٩٩٩(كما أظهرت دراسة اخلطيب ألي من املتغريات املستقلة ،
وال يوجد أثر للجنس والتخصص وسنوات اخلـربة  املعلمني ،  حنو تكنولوجيا التعليم لدى

وأوضـحت دراسـة   وأخذ أو عدم أخذ مساقات يف تكنولوجيا التعليم على االجتاهات ، 
يث أن اجتاهات املعلمني إجيابية وتدعم استخدام التقنية يف التعليم ح) م٢٠٠٣( القحطاين 

دراسـة  تطوير قدرام وإعادة تأهيلهم ،وبينت  ينظر إليها املعلمون على أا تتيح هلم فرصة
اجتاهات املعلمني حنو استخدام اإلنترنت يف تدريس الرياضـيات  أن  )م ٢٠٠٥( الزهراين 

أن العينـة تؤيـد   فكانت أهم نتائجهـا  ) م٢٠٠٥(، أما دراسة مياين  اجيابية وبدرجة عالية
 .  تطبيق التعليم اإللكتروين ملواجهة حتديات التعليم العايلبشكل كبري

تتفق اغلب الدراسات على أمهية دمج تقنية املعلومات يف برامج إعداد املعلم وتدريبـه      
       على توظيف التعليم اإللكتروين واستخدامه يف العملية التعليمية ، كما يف دراسة القحطاين

صياا ضرورة تدريب املعلمني قبل تدشني تقنيات احلاسب حيث كانت أهم تو) م٢٠٠٣( 
اليت أكـدت علـى    )  ٢٠٠٤ , Kent(كنت اآليل يف املنهج التربوي ، وكذلك دراسة 

    العمل على تدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق التدريس األكادميية احلديثـة ضرورة 
املعلمني على احلاسب اآليل  على االهتمام بتدريب) م ٢٠٠٥( كما أكدت دراسة الزهراين 

أن فعاليـة بيئـات الـتعلم    ) م ٢٠٠٧( وتوظيفه يف التدريس ، وبينت دراسة املـورعي  
 .اإللكترونية يف عملية التدريب أثناء اخلدمة ال تقل عن فعالية التدريب وجهاً لوجه 

 ة التعليمية وأثرها على العملي تنوعت الدراسات اليت تناولت استخدام التعليم اإللكتروين   
هدفت إىل رصد استجابة املعلمـني  حيث   ( ١٩٩٧ , Maxwell)دراسة ماكسويل ك

التعـرف  إىل  تهدفاليت  )١٩٩٧,Teeter( تيتر ، ودراسة لربامج التدريب على التقنية
روانـد  ، ودراسـة  على أثر التدريس باستخدام اإلنترنت على دافعية الطـالب للـتعلم   

)Rowand,ىل وصف واقع استخدام معلمي املدارس احلكوميـة  هدفت إاليت ) ١٩٩٩
هدفت إىل التعرف علـى  اليت ) م ٢٠٠٥( ، ودراسة الزهراين  للحاسب اآليل واإلنترنت

 .واقع استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف تدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية 
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إللكتـروين يف  استهدفت بعض الدراسات السابقة معرفة معوقات اسـتخدام التعلـيم ا     
 ) م ٢٠٠١(دراسـة السـرطاوي    و) م١٩٩٧(دراسة طوالبـه  العملية التعليمية كما يف 

 )م٢٠٠٤( عجمـي ال دراسـة و )م٢٠٠٤(اخلـرباء   دراسةو )م ٢٠٠٢(دراسة العبيد و
 . )م٢٠٠٥( دراسة احلازمي و

هدفت هذه الدراسة تقييم جتربة جامعة برمنجهام من  ) (٢٠٠٤ , Kentكنتدراسة    
باسـتخدام برنـامج    ل استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات التعلـيم اإللكتـروين  خال

)WebCT(  ودراسة القرين)التعرف على مدى تطبيـق أعضـاء   إىل هدفت ) م ٢٠٠٧
عرب شبكة اإلنترنـت يف   (WebCT)هيئة التدريس جبامعة امللك سعود بالرياض لنظام 

 وهـو  )WebCT(ظام العاملي املعـروف  كال الدراستني استخدمتا الن، مساندة التدريس
من أدوات وتقنيات هذا النظام يتكون  أحد أنظمة التعليم اإللكتروين على اإلنترنت ، حيث

وبرجميات متكّن أستاذ املقرر من تصميم املقررات الدراسية عرب هذا الربنامج وهو أيضا مـا  
 .تستخدمه بعض اجلامعات يف اململكة العربية السعودية 

الدراسة إىل التعرف على قدرة التعليم اإللكتـروين  هذه هدفت ) م٢٠٠٥(سة مياين درا    
، وكانت أهم اململكة العربية السعودية على مواجهة التحديات اليت تواجه التعليم العايل يف 

واجهـة  مل التعلـيم اإللكتـروين  أن العينة تؤيد وبشكل كبري تطبيـق   الدراسةهذه  نتائج 
 . التحديات

كل ييم جتربة التعليم اإللكتروين يف الدراسة إىل تق هذههدفت ) م٢٠٠٥(الزامل  دراسة   
واملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهـين  ) فرع الرياض(من اجلامعة العربية املفتوحة 

وكانـت   )ممثلة بالكلية التقنية بالرياض وكلية االتصاالت واملعلومات بالرياض (والتدريب 
حتتاج إىل  اململكة العربية السعوديةيف  التعليم اإللكتروينأن جتربة  الدراسةذه ه أهم نتائج 

 .املزيد من الدراسة والبحث حبكم حداثتها 
ـ وم الدراسات املسـتقبلية و راجعت هذه الدراسة مفه) م٢٠٠٧(دراسة العقال     وم مفه

ووصـفتها  ) سيناريوهاتبناء ال(التعليم اإللكتروين ، مث انتقلت إىل الشرح العلمي ملنهجية 
بأا قصص مستقبلية ، أما من الناحية التطبيقية فقد متت مقابلة أكثر من عشرين خبرياً من 
اخلرباء ذوي العالقة بالتعليم اإللكتروين يف اململكة العربية السعودية  من خالل جـوالت  
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المح مستقبل ، وانتهت إىل وجود العديد من العناصر اليت تشكل م متالحقة من املقابالت
 .العربية السعودية لتعليم اإللكتروين يف اململكة ا

تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف املوضوع العام الذي تتناوله وهو االجتاه    
ـ لية ختتلف عن الدراسـات السـابقة يف   حنو التعليم اإللكتروين ، إال أن الدراسة احلا اأ 

أن هذه و الذين هم على رأس العمل ومن خمتلف التخصصات استهدفت املشرفني التربويني
ربوي حنو املعلم اإللكتـروين ،  الدراسة مجعت بني عدة أهداف أوهلا معرفة اجتاه املشرف الت

معرفة اجتاه ملعلمني للتعليم اإللكتروين ، ومعرفة اجتاه املشرف التربوي حنو أمهية استخدام او
 .ام املعلمني للتعليم اإللكتروين املشرف التربوي حنو معوقات استخد
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 الفصل الثالث
 إجراءات الدراسة 

 ـ منهج الدراسة ١
 ـ جمتمع الدراسة ٢
 ـ  أداة الدراسة ٣

 ـ صدق األداة ٤                         
 ثبات األداةـ  ٥                         
 األساليب اإلحصائيةـ  ٦       
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 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسة
 

 متهيد      
، ويصف جمتمع الدراسة ،  من خالل هذا الفصل يشري الباحث إىل منهج الدراسة املالئم    

الصـدق  و، وذلك من حيـث تصـميمها   ستبانة ويتناول أداة الدراسة واليت متثلت يف اال
بيانات الدراسة واإلجابة علـى   ، كما حيدد األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل والثبات

 .التساؤالت

 منهج الدراسة   : أوال

وبعد حتديد مشـكلة   ،بعد اإلطالع على املناهج البحثية املختلفة و الدراسات السابقة     
الوصفي والـذي أشـار    الدراسة ميكن القول أن املنهج املالئم للدراسة احلالية هو املنهج

دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصـفها   يعتمد على" أنه ) م٢٠٠٣( عبيدات
وصفاً دقيقاً، ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو كمياً، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظـاهرة ويـبني   

 .  ٣١٠ص" خصائصها، بينما التعبري الكمي يعطينا وصفاً رقمياً ملقدار الظاهرة،أو حجمها 
ال يقتصر على مجع البيانات وتبويبها وإمنـا   أن هذا املنهج) " م ٢٠٠٣( ذكر العساف يو

 .  ١٩٣ص " ميضي إىل ما هو أبعد من ذلك ألنه يتضمن قدراً من التفسري هلذه البيانات 

 جمتمع الدراسة :  ثانياً
مجيع األفراد أو األشخاص الـذين  "  أن جمتمع الدراسة هو) م٢٠٠٣( عبيداتيذكر     
١١٣ص ."نون موضوع مشكلة البحث يكو 
مشريف التدريب مجيع املشرفني التربويني ومن الدراسة ن جمتمع تكواحلالية  الدراسةويف     

موزعني على مخسة  تربوياً مشرفاً) ١٩١(التربوي ومشريف تقنيات التعليم والبالغ عددهم 
باإلضـافة إىل  ، ) الوسـط  –الصفا  –الشرق  –اجلنوب  –الشمال ( :مراكز إشراف هي
 :جدة، كما باجلدول التايل مبحافظةربوي ومركز تقنيات التعليم مركز التدريب الت
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توزيع مجتمع  الدراسة من المشرفين التربويين في مراآز اإلشراف التربوي  ):  ١( جدول رقم 
 جدة بمحافظة

 % عدد املشرفنيعنوان مركز اإلشراف م

 ١٥.٧٠ ٣٠ مركز اإلشراف التربوي بشمال جدة ١

 ١٤.١٤ ٢٧ وي جبنوب جدةمركز اإلشراف الترب ٢

 ٢٠.٩٤ ٤٠ مركز اإلشراف التربوي بشرق جدة ٣

 ١٥.٧٠ ٣٠ مركز اإلشراف التربوي بالصفا ٤

 ١٨.٨٥ ٣٦ مركز اإلشراف التربوي بوسط جدة ٥

 ٩.٩٥ ١٩ مركز التدريب التربوي ٦

 ٤.٧١ ٩ مركز  تقنيات التعليم ٧

 ١٠٠ ١٩١ اموع

 
مشرفا تربويا ينتمون إىل مخسـة  ) ١٩١( ون من تكقد يالحظ أن جمتمع الدراسة 

مشرفا تربويا ميثلـون  ) ٣٠(مركز الشمال وينتمي له : جدة وهي مبحافظةمراكز إشراف 
، %)١٤.١٤(مشرفا تربويـا ميثلـون   ) ٢٧(، ومركز اجلنوب وينتمي له %)١٥.٧٠(

نتمي ، ومركز الصفا وي%)٢٠.٩٤(مشرفا تربويا ميثلون ) ٤٠(ومركز الشرق وينتمي له
مشرفا تربويا ) ٣٦( ، ومركز الوسط وينتمي له%)١٥.٧٠ مشرفا تربويا ميثلون) ٣٠(له 

مشرفا تربويـا  ) ١٩( مركز التدريب التربوي وينتمي لهباإلضافة إىل %) ١٨.٨٥(ميثلون
 ميثلون مشرفني تربويني) ٩( ومركز تقنيات التعليم وينتمي له%) ٩.٩٥( للتدريب ميثلون

)٤.٧١.(% 
تمع دون اللجوء إىل أخذ عينـة وبعـد مجـع    قام الباحث بدراسة مجيع أفراد اوقد     

سترجع منها بلـغ جممـوع   وما مل ي) غري املكتمل(الصاحل منها االستبانات، واستبعاد غري 
 . استبانة) ١٧٣(ة التحليل اإلحصائي املستكملة اليت أدخلت يف عملي االستبانات

النسبة املئويـة مـن   املوزعة ، واملستكمل منها، و تانايوضح عدد االستب واجلدول التايل 
 .من اتمع الكليالعدد املوزع 
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انات على جمتمع الدراسة األصلي حسب مراكز اإلشراف ومركز التدريب ع االستبيوضح توزي): ٢(جدول رقم 
 .التربوي ومركز تقنيات التعليم مبحافظة جدة

 املركز
 املوزعة تانااالستب

 ع الدراسةعلى أفراد جمتم

املستلمة  تانااالستب
من أفراد جمتمع 

 الدراسة
 %النسبة 

 ٩٣.٣٣ ٢٨ ٣٠ الشمال

 ٩٢.٥٩ ٢٥ ٢٧ اجلنوب

 ٨٧.٥٠ ٣٥ ٤٠ الشرق

 ٩٠ ٢٧ ٣٠ الصفا

 ٨٨.٨٩ ٣٢ ٣٦ الوسط

 ٨٩.٤٧ ١٧ ١٩ التدريب التربوي

 ١٠٠.٠٠ ٩ ٩ تقنيات التعليم  

 ٩٠.٠٥ ١٧٣ ١٩١ اموع

 
مشرفا تربويا ينتمون إىل مخسـة مراكـز   ) ١٩١(الحظ أن جمتمع الدراسة تكون من ي

       مشرفا تربويا، ومت اسـترجاع  ) ٣٠(مركز الشمال وينتمي له : جدة وهي مبحافظةإشراف 
مشرفا تربويـا ومت  ) ٢٧(، ومركز اجلنوب وينتمي له %)٩٣.٣٣(بنسبة  ةاناستب) ٢٨(

مشـرفا  ) ٤٠(، ومركز الشرق وينتمي له %)٩٢.٥٩(وبنسبة  ةاناستب) ٢٥(استرجاع 
، ومركز الصفا وينتمـي لـه   %)٨٧.٥٠(بنسبة  ةاناستب)  ٣٥( ربويا ، ومت استرجاع ت
، ومركز الوسط وينتمي %)٩٠(بنسبة  ةاناستب) ٢٧(تربويا ، ومت استرجاع مشرفا ) ٣٠(
باإلضـافة إىل   %)٨٨.٨٩(ة بنسبة اناستب) ٣٢(مشرفا تربويا ، ومت استرجاع ) ٣٦( له

) ١٧(لتـدريب ، ومت اسـترجاع   مشرفا تربويا ل) ١٩( مركز التدريب التربوي وينتمي له
، ومت  مشرفني تربـويني ) ٩( مركز تقنيات التعليم وينتمي له%) ٨٩.٤٧(ة بنسبة اناستب
انات الكلية وعلى ذلك كانت أعداد االستب%). ١٠٠(بنسبة  استبانات) ٩(ـترجاع اس

، وهي اليت % )٩٠.٥٧( استبيان وبنسبة ) ١٧٣(اعها من جمتمع الدراسة سترجواليت مت ا
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وصف تمع الدراسة مـن خـالل    يوفيما يلعتماد عليها يف التحليل اإلحصائي ، مت اال
 : املكتملة تاالستبانا

 وصف جمتمع الدراسة من حيث املؤهل الدراسي                             

جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري املؤهل الدراسيتوزيع):أ٣(جدول رقم
 % العدد املؤهل الدراسي
 ٨٠.٣ ١٣٩ بكالوريوس
 ١٧.٣ ٣٠ ماجستري
 ٢.٣ ٤ دكتوراه
 ١٠٠.٠ ١٧٣ الكلي

 

أفراد ) ٤(قليل وميثل ) دكتوراه ( لمي املؤهل الع ظ أن عدد أفراد جمتمع الدراسة ذويلوح
) دراسـات عليـا  ( يف فئة واحدة مبسمى) دكتوراهال(و) املاجستري(لذلك مت دمج فئة فقط 

لسهولة إجراء التحليل اإلحصائي وعمل املقارنات بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة 
 :وفقا للمؤهل الدراسي كالتايل

 

توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري املؤهل الدراسي):ب٣(جدول رقم
 % العدد املؤهل الدراسي
 ٨٠.٣ ١٣٩ بكالوريوس
 ١٩.٧ ٣٤ دراسات عليا
 ١٠٠.٠ ١٧٣ الكلي

 

من أفراد جمتمع %) ٨٠.٣(كانت ) بكالوريوس ( يالحظ أن نسبة جمتمع الدراسة يف فئة   
 %).١٩.٧(كانت ) دراسات عليا ( الدراسة، ونسبة جمتمع الدراسة يف فئة 
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 ال اإلشراف التربويصف جمتمع الدراسة من حيث عدد سنوات اخلربة يف جمو                

توزيع جمتمع الدراسة  تبعا للمتغري اخلربة يف جمال اإلشراف التربوي)    ٤(  جدول رقم 

 % العدد اخلربة يف جمال اإلشراف التربوي
 ٢٧.٧ ٤٨ سنوات٥-٠من
 ٣١.٩ ٥٥ سنوات١٠-٦من
 ٢٠.٢ ٣٥ سنة١٥-١١من
 ٢٠.٢ ٣٥ سنة فأكثر١٦من

 ١٠٠.٠ ١٧٣ الكلي
 

و نسبة أفـراد  %) ٢٧.٧( )سنوات ٥-٠من (أفراد جمتمع الدراسة يف فئة كانت نسبة 
-١١مـن  (، و يف فئة  %)  ٣١.٩( كانت ) سنوات ١٠-٦من( جمتمع الدراسة يف فئة 

) سـنة فـأكثر  ١٦من( ، ونسبة أفراد جمتمع الدراسة يف فئة %)٢٠.٢(كانت ) سنة  ١٥
 %).٢٠.٢(كانت 

 الدراسة من حيث التخصص جتمعموصف                               
توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري التخصص) أ ٥( جدول رقم

 % العدد التخصص
 ١٥.٦ ٢٧ علوم
 ١١.٦ ٢٠ رياضيات
 ١٧.٣ ٣٠ لغة عربية
 ٢٠.٨ ٣٦ علوم شرعية

 ١٦.٨ ٢٩ علوم اجتماعية وإنسانية
 ٣.٥ ٦ حاسب آيل
 ١.٢ ٢ تربية فنية
 ٣.٥ ٦ تربية بدنية
 ٦.٩ ١٢ لغة اجنليزية
 ٢.٩ ٥ أخرى
 ١٠٠.٠ ١٧٣ الكلي

 



 

 ـــ  ٥٧  ـــ  ١٣٦

    لوحظ أن عدد أفراد جمتمع الدراسة يف بعض التخصصات كانت قليلة كمـا يف فئـة     
    ، لذلك مت تقسيم مـتغري  التخصـص إىل    )أخرى تربية فنية وحاسب آيل وتربية بدنية و( 
ويشتمل باقي ) نظري ( اسب اآليل،وواحل تويشتمل ختصصات العلوم والرياضيا) علمي( 

 :التخصصات لسهولة إجراء التحليالت اإلحصائية  كالتايل
توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري التخصص) ب ٥( جدول رقم 

 % العدد التخصص
 ٣٠.٦ ٥٣ علمي
 ٦٩.٤ ١٢٠ أديب
 ١٠٠.٠ ١٧٣ الكلي

 

، و جمتمع الدراسة يف %)٣٠.٦( يف فئة  التخصص العلمي يتضح أن جمتمع الدراسة  
 %). ٦٩.٤(فئة التخصص األديب   

