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 ــ ج ــ  

 ملخص الدراسة 
 . ويين للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام المشرفين الترب     

 :ولتحقيق هذا الهدف ، أجابت الدراسة على األسئلة التالية 

 ما مدى أهمية استخدام المشرفين التربويين للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة  ؟ :  ١س

 اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة  ؟ ما مدى ممارسة المشرفين التربويين للتعليم :  ٢س

 ما معوقات استخدام التعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة  ؟ :  ٣س

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المشرفين التربويين حول محاور االستبيان تعزى إلى اختالف :  ٤س

 ) .ـ التخصص ـ الدورات التدريبية في مجال اإلشراف التربوي ـ اإللمام بالحاسب اآللي الخبرة ( متغيرات الدراسة 

 .مشرفا تربويا )  ١٩١( تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين في مدينة جدة ، البالغ عـددهم    

قام الباحث ببنائها مستفيداً من أدبيات الدراسة فقرة ، )  ٥٣( استخدمت الدراسة االستبانة لجمع المعلومات ، وقد تضمنت       

والدراسات السابقة والدراسـة االستطالعيـة ، وقد تم التأكـد من صدقها بعرضها على لجنة من المحكمين المختصين ، ومن ثباتها 

اخلي حيث بلغت درجات الثبات حساب الثبات بطريقة االتساق الد و)  ٩٦,٠( باستخدام معادلة  ألفا كرونباخ حيث بلغت درجات الثبات 

 .مما جعلها صالحة ألغراض الدراسة )   ٠.٩٦إلى  ٠.٩١( 

، واستخدمت في ذلك التكـرارات والنسب المئوية )  spss( وبعد جمع البيانات ، قام الباحث بتحليلها عن طريق برنامج      

 .لتحليل التباين األحادي ) ف ( ار ، واختب) ت ( والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار 

 :بينت نتائج هذه الدراسة ما يلي     

 .  وجود أهمية كبيرة الستخدام المشرفين التربويين للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة  -١

 .  بدرجة متوسطة أن ممارسة المشرفين التربويين للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة كانت  -٢

 .  وجود موافقة من المشرفين التربويين على المعوقات للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة -٣

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المشرفين التربويين نحو ممارسة التعليم االلكتروني في تدريب  -٤

 .  ف الدورات التدريبية لديهم المعلمين بالرغم من اختال

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المشرفين التربويين نحو ممارسة التعليم االلكتروني في تدريب  -٥

 .  المعلمين بالرغم من اختالف درجة اإللمام بالحاسب اآللي لديهم 

 :توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها 

كافة اإلجراءات من الجهات المعنية والتي تساعد وتيسر للمشرفين التربويين استخدام التعليم االلكتروني في تدريب المعلمين  اتخاذ -١

 .   بمدينة جدة 

 .  حث المشرفين التربويين على الممارسة للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة -٢

 . اجه المشرفين التربويين  عند استخدامهم للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين  تذليل المعوقات والصعوبات التي تو -٣

 .عقد دورات تدريبية متخصصة في التعليم االلكتروني وكيفية استخدامه في تدريب المعلمين  -٤
 الباحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــ د ــ  

 Abstract 
This study aims to identify the reality of the use of electronic education by educational 
supervisors in teachers training in Jeddah City. 
Q ١: How important is it for educational supervisors to use electronic education in teacher 
training in Jeddah city?  
Q ٢: To what extent do educational supervisors use electronic education in teacher training in 
Jeddah city? 
Q٣: What are the obstacles that prevent the use of e-learning in the training of teachers in 
Jeddah city?  
Q ٤: Are there statistically significant differences between the arithmetic means of the 
educational supervisors related to the study questions and attributed to differences in 
(Experience, specialization, educational supervisors’ courses, and computer knowledge)? 
All the educational supervisors in Jeddah (١٩١ supervisor) represented the study population.  
Using the previous literatures and preliminary studies, the researcher built a questionnaire of 
٥٣ items to collect information. Its validity was confirmed by a committee of expert 
arbitrators. Its stability was also confirmed by using Alpha Cronbagh coefficient which 
reached ٠.٩٦. This made it valid for the study objectives. Also internal cohesion method was 
applied and stability reached (٠.٩١ to ٠.٩٦) which made it valid for study objectives. 
After collecting data, it was analyzed using SPSS program, repetitions, percentages, 
arithmetic means, normative deviation, T-Test, mono contrast analysis .  