      
 الدراسة من حيث الدورات التدريبية في مجال اإلشراف التربوي مجتمعوصف      

توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي)    ٦(  جدول رقم 

 % العدد شراف التربويالدورات التدريبية يف جمال اإل
 ٧٥.١ ١٣٠ يوجد
 ٢٤.٩ ٤٣ ال يوجد
 ١٠٠.٠ ١٧٣ الكلي

 

 ضروا الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربـوي الذين حكانت نسبة جمتمع الدراسة 
دورات تدريبية يف جمال اإلشراف نسبة جمتمع الدراسة الذين ال يوجد لديهم ، و%)٧٥.١(

 %).٢٤.٩( التربوي
 الدراسة من حيث الدورات التدريبية في المجاالت التعليمية األخرى جتمعموصف     

ااالت التعليمية األخرىتوزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري الدورات التدريبية يف )    ٧(  جدول رقم 

 % العدد ااالت التعليمية األخرىالدورات التدريبية يف
 ٨٧.٣ ١٥١ يوجد
 ١٢.٧ ٢٢ ال يوجد

 ١٠٠.٠ ١٧٣ كليال
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ااالت التعليميـة  الذين حضروا الدورات التدريبية يف يتضح أن نسبة جمتمع الدراسة  
يف دورات تدريبيـة  يوجـد لـديهم   ، ونسبة جمتمع الدراسة الذين ال%)٨٧.٣( األخرى

 %).١٢.٧( ااالت التعليمية األخرى
 بالحاسب اآللي الدراسة من حيث درجة اإللمام مجتمعوصف                  

 توزيع جمتمع الدراسة  تبعا ملتغري درجة اإلملام باحلاسب اآليل)  ٨( جدول رقم 
 % العدد درجة اإلملام باحلاسب اآليل

 ٥.٧ ١٠ ضعيفة
 ٦٤.٢ ١١١ متوسطة
 ٣٠.١ ٥٢ عالية
 ١٠٠.٠ ١٧٣ الكلي

 
نسـبة  ، و%)٥.٧( ضعيف يف فئة درجة اإلملام باحلاسب اآليلكانت نسبة جمتمع الدراسة 

، و نسـبة جمتمـع   %)٦٤.٢( متوسطة يف فئة درجة اإلملام باحلاسب اآليلجمتمع الدراسة 
 %).٣٠.١( عالية يف فئة درجة اإلملام باحلاسب اآليلالدراسة 

 أداة الدراسة : ثالثا
وهي أكثر أدوات البحث العلمي استخداماً، مت استخدام االستبانة كأداة هلذه الدراسة،      
جمتمع الدراسة وكذلك مالءمتها لطبيعة هـذه   عنتعترب من أفضل وسائل مجع املعلومات و

لدراسة يف أمـاكن متباعـدة   الدراسة من حيث اجلهد واإلمكانات وانتشار أفراد جمتمع ا
من األدوات املالئمة للحصول علـى   االستبانةأن "  ) م٢٠٠٣(يذكر عبيدات و، وخمتلفة

للحصول على حقـائق عـن الظـروف    وتبطة بواقع معني انات وحقائق مرمعلومات وبي
 .١٤٥ص" واألساليب القائمة بالفعل، فضالً عن أا وسيلة ميسرة جلمع البيانات الالزمة 

 :خطوات تصميم وبناء أداة الدراسة 

 ): االستبانة( لتصميم وبناء أداة الدراسة  التاليةطوات اخل مت إتباع 

  : انةحتديد أهداف االستب

 :ما يلي  معرفةدف إىل  استبانهميم مت تص
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 ما موقف املشرف التربوي جتاه التعليم اإللكتروين ؟ -١
 
 ما أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين من وجهة نظر املشرفني التربويني ؟ -٢
 ما معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين من وجهة نظر املشرفني التربويني ؟  -٣ 

املشرفني التربويني جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  توجدهل  -٤
 تعزى ملتغري املؤهل الدراسي  ؟ حنو التعليم اإللكتروين

املشرفني التربويني جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  توجدهل  -٥
 ؟جمال اإلشراف التربوي تعزى ملتغري اخلربة يف  حنو التعليم اإللكتروين

املشرفني التربويني جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  توجد هل -٦
 ؟ تعزى ملتغري التخصص حنو التعليم اإللكتروين

املشرفني التربويني جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  توجد هل -٧
 ؟ تغري الدورات يف جمال اإلشراف التربويتعزى مل حنو التعليم اإللكتروين

املشرفني التربويني جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  توجد هل -٨
 ؟ تعزى ملتغري درجة اإلملام باحلاسب اآليلحنو التعليم اإللكتروين 

   ةانحتديد مصادر بناء االستب

 :على ما يلي ةاناالستبيف بناء  الباحثاعتمد 

  اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعليماملراجع الرمسية يف  -١

البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة مبشكلة الدراسـة  والدوريات واالت التربوية  -٢
 .احلالية 

 . االختصاص يف هذا اال لالستفادة من خربام مقابلة جمموعة من ذوي -٣

  بناء االستبانة 

طار النظـري والدراسـات   يف ضوء اإلو  بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالا -١ 
املشرف على سعادة عرضها على ومت ستبانة يف صورا األولية اال بصياغةالباحث  ، قامالسابقة
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ـ  سعادته كان من توجيهات،ومالحظاته  هرأي وبعد إبداءالدراسة  مـن   ةعرضها على جمموع
 .مها يوذلك لتحك واخلربةختصاص اال يواحملكمني من ذ

طاب موجه إىل خ ةستبانتصدر االو، ) ٢ ملحق رقم(حمكماً ) ١٥(على  األداةمت عرض  -٢ 
 آرائهـم طلب من احملكمـني إبـداء   و، وأهداف الدراسة وتساؤالا  ةاحملكمني يوضح مشكل

 بـاحملور ن فقراا وذلك من حيث مدى ارتباط كل فقرة م ةستبانومالحظام حول فقرات اال
صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق اهلـدف   ةومدى وضوح كل فقرة وسالم الذي تنتمي إليه

الذي وضعت من أجله ، واقتراح طرق حتسينها وذلك باحلذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو 
ستبانة يف ت االستعادة النسخ احملكمة مت تعديل بعض فقراا ورد مما يرونه مناسباً ، وبعد غري ما
 .عادة ترتيب بعضها إضافة بعض الفقرات أو إراء احملكمني ومالحظام وحذف أو آضوء 

 النهائية  ايف صور االستبانة -٣

 :عبارة عن معلومات عامة عن جمتمع الدراسة من حيث :اجلزء األول

جمال اإلشـراف،   ، صاملؤهل الدراسي، عدد سنوات اخلربة يف جمال اإلشراف التربوي، التخص       
الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي، الدورات التدريبية يف ااالت التعليمية األخرى، 

 .درجة اإلملام باحلاسب اآليل

 : حماور كالتايل ) ٣(عبارة وزعت على ) ٦٠(و يشمل جمموعة من العبارات  :اجلزء الثاين

 اإللكتروين التعليم موقف املشرف التربوي جتاه :احملور األول
 .ة انبيف االست ٢٠ – ١عبارة وتأخذ األرقام من ) ٢٠(أشتمل على 

 أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين :احملور الثاين
 . يف االستبانة ٤٠ – ٢١عبارة وتأخذ األرقام من ) ٢٠(أشتمل على 
 معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين :احملور الثالث
 .ةانيف االستب ٦٠ – ٤١عبارة وتأخذ األرقام من ) ٢٠(أشتمل على 

املتدرج حسب مقياس ليكرت يف اجلانب األيسر أمـام   ياستخدم الباحث املقياس اخلماس 
 :كل عبارة كما يف الشكل التايل 

غري موافق  غري موافق حيادي موافقموافق  العبارة م
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 إطالقا جدا

١ 
وات التعليم أشجع املعلم الذي يستخدم أد
 اإللكتروين

     

) ٥(اخلماسي مت حتديد درجة االستجابة  حبيـث يعطـى الدرجـة     "ليكرت"وفقا ملقياس    
   لالسـتجابة حيـادي   ) ٣(و الدرجـة  افق لالستجابة مو) ٤(والدرجة  افق جدالالستجابة مو

وعلى ذلـك  ا، لالستجابة غري موافق إطالق) ١(لالستجابة غري موافق و الدرجة ) ٢(الدرجة و
 :مت استخدام املعيار التايل للحكم على درجة االستجابة

 )إطالقاغري موافق (تكون درجة االستجابة درجة)١.٨(إىل)١(ملتوسط احلسايب منإذا كانت قيمة ا

 )غري موافق(درجة تكون درجة االستجابة ) ٢.٦٠(إىل)١.٨١(احلسايب من طإذا كان قيمة املتوس

 )حيادي(درجة تكون درجة االستجابة ) ٣.٤٠(إىل ) ٢.٦١( مناحلسايبإذا كانت قيمة املتوسط 

 )موافق(درجة تكون درجة االستجابة )٤.٢٠(إىل ) ٣.٤١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

 )موافق جدا(درجة تكون درجة االستجابة )٥(إىل) ٤.٢١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

 صدق األداة : رابعا
أن الصدق من الشروط الضرورية اليت ينبغي توافرها يف األداة  )م٢٠٠٣( عبيداتذكر 

ا كان مبقدورها أن تقـيس فعـالً مـا    اليت تعتمدها الدراسة، أداة البحث تكون صادقة إذ
ضعت لقياسه، ويشري أنه إذا وافق اخلرباء على أن األداة مالئمة ملا وضعت من أجله فإنه و

 ١٩٦ص .ما يعرف بصدق احملكمني ميكن االعتماد على حكمهم، وهذا
 صدق احملكمني

ملشرف علـى الرسـالة مت   بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراا، وعرضها على ا   
كمني من ذوي االختصاص واخلـربة  األولية على جمموعة من احمل ايف صور ةانعرض االستب

ساؤالا،و بلغ راسة وتومت توجيه  خطاب للمحكـمـني مـوضح به مشكلة وأهداف الد
 .)  ٢( ملحق رقم حمكماً ، ) ١٥(عدد احملكمني 

وسالمة الصـياغة  ك للتأكد من درجة مناسبة الفقرة ووضوحها وانتمائها للمحور وذل    
مته ، وبناًء على آراء احملكمني حـول  ءاللغوية، وكذلك النظر يف تدرج املقياس ومدى مال
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عديل صياغة بعض ووفقاً لتوجيهام ومقترحام مت تراسة مناسبة االستبانة ألهداف الدمدى 
 وحذف بعضها ليصبح عدد العبارات يف االستبانةالعبارات لغوياً وإضافة بعض العبارات 

 ) .٣(عبارة موزعة على ثالثة حماور، ملحق رقم ) ٦٦(عبارة بدالً من ) ٦٠( 
 

 .يوضح بنود االستبانة قبل وبعد التحكيم )  ٩( جدول رقم 
 بعد التحكيم قبل التحكيماالستبانة

 ٧ ٧.املعلومات األولية: اجلزء األول 
 ٦٦٦٠عبارات االستبانة املوزعة على احملاور:  اجلزء الثاين 
 ٢٢٢٠      اإللكتروينتعليمالجتاهاملشرف التربوي موقف :احملور األول
 ٢٢٢٠ لكتروينأمهية استخدام املعلمني للتعليم اإل :احملور الثاين
 ٢٢٢٠ معوقات استخدام املعلمني   للتعليم اإللكتروين :احملور الثالث

 ١٣٩١٢٧اموع                        
 

 خامسا: ثبات األداة 
يعطي املقياس نفس النتائج إذا ما أعيد على "أن الثبات هو أن  ) م٢٠٠٣( يشري عبيدات   

  . ١٩٨ص" نفس األفراد ويف نفس الظروف 
 :ومت التأكد من ثبات أداة الدراسة احلالية كالتايل

 : حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار -١
سة بلغ عـددهم  الدرا جمتمععلى عينة عشوائية من أفراد  ةانقام الباحث بتطبيق االستب

ومت حساب معامـل   ومت إعادة تطبيقها بعد أسبوعني على نفس العينة مشرفا تربويا) ٢٥(
استجابات العينة يف االختبـار  ابات العينة يف االختبار األول وبني استج "لربسون"تباط االر

وهي قيمة مرتفعـة   ) ٠.٩٤(تساوي للمقياس ككل الثاين وكانت قيمة معامل االرتباط 
 .االستبانةوتشري إىل ثبات 

 :  "لفا كرونباخا"حساب الثبات بطريقة  -٢
وهذه القيمة مرتفعة ) ٠.٩٥(للمقياس ككل تساوي  "لفاكرونباخا"وجد أن قيمة معامل    

العتماد على وتشري إىل أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات وبالتايل ميكن ا
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 مرتفعة وتراوحت منالفاكرونباخ جلميع احملاور  كذلك كانت مجيع قيمالنتائج والوثوق ا،
 ) .٠.٩٦اىل  ٠.٩٣ (
 
 

 ات بطريقيت إعادة االختبار وألفا كرونباخحساب الثب):١٠(جدول رقم
 طريقة  ألفا كرونباخطريقة إعادة االختبار احملور

 ٠.٩٦ ٠.٩٥ احملور األول

 ٠.٩٥ ٠.٩٤ احملور الثاين

 ٠.٩٣ ٠.٩٢ احملور الثالث
 ٠.٩٥ ٠.٩٤ املقياس الكلي

 
 بني  عن طريق حساب معامل االرتباط: حساب الثبات بطريقة اإلتساق الداخلي -٣

درجات المحاور وبعضها  -٢درجة آل محور والدرجة الكلية            -١
 البعض 

، امعامل االرتباط بني احملاور وبعضه(حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي ):   ١١( جدول رقم 
 )وبني احملاور والدرجة الكلية

 الثالث الثايناألولاحملور
  -األول
  -٠.٩١الثاين
 - ٠.٩٣٠.٩٢ثالثال

 ٠.٩٣ ٠.٩٥٠.٩٤الدرجة الكلية
 

وهـذا  ) ٠.٩٥إىل ٠.٩١( ، تراوحت قيم االتساق الداخلي من) ١١(يف اجلدول رقم    
ممـا يشـري إىل متتـع    )٠.٠٥( مجيع القيم ذات داللة إحصائية عند مستوىمؤشر على أن 

 .املقياس بدرجة عالية من الثبات
تكمال اإلجراءات النظامية الالزمة للتطبيق على أفراد قام الباحث باس  :طبيق األداة ت

 :جمتمع الدراسة على النحو التايل 
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.     ة جبامعة أم القرى مبكة املكرمةاحلصول على إذن التطبيق من عميد كلية التربي -١
  .جدة حافظةمن مدير التعليم مبعلى جمتمع الدراسة احلصول على إذن بتوزيع االستبانة  -٢
 .جدة  مبحافظةومراكز اإلشراف التربوي  يق مع إدارة اإلشراف التربويلتنسا -٣
 .توزيع االستبانة على أفراد جمتمع الدراسة مشفوعة خبطابات املوافقة بالتطبيق -٤

 
 األساليب اإلحصائية :سادسا

 :الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية تساؤالتلإلجابة عن 
 . ئوية لوصف جمتمع الدراسة بالنسبة للمعلومات األوليةالتكرارات والنسب امل -١
الدراسة لكل عبارة  جمتمعحلساب القيمة اليت يعطيها أفراد وذلك  املتوسط احلسايب -٢

جابة على وذلك لإلعام لكل حمور واملتوسط احلسايب ال )احملاور(أو جمموعة من العبارات 
 .الثالث التساؤل األول ، الثاين ،

ة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة وذلك لإلجابة على للمقارن )ت(اختبار  -٣
 .التساؤل الرابع، السادس، السابع 

لتحليل التباين األحادي، للمقارتة بني متوسطات استجابات جمتمع  )ف(اختبار  -٤ 
 . الدراسة وذلك لإلجابة على التساؤل اخلامس، والثامن

  .طريقيت إعادة االختبار واإلتساق الداخليثبات يف حلساب ال"بريسون"معامل ارتباط  -٥
 .للثبات " لفا كرونباخأ" معامل  -٦
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 الرابع لالفص

  ومناقشة النتائج عرض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 عرض ومناقشة النتائج

 مقدمة
من  إلحصائية المناسبة   ام األساليب اباستخدث باإلجابة على تساؤالت الدراسة قام الباح صلالف هذا في 

: وذلك على النحو التالي  النتائجثم مناقشة هذه  أجل الوصول إلى النتائج  
 إجابة التساؤل األول: 

 ما موقف املشرف التربوي جتاه التعليم اإللكتروين ؟ 
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واالحنرافات   املتوسطات احلسابيةاإلحصاء الوصفي والذي متثل يف استخدام ب قام الباحث
موقـف  واليت تقـيس   ةاناملدونة يف احملور األول باالستب للعباراتلترتيب وذلك وااملعيارية 

هلـذه   وكذلك حساب املتوسط احلسايب العـام ، اإللكتروين تعليمال جتاهاملشرف التربوي 
 ).١٢(رضت نتائج ذلك يف جدول رقم العبارات، وع

 اإللكتـروين  تعليملا جتاهاملشرف التربوي  موقفأن ) ١٢(ستنتج من نتائج اجلدول رقم ن 
الدراسـة   ، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام السـتجابات جمتمـع   )موافق(كانت بدرجة 

) ٤.٢٠ –٣.٤١(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي ) ٤.١١(
 ).موافق(وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة 

تمع بالنسبة للعبارات اليت تقـيس  نستنتج أيضا وجود اختالف يف درجة استجابة أفراد ا
حيث تراوحت متوسطات استجابات جمتمع  اإللكتروين تعليمال جتاهاملشرف التربوي  موقف

ئات الثانية والثالثـة  وهذه املتوسطات احلسابية تقع بني الف) ٤.٧٤ – ٢.٤٦(الدراسة من 
 موافـق بات غـري  اخلماسي واليت تشري إىل االسـتجا " ليكرت"اخلامسة ملقياس والرابعة و

على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات  ، وبناءموافق جدا وحيادي وموافق و
 :كالتايل ترتيبا تنازلياً ةانباالستب)  ٢٠ –١( واليت متثلها العبارات  من 

 
 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة) :  ١٢( جدول رقم 
 اإللكتروين ل موقف املشرف التربوي جتاه التعليمحو

ب
رتي
 رقمالت

 الــعبــــــــارة
 االحنراف املتوسط

 االستجابة
 املعياري احلسايب العبارة

 موافق جدا ٠.٤٨ ٤.٧٤ .أشجع املعلم الذي يستخدم أدوات التعليم اإللكتروين  ١ ١
 موافق جدا ٠.٥٠ ٤.٧٣ .جمال التعليم اإللكتروين  أقدر املعلم الذي يستجيب  لكل ما هو جديد يف ٣ ٢
 موافق جدا ٠.٥٥ ٤.٥٨ .اإللكتروين حيرك دافعية املتعلمني ويثري اهتمامام  أرى أن التعليم ٢ ٣

١٠ ٤ 
أمتىن أن خيتار املعلم أدوات التعليم اإللكتروين بناء على ماحتققه من أهداف وليس 

 موافق جدا ٠.٦٠ ٤.٥٢ .بناء على كوا مبهرة أو حديثة 

٤ ٥ 
أكون سعيداً عندما يقوم املعلم بتصحيح االختبارات والتكليفات ورصد الدرجات 

 موافق جدا ٠.٦٦ ٤.٥١ بشكل إلكتروين 

 موافق جدا ٠.٦٩ ٤.٥٠ من الضروري أن يشارك املعلم يف ورش العمل اليت تستهدف تنمية الكفايات التقنية  ١٩ ٦
 موافق جدا ٠.٧٠ ٤.٤٦ .يستخدم املعلم التعليم اإللكتروين يف عملية التقومي أشعر باملتعة عندما ٥ ٧
 موافق جدا ٠.٧٢ ٤.٤٦ .جيب أن يدرب املعلم الطالب على مواجهة االنفجار املعريف وثورة املعلومات  ١١ ٨
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١٢ ٩ 
اإللكتروين يقوم بإعداد طالب مؤهلني وقادرين على استخدام  أعتقد أن التعليم

 موافق جدا ٠.٧٠ ٤.٣٤ .آليل وشبكة املعلومات الدوليةاحلاسب ا

٩ ١٠ 
حتتوي على  اإلنترنتأحب أن يوجه املعلم الطالب لزيارة مواقع معينة على شبكة 

 موافق جدا ٠.٧٦ ٤.٣٠ .معلومات ذات صلة باملوضوعات اليت يدرسوا 

 موافق جدا ٠.٧٠ ٤.٢١ .عليم اإللكتروين أحرص على أن يلم املعلم يف كيفية تعلم األفراد باستخدام الت ١٥ ١١

١٨ ١٢ 
اإللكتروين اكتساب املعرفة واملهارات جبودة وكفاءة عالية ويف أقل  يسهل التعليم
 موافق ٠.٧١ ٤.٢٠ .وقت ممكن 

 موافق ٠.٨١ ٤.١٨ . اإلنترنتمن الضروري أن حيصل املعلم على الوسائل التعليمية من خالل شبكة  ٦ ١٣
 موافق ٠.٨١ ٤.١٨ .ن يقدم املعلم احلوافز للمتعلمني ويدرم على التعليم اإللكتروين ينبغي أ ١٦ ١٤

١٤ ١٥ 
يستطيع املعلم اإللكتروين أن يربط بني التعليم اإللكتروين والطرق التقليدية بسبب 

 موافق ٠.٦٧ ٤.٠٨ .تطور كفايته املهنية 

٧ ١٦ 
 اإلنترنتى موقع معني بشبكة أفضل أن يقوم املعلم بوضع األنشطة والتمارين  عل
 موافق ٠.٨٨ ٤.٠٦ .ويوجه الطالب حللها خارج ساعات الدوام الرمسي 

 موافق ١.١٩ ٣.٤٥ .اإللكتروين ال ختتلف عن أدوار املعلم التقليدي يف التعليم أرى أن أدوار املعلم  ١٣ ١٧
 حيادي ١.٢٢ ٣.١٠ .لمه املتعلم أرى أن املعلم اإللكتروين ال ميتلك فكرة واضحة عما جيب أن يتع ٢٠ ١٨
 حيادي ١.١٧ ٣.٠٩ .إىل مبادئ ال ميكن تطبيقها  أعتقد أن  التعليم اإللكتروين يستند ١٧ ١٩

٨ ٢٠ 
من الصعب أن يتواصل املعلم مع الطالب عن طريق أدوات التعليم اإللكتروين 

 غري موافق ١.٠٧ ٢.٤٦ .املختلفة 

 موافق ٠.٧٨ ٤.١١ املتوسط العام

 
 

 
 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة موافق جدا  - أ

واليت متثلها العبـارة  ) أشجع املعلم الذي يستخدم أدوات التعليم اإللكتروين  (العبارة   
أقدر املعلـم الـذي   ( ، والعبارة ) ٤.٧٤(األوىل مبتوسط حسايب  ةجاءت باملرتب) ١(رقم 

) ٣(واليت متثلها العبـارة رقـم   ) لكتروين يستجيب لكل ما هو جديد يف جمال التعليم اإل
ـ أرى أن الت( ، ولوحظ أن العبـارة   )٤.٧٣(الثانية مبتوسط حسايب  ةجاءت باملرتب م يعل

جـاءت  ) ٢(واليت متثلها العبارة رقم  )اإللكتروين حيرك دافعية املتعلمني ويثري اهتمامام 
أمتىن أن خيتار املعلم ( ، والعبارة )٤.٥٨(حيث كان املتوسط احلسايب يساوي  الثالثة ةباملرتب

أدوات التعليم اإللكتروين بناء على ماحتققه من أهداف وليس بناء على كوا مبـهرة أو  
الرابعة مبتوسط حسـايب يسـاوي             ةجاءت باملرتب) ١٠(واليت متثلها العبارة رقم ) حديثة 

لـم بتصـحيح االختبـارات    أكون سعيداً عنـدما يقـوم املع  ( ، بينما العبارة )٤.٥٢( 
كانـت  ) ٤(واليت متثلها العبارة رقـم   ) والتكليفات ورصد الدرجات بشكل إلكتروين 
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من الضـروري أن يشـارك    (، يف حني العبارة ) ٤.٥١(اخلامسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب
      واليت متثلها العبـارة رقـم   ) املعلم يف ورش العمل اليت تستهدف تنمية الكفايات التقنية 

أشعر باملتعـة  ( ، واحتلت العبارة)٤.٥٠(السادسة مبتوسط حسايب  ةكانت باملرتب) ١٩(
) ٥(واليت متثلها العبارة رقـم  ) عندما يستخدم املعلم التعليم اإللكتروين يف عملية التقومي 

جيب أن ( ،  كانت العبارة )٤.٤٦(السابعة حيث كان املتوسط احلسايب هلا يساوي  ةاملرتب
واليت متثلها العبارة  )علم الطالب على مواجهة االنفجار املعريف وثورة املعلومات يدرب امل

ـ أعتقـد أن الت  (، كانت العبارة )٤.٤٦(الثامنة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ١١(رقم  م يعل
اإللكتروين يقوم بإعداد طالب مؤهلني وقادرين على استخدام احلاسـب اآليل وشـبكة   

ـ ) ١٢( متثلها العبارة رقم واليت) املعلومات الدولية  التاسـعة مبتوسـط حسـايب     ةباملرتب
أحب أن يوجه املعلم الطالب لزيارة مواقع معينة علـى شـبكة    (، بينما العبارة )٤.٣٤(

واليت متثلها العبارة ) حتتوي على معلومات ذات صلة باملوضوعات اليت يدرسوا  اإلنترنت
أحـرص  ( ولوحظ أن العبارة ). ٤.٣٠(سايب العاشرة وذلك مبتوسط ح ةباملرتب) ٩ (رقم 

واليت متثلها العبارة ) على أن يلم املعلم يف كيفية تعلم األفراد باستخدام التعليم اإللكتروين 
 ).٤.٢١(حيث كان املتوسط احلسايب يساوي  ةاحلادية عشر ةجاءت باملرتب) ١٥(رقم 
 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة موافق -ب
يسهل املعلم اإللكتروين اكتساب املعرفة واملهارات جبودة وكفاءة عالية ويف أقل ( بارة الع 

ة عشرة مبتوسط حسـايب  الثاني ةاحتلت املرتب) ١٨(واليت متثلها العبارة رقم  )وقت ممكن 
من الضروري أن حيصل املعلم على الوسـائل  ( يف حني كانت العبارة ، )٤.٢٠(يساوي 

شـر  الثالثـة ع  ةباملرتب) ٦(واليت متثلها العبارة رقم )  اإلنترنتبكة التعليمية من خالل ش
ينبغي أن يقدم املعلم احلوافز للمتعلمني  (كانت العبارة و ،)٤.١٨(وذلك مبتوسط حسايب 

الرابعـة عشـر    ةباملرتب) ١٦(واليت متثلها العبارة رقم ) ويدرم على التعليم اإللكتروين 
يستطيع املعلم اإللكتروين أن يربط بني التعلـيم  ( العبارة  ، بينما)٤.١٨(مبتوسط حسايب 

) ١٤(واليت متثلها العبارة رقـم  ) اإللكتروين والطرق التقليدية بسبب تطور كفايته املهنية 
 أفضـل أن يقـوم  ( جاءت العبارة ).٤.٠٨(حسايب  وذلك مبتوسط اخلامسة عشر ةباملرتب

ويوجه الطالب حللـها   اإلنترنتني بشبكة على موقع معاملعلم بوضع األنشطة والتمارين 



 

 ـــ  ٦٩  ـــ  ١٣٦

السادسة عشر مبتوسط  ةباملرتب) ٧(واليت متثلها العبارة رقم ) خارج ساعات الدوام الرمسي 
اإللكتروين ال يف التعليم أرى أن أدوار املعلم  (يف حني احتلت العبارة ، ) ٤.٠٦(حسايب 

السابعة عشـر   باملرتبة) ١٣(ة رقم واليت متثلها العبار) ختتلف عن أدوار املعلم التقليدي 
 ).  ٣.٤٥( وذلك مبتوسط حسايب 

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة حيادي -ج
أرى أن املعلم اإللكتروين ال ميتلك فكرة واضحة عمـا جيـب أن    (لوحظ أن العبارة 

ـ   شرالثامنة ع ةجاءت باملرتب) ٢٠(واليت متثلها العبارة رقم  )يتعلمه املتعلم  ان حيـث ك
م اإللكتـروين  يعلأعتقد أن الت( ،  بينما كانت العبارة )٣.١٠(املتوسط احلسايب يساوي 

ـ ) ١٧(واليت متثلها العبارة رقـم  ) يستند يف تدريسه إىل مبادئ ال ميكن تطبيقها   ةباملرتب
 ).  ٣.٠٩(مبتوسط حسايب يساوي  التاسعة عشر

 
 :  رجة غري موافقالعبارات اليت كانت االستجابة عليها بد -د

من الصعب أن يتواصل املعلم مع الطالب عن طريق أدوات التعليم اإللكتـروين  ( العبارة 
العشرين وذلك مبتوسـط حسـايب     ةجاءت باملرتب) ٨(واليت متثلها العبارة رقم )  املختلفة 

)٢.٤٦. ( 
مـا  (ناول لذلك ميكن القول بصفة عامة ومن خالل نتائج إجابة التساؤل األول والذي ت 

املشرف  موقفأن العبارات اليت تقيس )  اإللكتروين ؟ تعليمال جتاهاملشرف التربوي  موقف
عبارة ومن خالل اسـتجابات جمتمـع   ) ٢٠(تكونت من  اإللكتروين تعليمال جتاهالتربوي 

 بدرجة موافق علـى  عبارة و) ١١(درجة موافق جدا على الدراسة لوحظ وجود استجابة ب
عبـارة واحـدة   (عبارة وبدرجة غري موافق على ) ٢(رجة حيادي على ات وبدعبار) ٦(

أي أن ) ٤.١١(وسط احلسايب العام للمحور األول تسـاوي  لذلك كانت قيمة املت). فقط
 .كانت بدرجة موافق  اإللكتروين تعليمال جتاهاملشرف التربوي  موقفدرجة 

داد املسبق لدى أفراد العينة ويعتقد الباحث أن السبب يف ظهور هذه النتيجة هو االستع   
للتعامل مع التعليم اإللكتروين ، وأدركاهم ألمهيته يف العملية التعليمية ، ورغبتهم يف تطبيق 

أشـجع املعلـم الـذي     (العبارة التعليم اإللكتروين يف املدارس بأسرع وقت ، حيث أن 
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. ) ٤.٧٤(سـايب  األوىل مبتوسـط ح  ةجاءت باملرتب) يستخدم أدوات التعليم اإللكتروين 
دراسـة   و )م١٩٩٩(دراسة اخلطيب  و )م١٩٩٧(دراسة طوالبه وهذه النتيجة تتفق مع 

 . )م ٢٠٠٥( دراسة الزهراين  و )م٢٠٠٣( القحطاين 
 إجابة التساؤل الثاني: 

 ما أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين من وجهة نظر املشرفني التربويني ؟
واالحنرافات  املتوسطات احلسابيةإلحصاء الوصفي والذي متثل يف ااستخدام ب قام الباحث

 وجهة نظرواليت تقيس  ةاناملدونة يف احملور الثاين باالستب للعباراتوالترتيب، وذلك املعيارية 
وكذلك حساب املتوسـط   املشرف التربوي حنو أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين

 :على النحو التايل النتائج، ومت عرض  هلذه العبارات احلسايب العام
 

 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة   ):   ١٣( جدول رقم 

 حنو أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين

ب
رتي
 رقم الت

 الــعبــــــــارة
االحنراف املتوسط 

 االستجابة
 يارياملع احلسايب العبارة

 موافق جدا ٠.٥٦ ٤.٥٨ .أرى أن التعليم اإللكتروين يوفر مصادر معلومات هائلة للمعلمني  ٢٣ ١
 موافق جدا ٠.٥٨ ٤.٤٩ .يساعد التعليم اإللكتروين على نشر التقنية يف اتمع  ٣٢ ٢
 موافق جدا ٠.٦٢ ٤.٤٩ .استخدام التعليم اإللكتروين ينمي مهارات التعلم الذايت لدى املتعلم  ٢١ ٣

٤٠ ٤ 
أرى أن التعليم اإللكتروين مطلب مهم ملواكبة االنفجار املعريف يف جمال التربية 

 موافق جدا ٠.٦٩ ٤.٤٧ .والتعليم 

 موافق جدا ٠.٦٩ ٤.٤٠ أعتقد أن التعليم اإللكتروين يساعد الطالب على تطوير مهارام ومعارفهم وخربام  ٣٣ ٥

٢٥ ٦ 
تروين يسهل عملية الوصول إىل املعلم ويقضي على حواجز أشعر أن التعليم اإللك

 موافق جدا ٠.٦٤ ٤.٣٤ .املسافة

 موافق جدا ٠.٥٩ ٤.٣١ .يسهل التعليم اإللكتروين حتديث املواد التعليمية  ٣٨ ٧
 موافق جدا ٠.٦٦ ٤.٣٠ .يتأثر بأحداث العامل اخلارجي  اًحيوي اًديناميكي اًأرى أن التعليم اإللكتروين خيلق نظام ٢٢ ٨
 موافق جدا ٠.٧٣ ٤.٣٠ .يعمل التعليم اإللكتروين على زيادة االتصال بني الطلبة واملعلمني  ٢٤ ٩
 موافق جدا ٠.٧٤ ٤.٢٨ .أجد أن التعليم اإللكتروين يغري صورة الفصل التقليدي إىل بيئة تعلم تفاعلية  ٣٥ ١٠
 موافق جدا ٠.٨٢ ٤.٢٨ .ل اليوم ويف أي وقت يريده املتعلميعمل التعليم اإللكتروين على توفري املناهج طوا ٢٦ ١١
 موافق جدا ٠.٧٦ ٤.٢٦ .أرى أن التعليم اإللكتروين أكثر كفاءة يف استغالل الوقت  ٣٦ ١٢
 موافق ٠.٧٧ ٤.١٨ .أعتقد أن التعليم اإللكتروين يبقي أثر التعلم وجيعله أكثر ثباتاً يف ذهن الطالب  ٣٧ ١٣
 موافق ٠.٨٦ ٤.١٢ .تعليم اإللكتروين يقلل األعباء اإلدارية امللقاة على عاتق املعلم استخدام ال ٢٩ ١٤
 موافق ٠.٨٦ ٤.٠٢ .أرى أن التعليم اإللكتروين يوفر للطالب التعلم يف جو من اخلصوصية  ٣١ ١٥
 موافق ٠.٩٨ ٣.٨٣ .أعتقد أن التعليم اإللكتروين يسهل طرق تقومي الطالب  ٢٨ ١٦
 موافق ١.٢٩ ٣.٧٧ .ن استخدام التعليم اإللكتروين مضيعة للوقت أرى أ ٢٧ ١٧
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 موافق ١.٢٢ ٣.٥١ .يبدو يل أن الوقت املناسب مل حين بعد الستخدام التعليم اإللكتروين  ٣٤ ١٨
 حيادي ١.٢٢ ٣.٢٠ .أتوقع أن التعليم اإللكتروين ال يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني  ٣٠ ١٩
 حيادي ١.٢٠ ٣.١٨ .تعليم اإللكتروين يقلل التفاعل بني املعلم والطالب استخدام ال ٣٩ ٢٠

 موافق ٠.٨٢ ٤.١٢ املتوسط العام
 
 

املشرف التربوي حنو أمهية اسـتخدام   وجهة نظرأن ) ١٣(نستنتج من نتائج اجلدول رقم   
م ، حيث بلغ املتوسـط احلسـايب العـا   )موافق(كانت بدرجة  املعلمني للتعليم اإللكتروين

 "ليكرت"وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ) ٤.١٢(الستجابات جمتمع الدراسة 
 ).موافق(وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة ) ٤.٢٠ –٣.٤١(اخلماسي 

وجود اختالف يف درجة استجابة أفراد اتمع بالنسبة للعبارات اليت تقيس  لوحظ أيضاً   
حيث تراوحت  مهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكترويناملشرف التربوي حنو أ وجهة نظر

سـابية  وهذه املتوسطات احل) ٤.٥٨ – ٣.١٨( متوسطات استجابات جمتمع الدراسة من 
إىل  اخلماسـي والـيت تشـري   " ليكـرت "الرابعة واخلامسة ملقياس تقع بني الفئات الثالثة و

املتوسطات احلسابية مت ترتيـب  االستجابات حيادي و موافق و موافق جدا وبناءا على قيم 
 :ترتيبا تنازليا كالتايل ةانباالستب) ٤٠–٢١(ارات واليت متثلها العبارات من هذه العب

 

 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة موافق جدا  -أ
واليت ) أرى أن التعليم اإللكتروين يوفر مصادر معلومات هائلة للمعلمني  (جاءت العبارة 

يساعد (  ارة كانت العب،) ٤.٥٨(األوىل مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ٢٣(لعبارة رقم متثلها ا
ـ ) ٣٢(واليت متثلها العبارة رقـم   )التعليم اإللكتروين على نشر التقنية يف اتمع   ةباملرتب

استخدام التعليم اإللكتروين ينمـي  ( ، ولوحظ أن العبارة )٤.٤٩(الثانية مبتوسط حسايب 
الثالثـة   ةجاءت باملرتب) ٢١(واليت متثلها العبارة رقم  )املتعلم الذايت لدى مهارات التعلم 

أرى أن التعلـيم  ( بينما كانت العبـارة  ). ٤.٤٩(ان املتوسط احلسايب يساوي حيث ك
والـيت متثلـها    )عريف يف جمال التربية والتعليم اإللكتروين مطلب مهم ملواكبة االنفجار امل

   ، كانت العبـارة  ) ٤.٤٧(الرابعة حيث كان املتوسط احلسايب  ةباملرتب) ٤٠(العبارة رقم 
 )وخربام  أعتقد أن التعليم اإللكتروين يساعد الطالب على تطوير مهارام ومعارفهم( 

يف حني كانـت  ).٤.٤٠(اخلامسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ٣٣(واليت متثلها العبارة رقم 
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يسهل عملية الوصول إىل املعلم ويقضي على حواجز  أشعر أن التعليم اإللكتروين (العبارة 
). ٤.٣٤(السادسة مبتوسـط حسـايب    ةباملرتب)  ٢٥ (واليت متثلها العبارة رقم ) املسافة 

واليت متثلها العبارة رقم  )يسهل التعليم اإللكتروين حتديث املواد التعليمية ( جاءت العبارة 
أرى ( ة كانت العبار).٤.٣١(سايب يساوي السابعة حيث كان املتوسط احل ةباملرتب) ٣٨(

والـيت  ) يتأثر بأحداث العامل اخلـارجي   اًحيوي اًديناميكي اًأن التعليم اإللكتروين خيلق نظام
يعمل  (، لوحظ أن العبارة )٤.٣٠(الثامنة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ٢٢(متثلها العبارة رقم 

     واليت متثلها العبـارة رقـم   ) ة واملعلمني التعليم اإللكتروين على زيادة االتصال بني الطلب
، بينما لـوحظ أن  )٤.٣٠(التاسعة حيث كان املتوسط احلسايب هلا يساوي  ةباملرتب) ٢٤(

) أجد أن التعليم اإللكتروين يغري صورة الفصل التقليدي إىل بيئة تعلم تفاعليـة  ( العبارة 
ان املتوسـط احلسـايب يسـاوي    يث كالعاشرة ح ةباملرتب) ٣٥(واليت متثلها العبارة رقم  

يعمل التعليم اإللكتروين على توفري املناهج طوال اليـوم  ( بينما كانت العبارة  ،) ٤.٢٨(
ة عشرة احلادي ةجاءت باملرتب) ٢٦(واليت متثلها العبارة رقم  )ويف أي وقت يريده املتعلم  

اإللكتروين أكثـر   أرى أن التعليم (لوحظ أن العبارة ). ٤.٢٨(مبتوسط حسايب يساوي 
حيث كان  ةالثانية عشر ةباملرتب) ٣٦(واليت متثلها العبارة رقم ) كفاءة يف استغالل الوقت 

 ) .٤.٢٦(املتوسط احلسايب هلا يساوي 
 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة موافق  -ب

أكثر ثباتاً يف ذهـن   التعلم وجيعلهأن التعليم اإللكتروين يبقي أثر  أعتقد( لوحظ أن العبارة 
حيث كـان املتوسـط    الثالثة عشر ةجاءت باملرتب) ٣٧(واليت متثلها العبارة رقم  )الطالب 

استخدام التعليم اإللكتروين يقلل األعبـاء  ( بينما كانت العبارة ). ٤.١٨(احلسايب يساوي 
الرابعة عشر حيث  ةباملرتب) ٢٩(واليت متثلها العبارة رقم ) اإلدارية امللقاة على عاتق املعلم 

أرى أن التعليم اإللكتروين يوفر للطالب ( ، كانت العبارة ) ٤.١٢(كان املتوسط احلسايب 
اخلامسة عشر مبتوسط  ةباملرتب) ٣١(واليت متثلها العبارة رقم ) التعلم يف جو من اخلصوصية 

تقـومي   أعتقد أن التعليم اإللكتروين يسهل طرق (يف حني كانت العبارة ).٤.٠٢(حسايب 
). ٣.٨٣(السادسة عشر مبتوسط حسـايب   ةباملرتب) ٢٨(واليت متثلها العبارة رقم ) الطالب 

واليت متثلها العبـارة   )أرى أن استخدام التعليم اإللكتروين مضيعة للوقت( جاءت العبارة 



 

 ـــ  ٧٣  ـــ  ١٣٦

كانـت  ). ٣.٧٧(  السابعة عشر حيث كان املتوسط احلسايب يسـاوي  ةباملرتب) ٢٧(رقم 
واليت متثلها ) بدو يل أن الوقت املناسب مل حين بعد الستخدام التعليم اإللكتروين ي( العبارة 

 ).٣.٥١( الثامنة عشر مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ٣٤(العبارة رقم 
 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة حيادي  -ج
) ردية بني املـتعلمني  يراعي الفروق الفتروين ال أتوقع أن التعليم اإللك( لوحظ أن العبارة   

كان املتوسط احلسايب هلا يساوي التاسعة عشر حيث  ةباملرتب) ٣٠(واليت متثلها العبارة رقم 
استخدام التعليم اإللكتروين يقلل التفاعل بـني املعلـم   ( ، بينما لوحظ أن العبارة )٣.٢٠(

توسـط احلسـايب   العشرين حيث كان امل ةباملرتب) ٣٩(واليت متثلها العبارة رقم  )والطالب 
 ). ٣.١٨( يساوي 

مـا  ( لذلك ميكن القول بصفة عامة ومن خالل نتائج إجابة التساؤل الثاين والذي تناول    
املشـرف   وجهة نظرأن العبارات اليت تقيس )  أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين ؟

عبارة ومن خالل ) ٢٠(من تكونت  التربوي حنو أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين
عبـارة  ) ١٢(ستجابة بدرجة موافق جدا علـى  استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجود ا

سط لذلك كانت قيمة املتو  عبارتنيعبارات وبدرجة حيادي على ) ٦(بدرجة موافق على و
املشرف التربوي حنو أمهية  وجهة نظرأي أن ) ٤.١٢( تساوياحلسايب العام للمحور الثاين 

 .كانت بدرجة موافق خدام املعلمني للتعليم اإللكترويناست
ويعتقد الباحث أن السبب يف ظهور هذه النتيجة هو إدراك أفراد العينة وتفهمهم للتغري    

الذي طرأ على التكنولوجيا ، وما أفرزته ثورة االتصاالت واملعلومات من نقلـة تارخييـة   
ادة من هذه التقنية لدعم التعلـيم التقليـدي   للمجتمع اإلنساين ، وبالتايل البد من االستف

وعدم التأخر يف تطبيق التعليم اإللكتروين ملا له من أمهية كبرية يف تطوير العملية التعليميـة  
وكذا دور اإلعالم والقطاع اخلاص يف توفري املعلومات وإلقاء الضوء ، ودفعها حنو األفضل 

دراسـة  وهذه النتيجة تتفق مع ،  م اإللكتروينوالرائدة يف جمال التعليعلى النماذج الناجحة 
روانـد  ، ودراسة  )١٩٩٧,Teeter( تيتر ، ودراسة (١٩٩٧,Maxwell)ماكسويل 

)Rowand,م ٢٠٠٥( ، ودراسة الزهراين  )١٩٩٩. ( 
 إجابة التساؤل الثالث: 
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 ما معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين من وجهة نظر املشرفني التربويني ؟
واالحنرافات   املتوسطات احلسابيةاإلحصاء الوصفي والذي متثل يف استخدام ب م الباحثقا

 وجهة نظرواليت تقيس  ةانملدونة يف احملور الثاين باالستبا للعباراتاملعيارية والترتيب وذلك 
وكـذلك حسـاب    املشرف التربوي حنو معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتـروين 

 :على النحو التايل النتائج، ومت عرض  هلذه العبارات العام املتوسط احلسايب
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة   ):   ١٤( جدول رقم 

  حول معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين 

ب
رتي
 رقم الت

 الــعبــــــــارة
االحنراف املتوسط 

 االستجابة
 املعياري احلسايبالعبارة

أوافق جدا ٠.٧١ ٤.٣٢ .عدم توافر األجهزة والربجميات الالزمة للتعليم اإللكتروين ٤١ ١

أوافق جدا ٠.٨٢ ٤.٣٢ .ضعف البنية التحتية للتعليم اإللكتروين ٤٢ ٢

 أوافق ٠.٨٦ ٤.٠٦.أشعر بعدم توافر كفاية الكوادر البشرية للتعامل مع التعليم اإللكتروين  ٤٣ ٣
 أوافق ٠.٨١ ٣.٩٣ .عدم وجود آلية معينة لتدريب املعلمني على التعليم اإللكتروين ٥١ ٤

٥٨ ٥ 
ارات التعامل مع الكمبيوتر وشبكة يف مهاًأعتقد بأن هناك ضعف

 أوافق ١.٠٦ ٣.٦٣ .لدى نسبة كبرية من املعلمني  اإلنترنت

 أوافق ٠.٩٤ ٣.٤٦ .لتعليم اإللكتروينأشعر بأن اجتاهات املعلمني سلبية حنو ا ٤٧ ٦
 حمايد ١.٠٤ ٣.٣٩ .من الصعب تفهم بعض املسؤولني لدور التقنية يف التعليم ٥٧ ٧
 حمايد ١.١٥ ٣.٢٩ أرى أن التعليم اإللكتروين يفتقر إىل عنصر األمان ٤٤ ٨

٥٠ ٩ 
أعتقد أن األنظمة والطرق واألساليب اليت يتم فيها التعليم اإللكتروين 

 حمايد ١.٠٢ ٣.٢٨ .ري واضحة غ

 حمايد ١.٢١ ٣.٢٨ .استخدام اللغة االجنليزية بنسبة كبرية يف جمال التعليم اإللكتروين  ٤٥ ١٠
 حمايد ١.٠٢ ٣.٠١ .يصعب أن يفهم اتمع ماهية التعليم اإللكتروين ٤٩ ١١
 حمايد ١.٠٧ ٢.٩٩  يصعب تطبيق االختبارات يف التعليم اإللكتروين الحتمال سهولة الغش ٥٩ ١٢
 حمايد ١.١٣ ٢.٨٧ .أرى أن التعليم اإللكتروين يصعب تطبيقه يف بعض املواد ٥٣ ١٣
 حمايد ١.٠٧ ٢.٧٨أشعر أن الرقابة على الشبكة اإللكترونية حتد من إثراء العملية التعليمية  ٥٦ ١٤

٦٠ ١٥ 
ة أعتقد بأن للتعليم اإللكتروين تأثريات سلبية يف اجلوانب الديني

 حمايد ٠.٩٩ ٢.٦٩ .واالجتماعية 

٥٥ ١٦ 
أعتقد أن نضوج الطالب الفكري والثقايف الميكن أن يتم من خالل 

 حمايد ١.٠٣ ٢.٦٥ .التعليم اإللكتروين 

 حمايد ١.١٤ ٢.٦٤ .أرى أن سلبيات التعليم اإللكتروين أكثر من اجيابياته ٤٦ ١٧

٥٤ ١٨ 
باً واحداً من التعليم وهو توفري يبدو يل أن التعليم اإللكتروين يوفر جان

 حمايد ١.٠٣ ٢.٦٢ .املعلومات فقط 
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 أوافق ١.٠٤ ٢.٥٥.أشعر بأن التعليم اإللكتروين يقلل من دور املعلمني يف العملية التعليمية  ٥٢ ١٩
 أوافق ٠.٩٤ ٢.٤٣ .أرى التعليم اإللكتروين يقلل من حتصيل الطالب للمواد الدراسية  ٤٨ ٢٠

 حمايد ١.٠٠ ٣.٢١ اماملتوسط الع
 

املشرف التربوي حنو معوقـات اسـتخدام    وجهة نظرأن ) ١٤(أشارت نتائج اجلدول رقم 
، حيث بلغ املتوسـط احلسـايب العـام    )حيادي(كانت بدرجة املعلمني للتعليم اإللكتروين 
 "ليكرت"وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس ) ٣.٢١(الستجابات جمتمع الدراسة 

 ).حيادي(وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة ) ٣.٤٠–٢.٦١(سي اخلما
لوحظ أيضا وجود اختالف يف درجة استجابة أفراد اتمع بالنسبة للعبارات اليت تقـيس  

حيـث  املشرف التربوي حنو معوقات استخدام املعلمني للتعلـيم اإللكتـروين    وجهة نظر
وهذه املتوسـطات  ) ٤.٣٢ – ٢.٤٣(تراوحت متوسطات استجابات جمتمع الدراسة من 

واليت  اخلماسي "ليكرت"احلسابية تقع بني الفئات الثانية والثالثة والرابعة و اخلامسة ملقياس 
على قيم املتوسطات  حيادي و موافق و موافق جدا وبناءإىل االستجابات غري موافق و تشري

ترتيبـا   االستبانةب) ٦٠ –٤١(من العبارات واليت متثلها العبارات احلسابية مت ترتيب هذه 
 :تنازليا كالتايل

 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة موافق جدا  -أ
واليت متثلـها  ) عدم توافر األجهزة والربجميات الالزمة للتعليم اإللكتروين  (جاءت العبارة 

نيـة  ضعف الب(كانت العبارة ). ٤.٣٢(األوىل مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ٤١(العبارة رقم 
الثانية مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٤٢(واليت متثلها العبارة رقم ) التحتية للتعليم اإللكتروين  

)٤.٣٢.( 
 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة موافق -ب

) للتعامل مع التعليم اإللكتروين  أشعر بعدم توافر كفاية الكوادر البشرية( كانت العبارة 
، يف حني كانـت  ) ٤.٠٦(الثالثة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ٤٣(رة رقم واليت متثلها العبا

والـيت متثلـها   ) عدم وجود آلية معينة لتدريب املعلمني على التعليم اإللكتروين (العبارة 
أعتقـد بـأن   ( كانت العبارة ). ٣.٩٣(الرابعة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ٥١(العبارة رقم 
لدى نسـبة كـبرية مـن     اإلنترنتع الكمبيوتر وشبكة يف مهارات التعامل م اًهناك ضعف
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، بينمـا  )٣.٦٣(اخلامسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ٥٨(واليت متثلها العبارة رقم ) املعلمني 
واليت متثلها العبارة رقم ) أشعر بأن اجتاهات املعلمني سلبية حنو التعليم اإللكتروين ( العبارة 

 ). ٣.٤٦(حسايب السادسة وذلك مبتوسط  ةباملرتب) ٤٧(
 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة حيادي -ج

واليت متثلـها  ) من الصعب تفهم بعض املسؤولني لدور التقنية يف التعليم  ( كانت العبارة 
أرى أن التعليم ( ، بينما العبارة )٣.٣٩(السابعة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ٥٧(العبارة رقم 

الثامنة وذلك  ةباملرتب)  ٤٤ (واليت متثلها العبارة رقم ) نصر األمان اإللكتروين يفتقر إىل ع
أعتقد أن األنظمة والطرق واألساليب اليت يتم ( جاءت العبارة ).٣.٢٩(مبتوسط حسايب 

ـ ) ٥٠(واليت متثلها العبارة رقـم  ) فيها التعليم اإللكتروين غري واضحة  التاسـعة   ةباملرتب
استخدام اللغة االجنليزية بنسبة كبرية  (احتلت العبارة يف حني ). ٣.٢٨(مبتوسط حسايب 

الترتيب العاشر مبتوسط حسايب ) ٤٥(واليت متثلها العبارة رقم ) يف جمال التعليم اإللكتروين 
واليت متثلها ) يصعب أن يفهم اتمع ماهية التعليم اإللكتروين ( جاءت العبارة ).٣.٢٨(

يصعب ( كانت العبارة ).٣.٠١(مبتوسط حساب  ةعشر احلادية ةباملرتب) ٤٩(العبارة رقم 
واليت متثلها العبارة رقم ) تطبيق االختبارات يف التعليم اإللكتروين الحتمال سهولة الغش 

أرى أن التعليم ( ، بينما كانت العبارة )٢.٩٩(ايب مبتوسط حس ةالثانية عشر ةباملرتب) ٥٩(
الثالثـة   ةباملرتب) ٥٣(يت متثلها العبارة رقم وال) اإللكتروين يصعب تطبيقه يف بعض املواد 

أشعر أن الرقابة على الشـبكة  ( ، يف حني كانت العبارة ) ٢.٨٧(عشر مبتوسط حسايب 
الرابعة  ةباملرتب) ٥٦(واليت متثلها العبارة رقم ) اإللكترونية حتد من إثراء العملية التعليمية 

بأن للتعليم اإللكتـروين تـأثريات    أعتقد( كانت العبارة ). ٢.٧٨(عشر مبتوسط حسايب 
اخلامسـة   ةباملرتب) ٦٠(واليت متثلها العبارة رقم ) سلبية يف اجلوانب الدينية واالجتماعية 

أعتقد أن نضوج الطالب الفكري والثقايف  (، بينما العبارة )٢.٦٩(عشر مبتوسط حسايب 
ـ ) روين الميكن أن يتم من خالل التعليم اإللكت ـ ) ٥٥(ارة رقـم  واليت متثلها العب  ةباملرتب

أرى أن سلبيات التعلـيم  ( كانت العبارة ).٢.٦٥(وذلك مبتوسط حسايب السادسة عشر 
السابعة عشر حيـث   ةباملرتب) ٤٦(واليت متثلها العبارة رقم ) اإللكتروين أكثر من اجيابياته 

ـ  (كانت العبارة ). ٢.٦٤(كان املتوسط احلسايب يساوي  روين يبدو يل أن التعليم اإللكت
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) ٥٤(واليت متثلها العبارة رقـم  ) يوفر جانباً واحداً من التعليم وهو توفري املعلومات فقط 
 ).٢.٦٢(الثامنة عشر مبتوسط حسايب  ةباملرتب

 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة غري موافق-د
) ملية التعليمية أشعر بأن التعليم اإللكتروين يقلل من دور املعلمني يف الع (جاءت العبارة 

يف حـني   ، )٢.٥٥(مبتوسط حسايب  التاسعة عشر ةباملرتب) ٥٢(واليت متثلها العبارة رقم 
واليت ) أرى التعليم اإللكتروين يقلل من حتصيل الطالب للمواد الدراسية ( احتلت العبارة 

      يب الترتيب العشرين واألخري هلذا احملور وذلك مبتوسـط حسـا  ) ٤٨(متثلها العبارة رقم 
)٢.٤٣.( 
الـذي تنـاول        لذلك ميكن القول بصفة عامة ومن خالل نتائج إجابة التساؤل الثالث و   
 وجهة نظـر  أن العبارات اليت تقيس)  ما معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين ؟( 

عبارة ) ٢٠(تكونت من املشرف التربوي حنو معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين 
) ٢(بدرجة موافق جدا علـى   ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة

عبارة وبدرجة غـري  ) ١٢(بدرجة حيادي على  عبارات و) ٤(عبارة و بدرجة موافق على 
لعام للمحور الثالث تسـاوي  لذلك كانت قيمة املتوسط احلسايب ا. عبارة) ٢(موافق على 

املشـرف التربـوي حنـو     وجهة نظرجمتمع الدراسة على درجة أي أن استجابة ) ٣.٢١(
 .كانت بدرجة حياديمعوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين 

ويعتقد الباحث أن السبب يف ظهور هذه النتيجة هو اختالف الفهـم ملاهيـة التعلـيم        
اإلضافة إىل عدم نضـوج  اإللكتروين لدى أفراد العينة وعدم إملامهم باآللية اليت يطبق ا ، ب

جتربة التعليم اإللكتروين يف اململكة العربية السعودية ، واختالف التجارب وتفاوـا بـني   
عدم توافر األجهزة والربجميات  (جاءت العبارة املدارس اليت تطبق التعليم اإللكتروين ، وقد 

ـ  واليت متثلها العبارة رقم ) الالزمة للتعليم اإللكتروين  األوىل مبتوسـط حسـايب    ةباملرتب
واألدوات األجهـزة  ، وهذا ما اتفق عليه أفراد العينة إىل حد ما ، حيث تعتـرب  ) ٤.٣٢(

أرى التعليم اإللكتروين يقلل ( احتلت العبارة هي عصب التعليم اإللكتروين ، و والربجميات
ك مبتوسط وذلالترتيب العشرين واألخري هلذا احملور ) من حتصيل الطالب للمواد الدراسية 

، مما يدل على أفراد العينة لديهم اقتناع بأمهية التعليم اإللكتروين يف زيادة ) ٢.٤٣(حسايب 
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دراسـة السـرطاوي   و) م١٩٩٧(دراسة طوالبه حتصيل الطالب ، وهذه النتائج تتفق مع 
 عجمـي ال دراسة و )م٢٠٠٤(اخلرباء  دراسة و )م ٢٠٠٢(دراسة العبيد و ) م ٢٠٠١(
 .)م٢٠٠٢(  ، ودراسة احلجي )م٢٠٠٥( احلازمي  دراسةو )م٢٠٠٤(

 إجابة التساؤل الرابع: 
املشرفني التربويني حنو جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  هل توجد

 تعزى ملتغري املؤهل الدراسي  ؟ التعليم اإللكتروين
طات استجابات مجتمع   ة بين متوسلمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائي) ت(تم استخدام اختبار   

.) ١٥(ي، وعرض النتائج في جدول رقم تبعا لمتغير المؤهل الدراس محاور االستبانةالدراسة على   
 

 للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة  )ت(نتائج اختبار ) :  ١٥(جدول رقم 
 تبعا ملتغري املؤهل الدراسي 

 العدد املؤهل الدراسي احملاور
 االحنراف املتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب 

 األول
 ٠.٣٥ ١٣٩٤.١٣ بكالوريوس

٠.٠٧ ١٧١ ١.٨١ 
 ٠.٣٨ ٤.٠١ ٣٤ دراسات عليا

 الثاين
 ٠.٤٤ ١٣٩٤.١٤ بكالوريوس

٠.٠٩ ١٧١ ١.٦٩ 
 ٠.٤٧ ٤.٠٠ ٣٤ دراسات عليا

 الثالث
 ٠.٥٣ ١٣٩٣.١٦ بكالوريوس

٠.١٠ ١٧١ ٢.٤٢ 
 ٠.٦٢ ٣.٤١ ٣٤ دراسات عليا

 
 

 )اإللكتروينالتعليم  جتاهاملشرف التربوي  موقف(احملور األول 
التربويني احلاصلني على املؤهل الدراسي الستجابات املشرفني  احلسابية املتوسطات

) ٤.٠١، ٤.١٣(كانت ) دراسات عليا(و احلاصلني على املؤهل الدراسي ) بكالوريوس(
وهي ) ١.٨١( تساوي) ت(وكانت قيمة . التوايل ىعل) ٠.٣٨، ٠.٣٥(باحنرافات معيارية 

لة فروق ذات دال عدم وجودوهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةغري دال
وجهات نظر بني ) دراسات عليا(فئة و) بكالوريوس(كل من فئة  إحصائية بني استجابات

 .م اإللكتروينيعلتو الحن نيالتربوي نياملشرف
 )استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين أمهية(احملور الثاين 
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الدراسي  التربويني احلاصلني على املؤهل الستجابات املشرفنياحلسابية  املتوسطات أنوجد  
 )٤.٠٠، ٤.١٤ ( كانـت ) دراسات عليا(احلاصلني على املؤهل الدراسي و) بكالوريوس(

وهي غـري  ) ١.٦٩(هي) ت( وكانت قيمة.التوايل ىعل) ٠.٤٤،٠.٤٧(باحنرافات معيارية 
فروق ذات داللة إحصائية  عدم وجود وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةدال

 نياملشـرف  وجهات نظربني ) دراسات عليا(فئة و) بكالوريوس(كل من فئة بني استجابات 
 .اإللكتروينحنو أمهية استخدام املعلمني للتعليم  نيالتربوي

 ) معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين(احملور الثالث 
املتوسطات احلسابية الستجابات املشرفني التربويني احلاصلني على املؤهل الدراسي  كانت

 )٣.١٦،٣.٤١(كانت ) دراسات عليا(احلاصلني على املؤهل الدراسي و) بكالوريوس(
وهي غري ) ٢.٤٢(هي ) ت(وكانت قيمة . على التوايل) ٠.٦٢، ٠.٥٣(باحنرافات معيارية 

ذات داللة  فروقمما يدل على عدم وجود ) ٠.٠٥(دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
وجهات نظر بني ) دراسات عليا(وفئة ) بكالوريوس( من فئة كل إحصائية بني استجابات
 .رويناستخدام املعلمني للتعليم اإللكت معوقات املشرفني التربويني حنو

 إجابة التساؤل الخامس: 
املشرفني التربويني حنو جمتمع الدراسة من  مواقفبني فروق ذات داللة إحصائية  توجدهل 

 ؟تعزى ملتغري اخلربة يف جمال اإلشراف التربوي  التعليم اإللكتروين
بين  لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية) ف(تحليل التباين األحادي اختبار استخدام تم  
وعرض  التعليميةتبعا لمتغير الخبرة  محاور االستبانة وسطات استجابات مجتمع الدراسة علىمت

:على النحو التالي) ١٦(نتائجه في جدول رقم   
 

 يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حول مواقف املشرفني التربويني  : )أ  ـ ١٦( جدول رقم  
 تبعا ملتغري اخلربة قي جمال اإلشراف التربوي  جتاه التعليم اإللكتروين                              

 
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدداخلربة يف جمال اإلشراف التربوي

 ٠.٩٨ ٤.١٦ ٤٨ سنوات٥-٠من 
 ٠.٨٣ ٤.٠٥ ٥٥ سنوات١٠-٦من
 ٠.٩٢ ٤.١٠ ٣٥ سنة١٥-١١من
 ٠.٩٦ ٤.١١ ٣٥ سنة فأكثر١٦من
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بمتوسط )  ٤.١٦إلى   ٤.٠٥( نالحظ إن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ) أ  ـ ١٦( من الجدول رقم       
) ٤.١١(عام  

 
 نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  جمتمع الدراسة:  )ب   ـ ١٦(  جدول رقم  

 شراف التربويتبعا ملتغري اخلربة قي جمال اإل
 الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصادر التباين احملاور

 األول
 ٠.١٢ ٣ ٠.٣٥ بني اموعات

 ٠.١٣ ١٦٩ ٢١.٦٧ داخل اموعات ٠.٤٤ ٠.٩١
   ١٧٢ ٢٢.٠٢ الكلي

 الثاين
 ٠.١٨ ٣ ٠.٥٥ بني اموعات

٠.٤٤ ٠.٩١ ٠.٢٠ ١٦٩ ٣٤.٠٨ موعاتداخل ا 
   ١٧٢ ٣٤.٦٣ الكلي

 الثالث
 ٠.٤٨ ٣ ١.٤٤ بني اموعات

 ٠.٣١ ١٦٩ ٥١.٨٦ داخل اموعات ٠.٢٠ ١.٥٦
   ١٧٢ ٥٣.٣٠ الكلي

 
 
 
 
 
 
 المحور األول (موقف المشرف التربوي تجاه التعليم اإللكتروني)

 وتشير إلى تشابهه، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  دالة إحصائيًاوهي غير ) ٠.٩١(تساوي ) ف(قيمة 
وتدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات  مجتمع الدراسة استجابات

 ينالتربوي ينالمشرف مواقف بينوالمشرفين التربويين باختالف خبراتهم في مجال اإلشراف التربوي 
.اإللكتروني تعليمال تجاه  

 )استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين ةأمهي(احملور الثاين 
وهو ، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة دالة إحصائيًا غير  وهذه القيمة) ٠.٩١(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات مجتمع الدراسة آانت متشابهه وال يوجد  على أن استجابات دليل 

 وجهات نظر بينتهم في مجال اإلشراف التربوي وخبرااستجابات المشرفين التربويين باختالف 
.أهمية استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني نحو ينالتربوي ينالمشرف  

 المحور الثالث (معوقات استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني)
 ىإلوتشير ،)٠.٠٥(عند مستوى داللة دالة إحصائيًا غير وهذه القيمة ) ١.٥٦(تساوي ) ف(آانت قيمة 

وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات المشرفين  مجتمع الدراسة استجاباتتشابهه 
نحو  ينالتربوي ينالمشرف وبين وجهات نظرالتربويين باختالف خبراتهم في مجال اإلشراف التربوي 

.معوقات استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني  
 إجابة التساؤل السادس:  

 ٠.٩٢ ٤.١١ ١٧٣ كليال
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ين  هل توجد فر يم     مجتمع الدراسة من     مواقف وق ذات داللة إحصائية ب ويين نحو التعل المشرفين الترب
تعزى لمتغير التخصص ؟ اإللكتروني  

ين متوسطات استجابات مجتمع       ) ت(تم استخدام اختبار  ة إحصائية ب لمعرفة هل توجد فروق ذات دالل
.)  ١٧(ائج في جدول رقم رض النتوع ، التخصصتبعا لمتغير  الدراسة علي محاور االستبانة  

 
 

 للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة )ت (نتائج اختبار ) :   ١٧(  جدول رقم 
 تبعا ملتغري التخصص 

 العدد التخصص احملاور
 االحنراف املتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب 

 األول
 ٠.٣٩ ٤.٠٩ ٥٣ علمي

٠.٦٤ ١٧١ ٠.٤٥ 
 ٠.٣٤ ٤.١٢ ١٢٠ نظري

 الثاين
 ٠.٤٥ ٤.٠٧ ٥٣ علمي

٠.٣٣ ١٧١ ٠.٩٧ 
 ٠.٤٥ ٤.١٤ ١٢٠ نظري

 الثالث
 ٠.٦١ ٣.٢٢ ٥٣ علمي

٠.٩٠ ١٧١ ٠.١١ 
 ٠.٥٤ ٣.٢١ ١٢٠ نظري

 
 )اإللكتروين التعليم جتاهاملشرف التربوي  موقف(احملور األول 

 )نظري(وأصحاب التخصص ) علمي(صحاب التخصص الستجابات أاحلسابية  املتوسطات 
 وكانت قيمة . التوايل ىعل )٠.٣٩،٠.٣٤(باحنرافات معيارية  )٤.٠٩،٤.١٢(تساوي 

، وهذا يدل ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٤٥( تساوي) ت(
ختالف املشرفني التربويني بافروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجودعلى 

 .اإللكتروين تعليمال جتاه نيالتربوي نياملشرف مواقفبني وختصصام 
 )استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين أمهية(احملور الثاين 
وأصحاب التخصص ) علمي(الستجابات أصحاب التخصص احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

التوايل  وكانت  ىعل) ٠.٤٥، ٠.٤٥(باحنرافات معيارية  )٤.١٤، ٤.٠٧( هي) نظري(
 وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٩٧(هي ) ت(قيمة 

املشرفني التربويني باختالف ختصصام فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجود
 .حنو أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين نيالتربوي نياملشرف وجهات نظربني و
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 ) معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين(ر الثالث احملو
وأصحاب التخصص ) علمي(الستجابات أصحاب التخصص احلسابية  املتوسطاتوجد أن  
قيمة  التوايل وكانت ىعل) ٠.٦١،٠.٥٤(باحنرافات معيارية ) ٣.٢١، ٣.٢٢( هي) نظري(
عـدم   مما يدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.١١(هي ) ت(

بني واملشرفني التربويني باختالف ختصصام فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود
 .حنو معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين نيالتربوي نياملشرف وجهات نظر

 إجابة التساؤل السابع: 
المشرفين التربويين نحو التعليم ة من مجتمع الدراس مواقفهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

تعزى لمتغير الدورات في مجال اإلشراف التربوي ؟ اإللكتروني  
لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة علي   محاور 

وعرض النتائج ) ت(، تم استخدام اختبار  الدورات في مجال اإلشراف التربويتبعا لمتغير  االستبانة
) .١٨(في جدول رقم   

 
 للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة )ت ( نتائج اختبار ) : ١٨(جدول رقم 

 تبعا ملتغري الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي 

 العدد الدورات التدريبية احملاور
 االحنراف املتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية يارياملع احلسايب 

 األول
 ٠.٣٧ ١٣٠٤.١١ يوجد

٠.٩١ ١٧١ ٠.١١ 
 ٠.٣٠ ٤.١١ ٤٣ ال يوجد

 الثاين
 ٠.٤٧ ١٣٠٤.١٤ يوجد

٠.٢٤ ١٧١ ١.١٧ 
 ٠.٣٧ ٤.٠٥ ٤٣ ال يوجد

الثالث
 ٠.٥٧ ١٣٠٣.١٨ يوجد

٠.٢١ ١٧١ ١.٢٥ 
 ٠.٥٠ ٣.٣٠ ٤٣ ال يوجد

 

 )اإللكتروين التعليم جتاهوي املشرف الترب موقف(احملور األول 
لديهم الدورات يوجد الستجابات املشرفني التربويني الذين احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

لديهم الدورات التدريبيـة يف جمـال   والذين اليوجد  التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي
 ، التوايل ىعل ) ٠.٣٧،٠.٣٠(باحنرافات معيارية  )٤.١١، ٤.١١( هي اإلشراف التربوي

وتدل ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.١١(هي ) ت(وكانت قيمة 
كل من املشرفني التربويني الذين فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجود على
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لديهم الدورات الذين اليوجد و لديهم الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوييوجد 
 .اإللكتروين تعليمال جتاه نيالتربوي نياملشرف مواقفبني و يف جمال اإلشراف التربويالتدريبية 

 )استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروينأمهية (احملور الثاين 
لـديهم الـدورات   يوجد الستجابات املشرفني التربويني الذين احلسابية  املتوسطات كانت

لديهم الدورات التدريبيـة يف جمـال   اليوجد والذين  التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي
التوايل  ىعل ) ٠.٣٧، ٠.٤٧(باحنرافات معيارية  )٤.٠٥،  ٤.١٤( هياإلشراف التربوي 

وهذا ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ١.١٧( هي) ت(وكانت قيمة 
ني التربويني كل من املشرففروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجوديدل على 

لـديهم  وجد والذين ال ت لديهم الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربويتوجد الذين 
حنو أمهية  نيالتربوي نياملشرف وجهات نظربني و الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي

 .استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين
 ) لتعليم اإللكتروينمعوقات استخدام املعلمني ل(احملور الثالث 

لديهم الـدورات  وجد تالستجابات املشرفني التربويني الذين احلسابية  املتوسطات وجد أن
لديهم الدورات التدريبيـة يف جمـال   وجد والذين ال ت التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي

  التوايل ىعل ) ٠.٥٠، ٠.٥٧(باحنرافات معيارية ) ٣.٣٠، ٣.١٨( هياإلشراف التربوي 
ممـا  ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةدالوهي غري ) ١.٢٥(هي ) ت(وكانت قيمة 

كل من املشرفني التربويني فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجود يدل على
لـديهم  الذين اليوجـد  و لديهم الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوييوجد الذين 

حنـو   نيالتربـوي  نياملشرف وجهات نظربني و ال اإلشراف التربويالدورات التدريبية يف جم
 .معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين

 إجابة التساؤل الثامن: 
المشرفين التربويين نحو التعليم مجتمع الدراسة من  مواقفهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

اآللي ؟ تعزى لمتغير درجة اإللمام بالحاسباإللكتروني   
لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  )ف(اختبار استخدام تحليل التباين األحادي  تم 
) درجة اإللمام بالحاسب اآلليتبعا لمتغير  االستبانةوسطات استجابات مجتمع الدراسة على محاور مت

:على النحو التالي)  ١٩( وعرض نتائجه في جدول رقم   
 

 يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حول مواقف املشرفني التربويني  : )أ  ـ ١٩( جدول رقم  
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 تبعا ملتغري اخلربة قي جمال اإلشراف التربوي جتاه التعليم اإللكتروين                              

بمتوسط عام )  ٤.١٧إلى   ٤.٠٧( نالحظ أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ) أ  ـ ١٩( من الجدول رقم  
  )٤.١٠(بلغ

 
 استجابات  جمتمع الدراسةنتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات  :)  بـ  ١٩(  جدول رقم

 تبعا ملتغري درجة اإلملام باحلاسب اآليل
 الداللة اإلحصائيةقيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصادر التباين احملاور

 األول
 ٠.١٧ ٢ ٠.٣٣ بني اموعات

 ٠.١٣ ١٧٠ ٢١.٦٩ داخل اموعات ٠.٢٨ ١.٢٩
   ١٧٢ ٢٢.٠٢ الكلي

 لثاينا
 ٠.٠٨ ٢ ٠.١٦ بني اموعات

 ٠.٢٠ ١٧٠ ٣٤.٤٧ داخل اموعات ٠.٦٨ ٠.٣٩
   ١٧٢ ٣٤.٦٣ الكلي

 الثالث
 ٠.٢٣ ٢ ٠.٤٦ بني اموعات

 ٠.٣١ ١٧٠ ٥٢.٨٤ داخل اموعات ٠.٤٨ ٠.٧٣
   ١٧٢ ٥٣.٣٠ الكلي

 
 
 
 المحور األول (موقف المشرف التربوي تجاه التعليم اإللكتروني)

 وتشير إلى تشابهه ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة دالة إحصائيًا وهي غير ) ١.٢٩(تساوي ) ف(قيمة   
وتدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات  مجتمع الدراسة استجابات

 تجاه ينالتربوي ينالمشرف مواقف بينوالمشرفين التربويين باختالف درجة اإللمام بالحاسب اآللي 
.اإللكتروني تعليمال  

 )أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين(حملور الثاين ا
وهو ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة دالة إحصائيًا غير  وهذه القيمة) ٠.٣٩(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
 فروق دالة إحصائيا بين متوسطاتمجتمع الدراسة آانت متشابهه وال يوجد على أن استجابات دليل 

 ينالمشرفوجهات نظر  بينواستجابات المشرفين التربويين باختالف درجة اإللمام بالحاسب اآللي 
.نحو أهمية استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني ينالتربوي  

 المحور الثالث (معوقات استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني)

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدددرجة اإلملام باحلاسب اآليل
 ٠.٨٢ ٤.٠٨ ١٠ ضعيف فأقل
 ٠.٨٦ ٤.٠٧ ١١١ متوسطة
 ١.٠٣ ٤.١٧ ٥٢ عالية
 ٠.٩٠ ٤.١٠ ١٧٣ الكلي
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 تشير إلىو) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ئيًا دالة إحصاغير وهذه القيمة ) ٠.٧٣(تساوي ) ف(آانت قيمة 
وعدم وجود عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات  مجتمع الدراسة استجاباتتشابهه 

نحو  ينالتربوي ينالمشرف وجهات نظر بينوالمشرفين التربويين باختالف درجة اإللمام بالحاسب اآللي 
. رونيمعوقات استخدام المعلمين للتعليم اإللكت  

وجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهـات املشـرف    دلت نتائج الدراسة على عدم   
حنـو  و،  أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتـروين  حنوو،  تربوي حنو املعلم اإللكتروينال

 ، ومتغري اخلـربة  ملتغري املؤهل الدراسي ىتعز معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين
، ومتغري التخصص ، ومتغري الدورات التدريبية يف جمال اإلشـراف   ل اإلشراف التربويجما

ويعتقد الباحث أن السبب يف ظهور هـذه  التربوي ، ومتغري درجة اإلملام باحلاسب اآليل ، 
يف وتطـابق  النتيجة هو إدراك أفراد العينة ألمهية التعليم اإللكتروين يف العملية التعليمية ، 

ميارسون نفس املهمات التعليميـة   حيث أن أفراد العينة، اإللكتروين  سفة التعليملفل فهمهم
وبالتايل يتعرضون للظروف واملتغريات واملعلومات نفسها ويعانون من نفـس املشـكالت   

هناك اتساق وأيضاً  ويسعون لتحقيق هدف مشترك وهو حتسني وتطوير العملية التعليمية ،
عام حيث أم ينتمون تمع واحد له عاداته وقيمه ومعتقداتـه  بشكل  يف الثقافة اتمعية

املتشاة إىل حد كبري، وبالتايل كان من املتوقع أن تكون اجتاهات أفراد العينة متقاربة بقدر 
كما أن املدارس الـيت يشـرف    ،التقارب يف العادات والقيم واملعتقدات لدى أفراد العينة 

 قاربة ومتشاة ومتجانسة كتجانس اتمع الذي وجدت فيه ،عليها املشرفون التربويون مت
 . )م١٩٩٩(دراسة اخلطيب  ، و )م١٩٩٧(دراسة طوالبه  مع وهذه النتائج تتفق
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 :يف النقاط التاليةميكن تلخيص أهم النتائج 
  ةانجمتمع الدراسة حول حماور االستب النتائج اخلاصة باستجابات:أوال

 ) موقف املشرف التربوي جتاه التعليم اإللكتروين(احملور األول 
ما موقف املشرف التربوي جتـاه التعلـيم   (نتائج إجابة التساؤل األول والذي تناول من  

شرفني التربويني كانت بدرجة موافق وكانـت قيمـة   امل مواقفنستنتج أن  )اإللكتروين ؟
انت العبارات اليت تقيس ذلك وك) ٤.١١(لعام للمحور األول  تساوي املتوسط احلسايب ا

بدرجة موافـق  عبارة و) ١١(درجة موافق جدا على لوحظ وجود استجابة بعبارة و) ٢٠(
عبارة واحـدة  (لى غري موافق عبدرجة و) عبارتني(ات وبدرجة حيادي على عبار) ٦(على 
 ). فقط

 )اإللكتروين ني للتعليماملعلمأمهية استخدام (احملور الثاين 
ما أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين (إجابة التساؤل الثاين والذي تناول من نتائج   

املشرفني التربويني كانت بدرجة  استجاباتنستنتج أن  )من وجهة نظر املشرفني التربويني ؟
ليت العبارات او) ٤.١٢(تساوي سط احلسايب العام للمحور الثاين افق وكانت قيمة املتومو

ستجابة بدرجة موافق جدا على عبارة ولوحظ وجود ا) ٢٠(تقيس واقع ذلك تكونت من 
 . )عبارتني( عبارات وبدرجة حيادي على ) ٦(بدرجة موافق على عبارة و) ١٢(

 )اإللكتروين ني للتعليمماملعلمعوقات استخدام ( الثالثاحملور 
ما معوقات اسـتخدام املعلمـني للتعلـيم    (والذي تناول من نتائج إجابة التساؤل الثالث 

حنـو   نيالتربوي نياملشرف استجاباتنستنتج  )اإللكتروين من وجهة نظر املشرفني التربويني ؟
سـط  املتو وكانت قيمة كانت بدرجة حيادي معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين

رات اليت تقيس ذلك تكونـت مـن   العباو )٣.٢١(تساوي احلسايب العام للمحور الثالث 
وبدرجة موافق على ) عبارتني(لوحظ وجود استجابة بدرجة موافق جدا على وعبارة ) ٢٠(
     . )عبارتني( عبارة وبدرجة غري موافق على ) ١٢(عبارات وبدرجة حيادي على ) ٤(
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ة بالفروق بني متوسطات استجابات جمتمـع الدراسـة وفقـا    النتائج اخلاص:ثانيا
 ملتغريات الدراسة

 : املؤهل الدراسي .١
 ) موقف املشرف التربوي جتاه التعليم اإللكتروين(احملور األول 

املشـرفني التربـويني   جمتمع الدراسة من  مواقففروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد  
 .اإللكتروين جتاه التعليم) دراسات عليا(أو ) سبكالوريو(هم الدراسي مؤهلسواء كان 

 )اإللكتروين ني للتعليماملعلمأمهية استخدام (احملور الثاين 
املشرفني التربـويني  جمتمع الدراسة من  ستجاباتافروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد

علمـني  حنو أمهية استخدام امل) دراسات عليا(أو ) بكالوريوس(الدراسي  همؤهلسواء كان م
 . للتعليم اإللكتروين

 )اإللكتروين ني للتعليماملعلممعوقات استخدام ( الثالثاحملور 
املشرفني التربـويني  جمتمع الدراسة من  ستجاباتافروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد 

استخدام املعلمني  معوقاتحنو  )دراسات عليا(أو) بكالوريوس(الدراسي  هممؤهلسواء كان 
 .اإللكتروينللتعليم 

 : اخلربة يف جمال اإلشراف التربوي .٢
 )موقف املشرف التربوي جتاه التعليم اإللكتروين(احملور األول 

املشرفني التربـويني يف  جمتمع الدراسة من  مواقففروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد 
 .اإللكتروين حنو التعليمفئات اخلربة املختلفة 

 )اإللكتروين ني للتعليماملعلمام أمهية استخد(احملور الثاين 
املشرفني التربويني يف جمتمع الدراسة من  ستجاباتافروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد

 حنو أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروينفئات اخلربة املختلفة 

 
 )اإللكتروين ني للتعليماملعلممعوقات استخدام ( الثالثاحملور 
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املشرفني التربويني يف جمتمع الدراسة من  استجاباتذات داللة إحصائية بني فروق  ال توجد 
 . استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين معوقاتحنو فئات اخلربة املختلفة 

 : التخصص .٣
 ) موقف املشرف التربوي جتاه التعليم اإللكتروين(احملور األول 

ني املشـرفني التربـوي  الدراسة من  جمتمع مواقففروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد 
 .اإللكتروين حنو التعليم باختالف ختصصام علمي أو أديب

 )اإللكتروين ني للتعليماملعلمأمهية استخدام (احملور الثاين 
املشرفني التربـويني  جمتمع الدراسة من  استجاباتفروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد

 . أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين حنو أديبباختالف ختصصام علمي أو 

 )اإللكتروين ني للتعليماملعلممعوقات استخدام ( الثالثاحملور 
املشرفني التربـويني  جمتمع الدراسة من  ستجاباتافروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد 

 . ترويناستخدام املعلمني للتعليم اإللك معوقاتحنو  م علمي أو أديبباختالف ختصصا

 : بالنسبة ملتغري الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي. ٤
 ) موقف املشرف التربوي جتاه التعليم اإللكتروين(احملور األول 

ني املشـرفني التربـوي  جمتمع الدراسة من  مواقففروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد 
 .رويناإللكت حنو التعليم باختالف ختصصام علمي أو أديب

 )اإللكتروين ني للتعليماملعلمأمهية استخدام (احملور الثاين 
املشرفني التربـويني  جمتمع الدراسة من  ستجاباتافروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد

 . حنو أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين أديبباختالف ختصصام علمي أو 

 )اإللكتروين ني للتعليملماملعمعوقات استخدام ( الثالثاحملور 
املشرفني التربـويني  جمتمع الدراسة من  ستجاباتافروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد 

 . استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين معوقاتحنو  أديبباختالف ختصصام علمي أو 
 
 : درجة اإلملام باحلاسب اآليل. ٥
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 ) التعليم اإللكتروين موقف املشرف التربوي جتاه(احملور األول 
املشـرفني التربـويني   جمتمع الدراسة من  مواقففروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد 

 .اإللكتروين حنو التعليماآليل  باختالف درجة اإلملام باحلاسب

 )اإللكتروين ني للتعليماملعلمأمهية استخدام (احملور الثاين 
املشرفني التربـويني  جمتمع الدراسة من  اباتستجافروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد
 . حنو أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروينالف درجة اإلملام باحلاسب اآليل باخت

 )اإللكتروين ني للتعليماملعلممعوقات استخدام ( الثالث احملور
تربـويني  املشرفني الجمتمع الدراسة من  ستجاباتافروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد 

 . استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين معوقاتحنو الف درجة اإلملام باحلاسب اآليل باخت

 : التوصيات
 :حيث أن التوصيات تنبثق من نتائج الدراسة لذا يوصي الباحث مبا يلي

اإللكتـروين ، لـذا    يب للمشرفني التربويني حنو التعليماإلجيا أشارت النتائج إىل املوقف -١
  . بضرورة إعداد املعلمني وتدريبهم يف جمال التعليم اإللكتروين الباحث يوصي
أظهرت النتائج االجتاه اإلجيايب للمشرفني التربويني حنو أمهية استخدام املعلمني للتعليم  -٢

التعليم اإللكتروين تبين جهات االختصاص ملشروع  ضرورةباإللكتروين، لذا يوصي الباحث 
 .باملدارسوتطبيقه 

أظهرت النتائج بعض معوقات التعليم اإللكتروين لذا يوصي الباحث بضـرورة اختـاذ    -٣
 . التدابري الالزمة لتذليل تلك العقبات

شرفني التربـويني  امل مواقفأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  -٤
أو معوقـات   لكتـروين أو أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإل االلكتروين سواء حنو التعليم

من املشرفني  اًعام اً، لذلك يرى الباحث أن هناك اتفاق استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين
 يوصي بإمكانية وضع نتائج الدراسة احلاليـة أمـام  لذا التعليم اإللكتروين، على التربويني 

وتذليل الصعوبات ، اًجيد إعداداً نيوالعمل على إعداد املعلماجلهات املعنية لالستفادة منها 
 . اليت تواجههم
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تزويد املؤسسات التعليمية ببنية أساسية تساعدها على االستفادة مـن  بيوصي الباحث  -٥
 من قبل املعلمني يم اإللكتروينالتعلوتوظيفها يف مواقف  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .واملتعلمني 

 املقترحات
 . وجهات نظرهم يف التعليم االلكترويناملعلمني ملعرفة  إجراء دراسة على -١
 . إجراء دراسة مماثلة تطبق على املشرفات التربويات -٢
 .زيادة اإلنفاق على التعليم والتدريب اإللكتروين ملا هلما من أمهية كبرية  -٣
 . يف شبكة للمعلومات ربط املؤسسات اجلامعية ومؤسسات التعليم العايل واملدارس معاً -٤
 . املعلوماتية التكنولوجية يف املدارس علىامج لتدريب املشرفني واملعلمني برإعداد  -٥
كترونية وفقاً خلطط وضـوابط  االنتقال التدرجيي من املدرسة التقليدية إىل املدرسة اإلل -٦

  .وبعد التأكد من توفر مجيع العوامل الالزمة لنجاح هذا االنتقال معدة ، 
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 عاملصادر واملراج
 املراجع العربية: أوالً   

 .القرآن الكرمي   .١
املرجـع يف اإلشـراف التربـوي والعمليـة     ) م ٢٠٠٥( أبو عابد ، حممود حممد  .٢

 .دار الكتاب الثقايف :  ، األردن ، إربداإلشرافية 
واقع وتطلعات استخدام احلاسوب يف تـدريس  " ) م٢٠٠٣(أبو ريا ،حممد يوسف  .٣

امعة اجل، رسالة دكتوراة غري منشورة ، " ة يف األردنالرياضيات يف املدارس احلكومي
 .ان ،األردن عماألردنية ، 

 .دار صادر: ، لبنان  بريوت ، لسان العرب )ت. د (ابن منظور، مجال الدين  .٤
مقدمة إىل عمل ورقة ،"اإلنترنت يف التعليم ")  م١٩٩٧(  واليونسكواالحتاد الدويل .٥

 . مايو ٧ -٤الفترة من  تونس ،ت ندوة العامل العريب وجمتمع املعلوما
 .، القاهرة ، عامل الكتب  اإلشراف التربوي) م١٩٨١(األفندي ، حممد حامد  .٦
عرفة حتديات التنمية الذاتية ورهانات امل: معلم املستقبل ") م٢٠٠٤( اشتاتو ،حممد  .٧

يف الدويل حنو إعداد أفضل ملعلم املستقبل ،  مقدمة إىل املؤمترعمل ورقة  ،" العلمية 
 .، مسقط ، سلطنة عمان  مارس ٣-١الفترة من 

جممع اللغـة العربيـة ،   ، ملعجم الوسيط ، ا) م٢٠٠٤(أنيس ، إبراهيم  وآخرون  .٨
  .مكتبة الشروق الدولية ، الطبعة الرابعة : ، مصرالقاهرة 

 اجتاهات حديثة يف اإلشراف التربوي) م٢٠٠٥. (البابطني، عبد العزيز عبد الوهاب .٩
 .تبة امللك فهدمك: الرياض ،
،  تطبيقات ومفاهيم يف اإلشراف التربوي) م٢٠٠٢( دالبدري، طارق عبدا حلمي .١٠

دار الفكر ، الطبعة الثانية : ، األردن ان عم. 
جملـة  ،  التعليم اإللكتروين حتد جديد للتربويني) " م ٢٠٠٢(تساشيل ، مارتني  .١١

 .   ٩١، العدد املعرفة 
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 ،سة اإلليكترونية وأدوار حديثة للمعلـم املدر) م٢٠٠٤(، عوض حسن التودري .١٢
 . مكتبة الرشد ، الطبعة الثانية : الرياض 

وظائف اإلشراف التربوي ومـدى  ) "م١٩٩٧( معبد الرحي قعبد الرزا،الثمايل .١٣
تنفيذ املشرف التربوي هلا من وجهة نظر املشرفني التربـويني واملعلمـني باملرحلـة    

مكـة   ، غري منشـورة،جامعة أم القـرى  جستري، رسالة ما"املتوسطة مبدينة الطائف
 .املكرمة

) اإلنترنـت (واقع استخدام الشبكة العاملية ) "م ٢٠٠٥(احلازمي ، الرباق أمحد   .١٤
، رسـالة  " لدى أعضاء هيئة التدريس وطالب كليات املعلمني مبنطقة مكة املكرمة

 .مكة املكرمة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية، جامعة أم القرى ،
 ، التوجيه واإلشراف التربوي يف دول اخلليج العربيـة ) م١٩٩٧(يب ، فهد احلب .١٥

 .الرياض العربية ،مكتب التربية العريب بدول اخلليج 
اجتاهات حديثة يف اإلشراف ) م٢٠٠٦(وعوض اهللا ، سليمان ، حسني ، سالمه  .١٦

 .دار الفكر: ،األردن  ان، عمالتربوي 
لـدول   ، مكتب التربية العـريب  ستقبلمدرسة امل ) م٢٠٠١(احلر ، عبد العزيز  .١٧

 .العربية ، الرياض  اخلليج
 " جتربة التعليم اإللكتروين بالكلية التقنيـة بربيـدة  ") م٢٠٠٣(احلربش ، جاسر  .١٨
ابريل  ٢٣ -٢١العاملية األوىل للتعليم اإللكتروين ، مدارس امللك فيصل من ندوة ال
  .الرياض ، 
مفاهيمهـا وكفاياـا    –لعملية امليدانية التربية ا) م١٩٩٧(محدان ، حممد زياد  .١٩

 . دار التربية احلديثة: عمان ،األردن،  وتطبيقاا املدرسية
أثر التعلم اإللكتروين يف حتصيل طلبـة كليـة   ) "م٢٠٠٥(احليلة ، حممد حممود  .٢٠

دراسـات  ، " العلوم التربوية ملساق تكنولوجيا التعليم مقارنة بالطريقة االعتياديـة 
 .١، العدد  ٣٣، الد وية العلوم الترب
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معوقات استخدام االنترنت يف التعليم اجلامعي ") م٢٠٠٤(اخلرباء ، ياسر عبداهللا  .٢١
 ، "من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جبامعة امللك سعود بالريـاض 

قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم ، كليـة التربيـة ،    ،رسالة ماجستري غري منشورة 
 .الرياض ، امللك سعودجامعة 

اجتاهـات  (اإلدارة واإلشراف التربـوي  ) م١٩٩٨(اخلطيب ، رداح وآخرون  .٢٢
 .دار األمل  : ، األردن  ، اربد) حديثة 

اجتاهات املعلمني يف حمافظة إربد حنـو تكنولوجيـا   ) "م١٩٩٩( لطفي ، اخلطيب  .٢٣
 . ، األردنان عم، ن الد العشرو، العدد األول ،  الة العربية للتربية، " التعليم

صور التعلم اإللكتروين اليت ميارسها املعلمون ) "م٢٠٠٤(اخلوالدة ،تيسري حممد  .٢٤
جامعة عني مشس ،كلية التربية،  جملة القراءة واملعرفة، " يف املدارس اخلاصة يف عمان

 .٣٤ ددعالقاهرة ، ال ،
، مؤمتر التعليم "  دور املعلم يف عصر اإلنترنت) " م١٩٩٩(دروزه ، أفنان نظري  .٢٥

 . أبريل، عمان ،األردن ١٢-١٠عن بعد ودور التكنولوجيا واملعلومات ،
األردن ان ، عماإلشراف التربوي مفاهيم وآفاق)  م٢٠٠٣(  سليم كمالدواين ، .٢٦

 .اجلامعة األردنية : 
أسس اإلدارة التربوية واملدرسية واإلشراف ) م ١٩٩٨(الدويك ،تيسري وآخرون  .٢٧

 . دار الفكر ، الطبعة الثانية: ،األردن ن ا، عمالتربوي 
التعليم االلكتروين يف مؤسسـات التعلـيم   ) "م٢٠٠٥( الزامل ، زكريا عبد اهللا .٢٨

 .٧٣، العدد  جملة التدريب والتقنية، " العايل يف اململكة
واقع استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت ) "م٢٠٠٥(الزهراين ،عبد العزيز عثمان  .٢٩

، "باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني  يف تدريس الرياضيات
 .مكة املكرمة  رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ،جامعة أم القرى ،

 
دور املشرف التربوي يف تطـوير  )"م٢٠٠٢(عائض  مرضي والقرين ، ، الزهراين .٣٠

يف  حبث مقـدم " حافظة جدةأداء املعلمني ، دراسة ميدانية من وجهة نظر املعلمني مب
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اف التربوي الثامن ،وزارة التربيـة  لقاء اإلشراف التربوي الثامن ،دليل لقاء اإلشر
 . الرياض ، والتعليم

التعليم اإللكتـروين ، املفهـوم ، القضـايا،    ) م ٢٠٠٥(زيتون ، حسن حسني  .٣١
 .الدار الصولتية للتربية : الرياض  ،التقييم  التخطيط ، التطبيق ، 

: ، الرياض  تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروين) م ٢٠٠٤( ، أمحد حممد سامل  .٣٢
 .مكتبة الرشد 

معوقات تعلم احلاسوب وتعليمه يف املدارس ) "م٢٠٠١(السرطاوي ،عادل فايز  .٣٣
، رسـالة  " احلكومية مبحافظات مشال فلسطني من وجهة نظر املعلمـني والطلبـة  

 .لوطنية ، نابلس ماجستري غري منشورة ، جامعة النجاح ا
التربية والتعليم يف الوطن العريب على مشارف "، ) م٢٠٠٤( زالسنبل ، عبد العزي .٣٤

 .، سوريا، دمشق  منشورات وزارة الثقافة، "القرن احلادي والعشرين
ـ  .٣٥ املدرسـة   يف الكتـاب اإللكتـروين  ) م ٢٠٠١(  زالشرهان ، مجال عبد العزي

 .مطابع احلميضي :  ، الرياضاإللكترونية واملعلم االفتراضي 
التعليم اإللكتروين يف املدارس السـعودية قبـل أن   ) "م ٢٠٠٢(، فايز الشهري .٣٦

 .٩١،العدد  جملة املعرفة، " نشتري القطار هل وضعنا القضبان
ـ  اإلشراف والتنظيم التربوي) م ٢٠٠٥(صليوو ، سهى  نونا  .٣٧ األردنان ، عم، :

 .دار صفاء للنشر والتوزيع 
مفاهيمه ، أهدافه ، أسسه ( اإلشراف التربوية ) م ٢٠٠٥(د الطعاين ، حسن أمح .٣٨

 .دار الشروق للنشر والتوزيع  : ، األردن ان عم،  )، أساليبه
اجتاهات املعلمني واملعلمات حنو استخدام احلاسـوب  ) "م١٩٩٧( حممد ، طوالبه  .٣٩

، الجتماعية  انية وا، سلسلة العلوم اإلنس جملة أحباث الريموك، " ألداء املهام التربوية
 .، األردن ان عم، ) ١٣( الد ، ) ٣( العدد 

اإلشراف التربوي مفاهيمه وأسـاليبه  ) م ٢٠٠٢( عبد اهلادي ، جودت عزت  .٤٠
 .دار الثقافة :  ،األردن ان، عم دليل لتحسني التدريس
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ـ  البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه) م٢٠٠٣(عبيدات، ذوقان  .٤١ ان ، ، عم
 .الفكر  دار :األردن 

مدى استفادة معلمي املرحلة الثانوية مبدينـة  ) "م٢٠٠٢(العبيد ،إبراهيم عبداهللا  .٤٢
، رسالة ماجستري غري منشورة " )اإلنترنت (الرياض من الشبكة العاملية للمعلومات 

 .، كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 
يف تدريس مادة معوقات استخدام احلاسوب ) "م٢٠٠٤(العجمي ، جابر صرير  .٤٣

، " التربية اإلسالمية يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلرب باململكة العربية السـعودية 
اسات العليا ، اجلامعة األردنية ، عمـان ،  رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الدر

 .األردن 
كفايات املعلم وفقاً ألدواره املستقبلية يف نظـام  ) " م٢٠٠٦(عزمي ، نبيل جاد  .٤٤

سلطنة عمـان،  : ، املؤمتر الدويل للتعلم من بعد، مسقط" التعليم اإللكتروين عن بعد
 . مارس ٢٩-٢٧
، املدخل إىل البحـث يف العلـوم السـلوكية   ) م ٢٠٠٣( العساف ، صاحل محد  .٤٥

 .مكتبة العبيكان ، الطبعة الثالثة  :الرياض 
وأثرها يف تكـوين  املتغريات العاملية املعاصرة ) "م ٢٠٠٦( خالد حممد ، العصيمي .٤٦

 .  ١٣٧، العدد  جملة املعرفة، "  املعلم
"  سيناريوهات املستقبل للتعليم اإللكتروين السعودي" ) م ٢٠٠٧( علي ، العقال .٤٧

 . ١٤٣، العدد  جملة املعرفة، 
، بـريوت ،   معجم علوم التربية) م ١٩٩٤(  ، وآخرون فالفاريب ، عبد اللطي .٤٨

 .  نشرالدار اخلطايب للطباعة و: لبنان 
اإلشراف التربوي على املعلمني دليل ) م ٢٠٠١( فيفر، ايزابيل ، ودنالب ، جني .٤٩

روائع جمدالوي : ان اجلامعة األردنية ،عم) يرايندحممد ترمجة ، (،لتحسني التدريس 
 .٣، ط
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وجهات نظر املدرسني حول استخدام التقنية ) "م٢٠٠٣(القحطاين ، سعد هادي  .٥٠
املؤسسة العامة للتعليم الفـين  عرض التقين السعودي الثاين ، ، املؤمتر وامل" يف التعليم

 .جل البحوث العلمية ، اجلزء األول،الرياض ، س  والتدريب املهين
تقومي جتربة جامعة امللك سعود يف اسـتخدام  ) "م٢٠٠٧( القرين ، سعيد فازع  .٥١

يف مسـاندة  )  اإلنترنـت (عرب الشبكة العامليـة للمعلومـات    (WebCT)نظام 
 .، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود " دريسالت
مكتبة : الرياض  ، اإلشراف التربوي الفعال) م٢٠٠٦(املغيدي ، احلسن  حممد ، .٥٢

 .الرشد 
استجابة احلاضر لتحـوالت  :مدارس املستقبل ) "م ٢٠٠٥(اايل ، حممد داود  .٥٣

، املنامـة ،  أبريـل   ٢٠_١٩عشر ،من  سنوي التاسعاملؤمتر التربوي ال" املستقبل
 .البحرين 

، "؟ ترف أم ضـرورة ..التعليم االلكتروين" )م٢٠٠٢( إبراهيم عبد اهللاحمليسن،  .٥٤
،  كلية التربية ، جامعة امللـك سـعود  أكتوبر،  ٢٤ -٢٣مدرسة املستقبل ،  ندوة

 .الرياض 
 حنـو مهـام   آراء املشرفني التربويني واملعلمني) "م٢٠٠٢(احلسن حممد ، املغيدي .٥٥

إىل  ، حبـث مقـدم  " التربوي يف حمافظة اإلحساء التعليمية دراسة ميدانية فاملشر
 ٣ -١ ،سلطنة عمـان مـن   الندوة الوطنية حول تطوير التعليم الثانوي ، مبسقط

 . إبريل
فعاليـة اسـتخدام بيئـة الـتعلم     ) " م ٢٠٠٧( ،  ناملورعي ، حممد عبد الرمح .٥٦

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية "  أثناء اخلدمة اإللكتروين يف تدريب املعلمني
 .التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 

األسـس  : التعلـيم اإللكتـروين   ) م ٢٠٠٥( واملبارك ، أمحد  هللاملوسى ، عبدا .٥٧
 .شبكة البيانات  : ، الرياض والتطبيقات 
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يف تفعيـل  قترح الستخدام االنترنـت  تصور م) "م٢٠٠١(نواوي ، إهلام حسن  .٥٨
،ورقة عمل مقدمة للقاء السـابع ملـديري إدارات ومراكـز    "األساليب اإلشرافية

  .العربية السعودية  اإلشراف التربوي باململكة
دليـل  ،اإلدارة العامة لإلشـراف التربوي ، ) م١٩٩٩(  وزارة التربية والتعليم .٥٩

 . العربية السعودية اململكة ، الرياض ، املشرف التربوي
التعليم اإللكتروين ملواجهة التحديات الـيت  ) "م٢٠٠٥( اء عبدالرحيمهن ، مياين .٦٠

، رسـالة  "تواجه التعليم العايل السعودي يف ضوء متطلبات عصر تقانة املعلومـات 
 .مكة املكرمة  ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ،جامعة أم القرى ،
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االستبانة في صورتها 
 األولية

 ) ١( لملحق رقم ا
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ijk 

 
 المملكة العربية السعودية 

 العالي وزارة التعليم            
 آلية التربية /جامعة أم القرى     

 قسم المناهج وطرق التدريس         
@@@@@@@

 
 استبانة دراسة بعنوان

 اإللكتروينأمهية ومعوقات استخدام املعلمني للتعليم 
 

 معلومات عن حمكم االستبانة
 

 ...........: ................................................... اسم حمكم االستبانة
 : .............................................................. الدرجة العلمية            

 : ................................................................... التخصص                 
 ......................................: ............................... جهة العمل               

 : ...................................................................... العنوان                 
 :....................................................................... جوال/ هاتف            
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
@

@

 حفظة اهللا.................................................................  /سعادة 
  

 ه       السالم عليكم ورمحة اهللا وبركات                               
أم يقوم الباحث بإعداد دراسة للحصول على درجة املاجستري يف اإلشراف التربوي مـن جامعـة   

وتستهدف ) اإللكتروين  أمهية ومعوقات استخدام املعلمني للتعليم( القرى مبكة املكرمة وموضوعها 
 السؤال الرئيس لإلجابة علىوتسعى الدراسة ربويني مبحافظة جدة ، الدراسة مجيع املشرفني التهذه 
 :التايل 

املشرفني التربويني مبحافظـة  اإللكتروين من وجهة نظر  أمهية ومعوقات استخدام املعلمني للتعليم ما       
       جدة

 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية 
  ما موقف املشرف التربوي جتاه التعليم اإللكتروين ؟ -١

 ؟ تعليم اإللكتروين من وجهة نظر املشرفني التربوينيما أمهية استخدام املعلمني لل -٢
 ؟ ماهي معوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين من وجهة نظر املشرفني التربويني -٣
وذلك بإبـداء   ، اهتمامكم  ع ، يرجو الباحث أن ينال حبثهونظراً ملا تتمتعون به من خربة واطال  
ها وصـالحيتها وسـالمة   الفقرات حملاور االستبانة ودقت ومالحظاتكم حول مدى مناسبة متكرؤي

 . اقتراحات تروا مناسبة الصياغة وأي
 .ولكم مين جزيل الشكر والتقدير واهللا حيفظ ويرعاكم                            


       الباحث 
فواز بن هزاع نداء                                                                        
 الشمري

كلية / جامعة أم القرى                                                                      
 التربية 



 

  ١٠٤  ـــ  ١٣٦




 

 رحيمبسم اهللا الرمحن ال
 

حفظه اهللا                                                                             أخي املشرف التربوي     
                           :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                                          وبعد    
أمهيـة ومعوقـات    "القيام بدراسة ميدانية بعنوان   -بإذن اهللا تعاىل -يعتزم الباحث   

، "رفني التربويني مبحافظة جـدة  من وجهة نظر املش اإللكتـروين  استخدام املعلمني للتعليم
أهداف هذه الدراسة يضع الباحث بني يديكم هذه االستبانة راجيا تعـاونكم  ولتحقيق 
موافق ، داًموافق ج( وجتد أمام كل عبارة من العبارات استجابات مخس  ،هانباإلجابة ع

 ) .  غري موافق إطالقاً  ،،حيادي غري موافق
ستبذلونه  اهللا أن جيزيكم خري اجلزاء على كل مامن وأرجو شاكرا تعاونكم سلفا ،    

 .من وقت وجهد يف اإلجابة على فقرات هذه االستبانة واهللا حيفظكم ويرعاكم 
 
 

                                                                                            

 الباحث                                                                                                   
 فواز بن هزاع نداء الشمري                                                                     
 جامعة أم القرى/كلية التربية                                                                     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  ١٠٥  ـــ  ١٣٦

 
 
 
 


) : اختياري ( ـ االسم   ١

............................................................................... 
 : ـ أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه  ٢

 دكتوراه      ماجستري    بكالوريوس    دبلوم  
 اخلربة يف جمال اإلشراف التربوي سنوات ـ  ٣

 ١٥من    سنة ١٥ــ  ١٠ن م  سنوات  ١٠ـ  ٥من   سنوات  ٥أقل من  
 سنة فأكثر

 جمال اإلشراف ـ ٤
حاسب  علوم اجتماعية    علوم شرعية   لغة عربية    رياضيات   علوم     

  )حتدد .......................... ( أخرى  آيل      
 ـ الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي ٥

 يوجد ال     يوجد  
  . الت التعليمية األخرى اات التدريبية يف الدوراــ  ٦

 يوجد ال     يوجد  
 
 ـ اإلملام باحلاسب اآليل ٧

 كبرية    متوسطة     ضعيفة     ال يوجد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ١٠٦  ـــ  ١٣٦

 
 
 
 

 اإللكتروين  جتاه التعليملتربوي ااملشرف  موقف/ احملور األول
 التعديل واملقترح غري مناسبةمناسبةالعبارةم
    أدوات التعليم اإللكتروين شجع املعلم الذي يستخدم أ.١

٢.
 ويثريدافعية املتعلمني  أرى أن التعليم اإللكتروين حيرك

 .اهتمامام 
   

٣.
هو جديد يف جمال  لكل ماأقدر املعلم الذي يستجيب  

 .التعليم اإللكتروين 
   

٤.
يقوم املعلم بتصحيح االختبارات أكون سعيداً عندما 

 . إلكتروين ات ورصد الدرجات بشكل والتكليف
   

٥.
 التعليم اإللكتروينيستخدم املعلم أشعر باملتعة عندما 

 .يف عملية التقومي 
   

٦.
حيصل املعلم على الوسائل التعليمية من الضروري أن 

 .اإلنترنت  شبكة من خالل
   

٧.
على  املعلم بوضع األنشطة والتمارين  يقومأفضل أن 

إلنترنت ويوجه الطالب حللها موقع معني بشبكة ا
 .خارج ساعات الدوام الرمسي 

   

٨.
يتواصل املعلم مع الطالب عن طريق من الصعب أن 

 .أدوات التعليم اإللكتروين املختلفة 
   

٩.
يوجه املعلم الطالب لزيارة مواقع معينة على أحب أن 

شبكة اإلنترنت حتتوي على معلومات ذات صلة 
ا باملوضوعات اليت يدرسو. 

   

١٠.
خيتار املعلم أدوات التعليم اإللكتروين بناء أمتىن أن 

على ماحتققه من أهداف وليس بناء على كوا مبهرة 
 .أوحديثة 

   

١١.
يهيئ املعلم أساليب جديدة لتدريب الطالب جيب أن 

 .على مواجهة االنفجار املعريف وثورة املعلومات 
   

١٢.
داد طالب بإعاإللكتروين يقوم  أعتقد أن التعليم

مؤهلني وقادرين على استخدام احلاسب اآليل وشبكة 
  .املعلومات الدولية

   

١٣.
لمخترب االفتراضي يف لاملعلم  يظهر يل أن استخدام

 أمر مرهق ومتعب توضيح وعرض التجارب 
 
 

  

١٤.
بني التعليم  أن يربط املعلم اإللكتروين يستطيع 

ه تاإللكتروين والطرق التقليدية بسبب تطور كفاي
 .املهنية 

   

١٥.
يلم املعلم يف كيفية تعلم األفراد أحرص على أن 

 .باستخدام التعليم اإللكتروين 
   



 

  ١٠٧  ـــ  ١٣٦

١٦.
يقدم املعلم احلوافز للمتعلمني ويدرم على ينبغي أن 

 .التعليم اإللكتروين 
 

   

١٧.
إىل مبادئ علمية  أعتقد أن  التعليم اإللكتروين يستند

 .ميكن تطبيقها 
   

١٨.
اكتساب املعرفة واملهارات ليم اإللكتروين يسهل التع

 .جبودة وكفاءة عالية ويف أقل وقت ممكن 
   

١٩.
يت يشارك املعلم يف ورش العمل المن الضروري أن 

 . تستهدف تنمية الكفايات التقنية
   

٢٠.
فكرة واضحة عن ما  اإللكتروين ميتلك املعلمأرى أن 

 .جيب أن يتعلمه املتعلم 
   

٢١.
يف حل كثري من  م اإللكتروينالتعليقد يسهم 

 املشكالت التربوية
   

    يستند املعلم يف تدريسه إىل مبادئ علمية ميكن تطبيقها .٢٢

 :مالحظات وإضافات 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

........ 

 أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين /  احملور الثاين   
 التعديل واملقترح غري مناسبةمناسبةالعبارةم

١.
ام التعليم اإللكتروين ينمي مهارات التعلم استخد

 .الذايت لدى املتعلم 
 

٢.
أرى أن التعليم اإللكتروين خيلق نظاماً ديناميكياً حيوياً 

 . يتأثر بأحداث العامل اخلارجي
 

٣.
التعليم اإللكتروين يوفر مصادر معلومات  أرى أن
 .للمعلمني هائلة 

 

  دة االتصال بني الطلبة يعمل التعليم اإللكتروين على زيا.٤

٥.
أشعر أن التعليم اإللكتروين يسهل عملية الوصول إىل 

 .املعلم ويقضي على حواجز املسافة 
 

٦.
يعمل التعليم اإللكتروين على توفري  املناهج طوال 

 .اليوم ويف أي وقت يريده املتعلم 
 

  .أرى أن استخدام التعليم اإللكتروين مضيعة للوقت .٧
  تقد أن التعليم اإللكتروين يسهل طرق تقومي الطالب أع.٨

٩.
استخدام التعليم اإللكتروين يقلل األعباء اإلدارية 

 .امللقاة على عاتق املعلم 
 

١٠.
أتوقع أن  التعليم اإللكتروين يراعي الفروق الفردية 

 .بني املتعلمني 
 

١١.
أرى أن التعليم اإللكتروين يوفر للطالب التعلم يف جو 

 .من اخلصوصية 
 



 

  ١٠٨  ـــ  ١٣٦

  .يساعد التعليم اإللكتروين على نشر التقنية يف اتمع .١٢

١٣.
أعتقد أن التعليم اإللكتروين يساعد الطالب على 

 .تطوير مهارام ومعارفهم وخربام 
 

١٤.
يبدو يل أن التعليم اإللكتروين يناسب املدارس اليت 
 . تفتقر إىل عامل الكم والكيف يف إعداد املعلمني

 

١٥.
أجد أن التعليم اإللكتروين يغري صورة الفصل 

 .التقليدي إىل بيئة تعلم تفاعلية 
 

١٦.
أرى أن التعليم اإللكتروين أكثر كفاءة يف استغالل 

 .الوقت 
 

١٧.
أعتقد أن التعليم اإللكتروين يبقي أثر التعلم وجيعله 

.أكثر ثباتاً يف ذهن الطالب 
 

١٨.
حتديث املواد التعليمية املقدمة  يسهل التعليم اإللكتروين

.إلكترونياً ويزودها بكل ماهو جديد 
 

١٩.
أعترب التعليم اإللكتروين حالً واعداً حلاجات تالميذ 

 .املستقبل 
 

٢٠.
مطلب مهم ملواكبة  التعليم اإللكتروينأرى أن 

االنفجار املعريف يف جمال التربية والتعليم 
 

٢١.
 وجهات النظر املختلفة يساهم التعليم اإللكتروين يف

 .للطالب 
 

٢٢.
يقدم التعليم اإللكتروين اخلدمات املساندة يف العملية 

التعليمية مثل التسجيل املبكر وإدارة الشعب الدراسية 
 .وبناء اجلداول الدراسية 

 


 : مالحظات وإضافات             

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

........ 

 . للتعليم اإللكتروين معوقات استخدام املعلمني/ احملور الثالث 
 التعديل واملقترح غري مناسبةمناسبةالعبارةم

١.
عدم توافر األجهزة والربجميات الالزمة للتعليم 

 .اإللكتروين 
 

٢.
خاصة ( ضعف البنية التحتية للتعليم اإللكتروين 

 ) .يف األماكن الريفية والصحراوية 
 

٣.
لتعامل أشعر بعدم توافر كفاية الكوادر البشرية ل

 .مع التعليم اإللكتروين 
 

  أشعر أن التعليم اإللكتروين يفتقر إىل عنصر األمان .٤

٥.
استخدام اللغة االجنليزية بنسبة كبرية يف جمال 

 .التعليم اإللكتروين 
 

 أرى أن سلبيات التعليم اإللكتروين أكثر من .٦



 

  ١٠٩  ـــ  ١٣٦

 .اجيابياته 

٧.

عاملني يف أشعر بأن هناك مقاومة سلبية من قبل ال
جمال التعليم لصعوبة التخلي عن التعليم التقليدي 

 . بسهولة
 

 

٨.
أرى التعليم اإللكتروين اليوفر اخلربات اإلنسانية 

 .واإلجتاعية اليت يوفرها التعليم التقليدي 
 

  .يصعب أن يفهم اتمع ماهية التعليم اإللكتروين .٩

١٠.
يت يتم أعتقد أن األنظمة والطرق واألساليب ال

 .فيها التعليم اإللكتروين غري واضحة 
 

   .احلاجة املستمرة لتدريب املعلمني أو املتعلمني .١١

١٢.
أشعر بأن التعليم اإللكتروين يقلل من دور املعلمني 

 .يف العملية التعليمية 
 

١٣.
أرى أن التعليم اإللكتروين يصعب تطبيقه يف بعض 

 .املواد 
 

١٤.
اإللكتروين يوفر جانباً واحداً يبدو يل أن التعليم 

 .من التعليم وهو توفري املعلومات فقط 
 

١٥.
أعتقد أن نضوج الطالب الفكري والثقايف الميكن 

 .أن يتم من خالل التعليم اإللكتروين 
 

١٦.
أشعر أن الرقابة على الشبكة اإللكترونية حتد من 

  .إثراء العملية التعليمية 
 

١٧.
سؤولني لدور التقنية يف من الصعب تفهم بعض امل

 .التعليم 
 

١٨.
أعتقد بأن هناك ضعف يف مهارات التعامل مع 

الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت لدى نسبة كبرية من 
 املعلمني 

 

١٩.
يصعب تطبيق االختبارات يف التعليم اإللكتروين 

 .الحتمال سهولة الغش 
 

٢٠.
أعتقد بأن للتعليم اإللكتروين تأثريات سلبية يف 

 انب الدينية واالجتماعية واألخالقية والصحية اجلو
 

٢١.
عدم توافر عنصر األمان واحتمال عملية القرصنة 

 .اإللكترونية 
 

٢٢.
فكرة التعليم اإللكتروين ورائها أهداف جتارية 

 .أكثر من كوا أهداف تعليمية 
 

 
 :مالحظات وإضافات        

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

....... 
 



 

  ١١٠  ـــ  ١٣٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 ) ٢(الملحق رقم

 قائمة بأمساء احملكمني



 

  ١١١  ـــ  ١٣٦

 

 
 
 
 
 

 بيان بأمساء احملكمني الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة
 

 

 جهة العمل التخصص الوظيفة االسم م
 جامعة أم القرى مناهج وطرق التدريسأستاذ حسني فرجبن فاللطيعبد.١
 جامعة أم القرى التربية وعلم النفسأستاذسعيد طهبن ربيع .٢
 كلية املعلمني جبدة تكنولوجيا التعليمأستاذ ضيالقا بن إبراهيم رضا .٣
 الكلية التقنية بربيدة احلاسب اآليلعلوم  أستاذ مشارك سليمان احلربشبن جاسر .٤

 جامعة أم القرى تكنولوجيا التعليممشاركأستاذ إحسان بن حممد كنسارة.٥
 أم القرى جامعةوسائل وتقنيات التعليمأستاذ مشارك أمحد عامل إبراهيم بن.٦
 جامعة أم القرى مناهج وطرق التدريسمساعدأستاذ صاحل بن حممد السيف.٧
 كلية املعلمني جبدة )لكتروين تعليم إ( تقنيات التعليم أستاذ مساعد حممود زين الدينبن حممد .٨
 احلاسب اآليل علوم   مساعد أستاذ زكريا بن عبداهللا الزامل.٩

املؤسسة العامة للتعليم الفين 
 التدريب املهينو

 كلية املعلمني جبدة مناهج وطرق تدريس العلومأستاذ مساعد محيد الظاهريبن حيىي ١٠
 كلية التربية للبنات جبدة اإلدارة التربوية والتخطيطأستاذ مساعد فاروق عمر بنت فدوى١١
 ت جبدةكلية التربية للبنا اإلدارة التربوية والتخطيطأستاذ مساعد صالح الياوربنت عفاف ١٢
 كلية التربية للبنات جبدةمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعد جليلة بنت حممود أبو القاسم١٣
كلية التربية للبنات جبدة  اإلدارة التربوية والتخطيطأستاذ مساعد سامية بنت املفتاح نور اهلدى١٤
 ربية والتعليموزارة الت اإلدارة التربوية    أستاذ مساعد مشعان بن ضيف اهللا الشمري١٥

 
 

 
 



 

  ١١٢  ـــ  ١٣٦

 
 
 
 
 
 
 

 
 ) ٣( الملحق رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

אא



 

  ١١٣  ـــ  ١٣٦

 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
 

 املكر م أخي املشرف التربوي                                           وفقه اهللا    
 وبعد  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                                           

أمهية ومعوقات استخدام املعلمني للتعليم " يقوم الباحث بدراسة ميدانية بعنوان    
من أجل استكمال ، " اإللكتروين من وجهة نظر املشرفني التربويني مبحافظة جدة 

متطلبات احلصول على درجة املاجستري ، وألغراض هذه الدراسة قـام الباحـث   
من أجل اإلجابة عن كل فقرة من فقراا بالدرجة بوضع هذه االستبانة بني أيديكم 

اليت تعرب عن وجهة نظركم حياهلا ، راجياً توخي الدقة واملوضوعية ملا هلا من أثر يف 
مصداقية نتائج الدراسة ، علماً بأن هذه اإلجابات سيقتصر استخدامها ألغـراض  

 الثمني هذه الدراسة فقط ، شاكر لكم سلفاً إعطاء الباحث جزءاً من وقتكم
 : مثال توضيحي 

أسفل خانة  موافق )  ( إذا كنت  موافق جداً على العبارة التالية ، ضع عالمة 
 :جداً كما يلي 


 

 العبـــــــارة    
 

 موافق جداً 
 

 موافق  
 

 حيادي
 

 غري      
 موافق  

 غري موافق
 إطالقاً

أعتقد أن التعليم اإللكتروين يسهل طـرق
 .تقومي الطالب 



 
 وتقبلوا خالص حتيايت ،،،



 

  ١١٤  ـــ  ١٣٦

                                                                                           
                                                                                                   

 الباحث                                                                                                            
 فواز بن هزاع نداء الشمري                                                              

 التربية كلية / جامعة أم القرى                                                                   
    


 : ..........................................ـ مركز اإلشراف التابع له  ١

 : ـ أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه  ٢
 دكتوراه        ماجستري     بكالوريوس  أقل من البكالوريوس       
 :اخلربة يف جمال اإلشراف التربوي سنوات ـ  ٣

سنة  ١٦من    سنة ١٥ــ  ١١من     سنوات ١٠ـ  ٦من   ات سنو ٥ ـ ٠من 
 فأكثر
 :ـ التخصص  ٤

 علوم اجتماعية  وإنسانية  علوم شرعية   لغة عربية    رياضيات   علوم     
 لغة إجنليزية   تربية بدنية    تربية فنية     حاسب آيل       
 . )حدد   فضالً.......................... ( أخرى   
 :جمال اإلشراف  -٥
 رياضيات    علوم          إدارة مدرسية        صفوف أولية       
 تربية رياضية  تربية فنية    اجتماعيات         لغة عربية            
 . )فضالً حدد  .......................... ( أخرى     
 :راف التربوي ـ الدورات التدريبية يف جمال اإلش ٦

 يوجد ال     يوجد   
  : الت التعليمية األخرى ااالدورات التدريبية يف ـ  ٧

 يوجد ال     يوجد  



 

  ١١٥  ـــ  ١٣٦

 :اإلملام باحلاسب اآليل  ـ  ٨
  عايل   متوسط    ضعيف           

 
 
 
 
 

  اإللكتروين جتاه التعليم التربوياملشرف  موقف : األولاحملور 
 

 غري موافق  حيادي א موافق جداً  ةالـعـبـــار م
غري موافق  

 إطالقاً

١ 
أشجع املعلم الـذي يسـتخدم أدوات التعلـيم    

 .اإللكتروين 

   

٢ 
أرى أن التعليم اإللكتروين حيرك دافعية املـتعلمني  

 .اهتمامام ويثري 

   

٣ 
أقدر املعلم الذي يستجيب  لكل ما هو جديـد يف  

 .وين جمال التعليم اإللكتر

   

٤ 
أكون سعيداً عنـدما يقـوم املعلـم بتصـحيح     
االختبارات والتكليفات ورصد الدرجات بشكل 

 .إلكتروين 

   

٥ 
أشعر باملتعة عنـدما يسـتخدم املعلـم التعلـيم     

.اإللكتروين يف عملية التقومي 
   

٦ 
من الضروري أن حيصل املعلـم علـى الوسـائل    

.نت التعليمية من خالل شبكة اإلنتر
   

٧ 
والتمـارين  أفضل أن يقوم املعلم بوضع األنشطة

على موقع معني بشبكة اإلنترنت ويوجه الطـالب  
.حللها خارج ساعات الدوام الرمسي 

   

٨ 
من الصعب أن يتواصل املعلم مع الطـالب عـن   

.طريق أدوات التعليم اإللكتروين املختلفة 
   



 

  ١١٦  ـــ  ١٣٦

٩ 
يارة مواقع معينـة  حب أن يوجه املعلم الطالب لزأ

على شبكة اإلنترنت حتتوي على معلومـات ذات  
.صلة باملوضوعات اليت يدرسوا 

   

١٠ 
أمتىن أن خيتار املعلم أدوات التعليم اإللكتروين بناء 
على ماحتققه من أهداف وليس بناء علـى كوـا   

.مبهرة أوحديثة 

   

١١ 
املعلم الطـالب علـى مواجهـة     يدربجيب أن 

.فجار املعريف وثورة املعلومات االن
   

 غري موافق  حيادي א موافق جداً  الـعـبـــارة م
غري موافق  

 إطالقاً

١٢ 
اإللكتروين يقوم بإعداد طـالب   أعتقد أن التعليم

مؤهلني وقادرين على اسـتخدام احلاسـب اآليل   
 .وشبكة املعلومات الدولية

   

١٣ 
لـيم اإللكتـروين ال   أرى أن أدوار املعلم يف التع

. ختتلف عن أدوار املعلم التقليدي
   

١٤ 
املعلم اإللكتروين أن يربط بـني التعلـيم   يستطيع 

اإللكتروين والطرق التقليدية بسبب تطور كفايته 
.املهنية 

   

١٥ 
أحرص على أن يلم املعلم يف كيفية تعلم األفـراد  

.باستخدام التعليم اإللكتروين 
   

١٦ 
غي أن يقدم املعلم احلوافز للمتعلمني ويـدرم  ينب

.على التعليم اإللكتروين 
   

١٧ 
 الإىل مبادئ  أعتقد أن  التعليم اإللكتروين يستند

.ميكن تطبيقها 
   

١٨ 
اإللكتـروين اكتسـاب املعرفـة     يسهل التعلـيم 

واملهارات جبودة وكفاءة عالية ويف أقل وقت ممكن 
   

١٩ 
أن يشارك املعلم يف ورش العمـل  من الضروري 

.اليت تستهدف تنمية الكفايات التقنية 
   

٢٠ 
ال ميتلك فكرة واضـحة  أرى أن املعلم اإللكتروين 

.ما جيب أن يتعلمه املتعلم ع
   

 



 

  ١١٧  ـــ  ١٣٦

 
 
 
 
 
 

 أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين  : الثايناحملور 
 

 غري موافق ديحيا א موافق جداً الـعـبـــارة م
غري موافق 
 إطالقاً

٢١ 
استخدام التعليم اإللكتروين ينمي مهارات التعلم 

 .الذايت لدى املتعلم 

   

٢٢ 
ـ  اًأرى أن التعليم اإللكتروين خيلق نظام  اًديناميكي

 . يتأثر بأحداث العامل اخلارجي اًحيوي

   

٢٣ 
أرى أن التعليم اإللكتروين يوفر مصادر معلومات 

 .للمعلمني  هائلة

   

٢٤ 
ين على زيادة االتصال بـني  يعمل التعليم اإللكترو

 .الطلبة واملعلمني 

   

٢٥ 
أشعر أن التعليم اإللكتروين يسهل عملية الوصول 

 .إىل املعلم ويقضي على حواجز املسافة

   

٢٦ 
املناهج طوال ل التعليم اإللكتروين على توفري يعم

 .ملتعلماليوم ويف أي وقت يريده ا

   

   التعليم اإللكتروين مضيعة للوقت  أرى أن استخدام ٢٧

٢٨ 
أعتقد أن التعليم اإللكتروين يسهل طـرق تقـومي   

 .الطالب 

   

٢٩ 
استخدام التعليم اإللكتروين يقلل األعباء اإلدارية 

 .امللقاة على عاتق املعلم 

   

٣٠ 
لفـروق  يراعـي ا ال التعليم اإللكتروين أتوقع أن 

 .الفردية بني املتعلمني 

   



 

  ١١٨  ـــ  ١٣٦

٣١ 
التعليم اإللكتروين يوفر للطالب التعلم يف أرى أن 

 .جو من اخلصوصية 

   

٣٢ 
يساعد التعليم اإللكتروين على نشـر التقنيـة يف   

 .اتمع 

   

٣٣ 
أعتقد أن التعليم اإللكتروين يساعد الطالب على 

 .تطوير مهارام ومعارفهم وخربام 

   



 

  ١١٩  ـــ  ١٣٦

 

 غري موافق  حيادي א موافق جداً  الـعـبـــارة م
غري موافق  

 إطالقاً

٣٤ 
 الوقت املناسب مل حين بعد السـتخدام  يبدو يل أن

 .التعليم اإللكتروين 

   

٣٥ 
أجد أن التعليم اإللكتروين يغري صـورة الفصـل   

 .التقليدي إىل بيئة تعلم تفاعلية 

   

٣٦ 
إللكتروين أكثر كفاءة يف استغالل أرى أن التعليم ا

 .الوقت 

   

٣٧ 
أعتقد أن التعليم اإللكتروين يبقي أثر التعلم وجيعله 

 .أكثر ثباتاً يف ذهن الطالب 

   

    .يسهل التعليم اإللكتروين حتديث املواد التعليمية  ٣٨

٣٩ 
يقلل التفاعـل بـني   لتعليم اإللكتروين استخدام ا

 .املعلم والطالب 

   

٤٠ 
أرى أن التعليم اإللكتروين مطلب مهـم ملواكبـة   

 .االنفجار املعريف يف جمال التربية والتعليم 

   

 إللكتروين معوقات استخدام املعلمني للتعليم ا :احملور الثالث 

 غري موافق حيادي موافق    موافق جداً الـعـبـــارة م
غري موافق 
 إطالقاً

٤١ 
ربجميات الالزمـة للتعلـيم   عدم توافر األجهزة وال

 .اإللكتروين 

   

    .ضعف البنية التحتية للتعليم اإللكتروين  ٤٢

٤٣ 
أشعر بعدم توافر كفاية الكوادر البشرية للتعامـل  

 .مع التعليم اإللكتروين 

   

    أن التعليم اإللكتروين يفتقر إىل عنصر األمان أرى ٤٤

٤٥ 
بنسبة كـبرية يف جمـال   استخدام اللغة االجنليزية 

 .التعليم اإللكتروين 

   

٤٦ 
أرى أن سلبيات التعليم اإللكتروين أكثـر مـن   

 .اجيابياته 

   



 

  ١٢٠  ـــ  ١٣٦

 

 غري موافق  حيادي א موافق جداً  الـعـبـــارة م
غري موافق  

 إطالقاً

٤٧ 
حنـو التعلـيم   سـلبية   اجتاهات ملعلمنيأشعر بأن 
 . اإللكتروين

   

٤٨ 
يقلل من حتصيل الطـالب   عليم اإللكتروينأرى الت

 .للمواد الدراسية 

   

    .يصعب أن يفهم اتمع ماهية التعليم اإللكتروين  ٤٩

٥٠ 
أعتقد أن األنظمة والطرق واألساليب اليت يتم فيها 

 .التعليم اإللكتروين غري واضحة 

   

٥١ 
 عدم وجود آلية معينة لتدريب املعلمني على التعليم

 .اإللكتروين

   

٥٢ 
أشعر بأن التعليم اإللكتروين يقلل من دور املعلمني 

 .يف العملية التعليمية 

   

٥٣ 
أرى أن التعليم اإللكتروين يصعب تطبيقه يف بعض 

 .املواد 

   

٥٤ 
التعليم اإللكتروين يوفر جانباً واحـداً  يبدو يل أن 

 .فقط من التعليم وهو توفري املعلومات 

   

٥٥ 
أعتقد أن نضوج الطالب الفكري والثقايف الميكن 

 .أن يتم من خالل التعليم اإللكتروين 

   

٥٦ 
أشعر أن الرقابة على الشبكة اإللكترونية حتد مـن  

 .إثراء العملية التعليمية 

   

٥٧ 
من الصعب تفهم بعض املسؤولني لدور التقنية يف 

 .التعليم 

   

٥٨ 
يف مهارات التعامـل مـع    أعتقد بأن هناك ضعف

الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت لدى نسبة كبرية مـن  
 . املعلمني

   

٥٩ 
يصعب تطبيق االختبارات يف التعليم اإللكتـروين  

 .الحتمال سهولة الغش 

   

٦٠ 
أعتقد بأن للتعليم اإللكتروين تأثريات سـلبية يف  

 . ة واالجتماعيةاجلوانب الديني

   

 



 

  ١٢١  ـــ  ١٣٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ) ٤( امللحق رقم 

א
א



 

  ١٢٢  ـــ  ١٣٦
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