: illustrated the following Main Results 
١- The great importance of the use of electronic education in teachers’ training. ٢- The 
practice of electronic education by educational supervisors in teacher training was moderate.  
٣- The presence of approval from educational supervisors that there are obstacles facing 
electronic education in teachers’ training.  
٤- There aren’t statistically significant differences between the averages of responses 
supervisors educators about the practice of e-learning in the training of teachers in spite of the 
different training courses to them.  
٥- There aren’t statistically significant differences between the averages of responses 
supervisors educators about the practice e-learning in the training of teachers in spite of a 
different degree of familiarity with computerized.  
Recommendations :  
١-Take all actions of the party that help facilitate supervisors educators use e-learning in the 
training of teachers.  
٢-Advise educational supervisors to practice e-education learning in the training of teachers.  
٣-Overcome obstacles and difficulties that face educational supervisors when use of e-
education in the training of teachers.  
٤-Holding training courses specializing in e-learning and how to use in the training of 
teachers.  
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 شكر وتقدير
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 أآية قرآنية
 بملخص الدراسة باللغة العربية

 جملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية
 داإلهداء

 هـ الشكر والتقدير
 ح فهرس املوضوعات
 ل فهرس اجلداول
 ك فهرس املالحق

  مشكلة الدراسة: الفصل األول 

 ٢  ـ املقدمـة      ١
 ٤ ـ اإلحساس باملشكلة ٢
 ٥ ـ مشكلة الدراسة  ٣
 ٦ ـ أهداف الدراسة٤
 ٦ ـ أمهية الدراسة    ٥
 ٦ـ مصطلحات الدراسة      ٦
 ٨   ـ حدود الدراسة     ٧

        اخللفية النظرية للدراسة  : الفصل الثاني 

א:  א

אאWאאא١٠ 

  ١٢.ـ تطور اِإلشراف التربوي يف اململكة العربية السعودية١
 ١٩          .ـ مفهوم  اإلشراف التربوي٢
 ٢٠.ربويــ أمهية اإلشراف الت٣
 ٢٢.أهداف  اإلشراف التربويـ٤
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א
  ٢٣ـ كفايات اإلشراف التربوي٥
  ٢٥التربويللمشرفالتدريب ـ كفايات ٦

אאWאא  

  ٢٩ .ـ نبذة تارخيية عن التدريب باململكة العربية السعودية١
 ٣٢.ربويـ مراحل اإلدارة العامة للتدريب الت٢
  ٣٣ . ـ التدريب التربوي يف سياسة التعليم باململكة العربية السعودية٣
 ٣٤.ـ األهداف العامة للتدريب التربوي٤
 ٣٤.ـ األهداف اخلاصة للتدريب التربوي٥
 ٣٦.التدريب التربويمراحلـ٦
 ٣٧.ـ أمهية التدريب التربوي أثناء اخلدمة٧
 ٣٩.ب التربوي أثناء اخلدمةـ أهداف التدري٨
 ٤٠.ـ   إلزامية التدريب التربوي٩
٤١.ـ أساليب التدريب التربوي١٠
 ٤٣.ـ   مركز التدريب التربوي١١
 ٤٥.دريب التربوي والتقنيات احلديثةـ الت١٢

אאWאאא 

 א:א

 ٤٩ . م اإلنترنتـ مفهو١
 ٤٩.ـ استخدام اإلنترنت يف التعليم٢
 ٥٠.ـ  أهم املربرات األساسية الستخدام اإلنترنت يف التعليم ٣

א: מ   א
 ٥٥.التعليم اإللكتروينتاريخـ١
 ٥٦.التعليم اإللكتروينأهداف ـ ٢





 ــ ك ــ  

א
 

 ٥٨. فوائد التعليم اإللكتروين ـ  مميزات٣
 ٥٩.ـ  أنواع التعليم اإللكتروين٤
 ٦٠.م اإللكتروينيـ أسباب وعوامل تشجيع التعل٥
 ٦١.ـ التقنية املستخدمة يف التعليم اإللكتروين٦
 ٦٢.ـ معوقات التعليم اإللكتروين٧
 ٦٣ .التدريب اإللكتروين ـ٨

 ٦٥.كتروينالتدريب اإللأ ـ مفهوم
 ٦٥.التدريب اإللكتروينب ـ أهداف 
 ٦٧.التدريب اإللكتروينج ـ مميزات

 ٦٩.يف تدريب املعلمني اإللكترويند ـ توظيف التعليم 
 ٧١.هـ ـ أدوات التعليم اإللكتروين

 ٨١.و ـ بيئات التعليم اإللكتروين االفتراضية
 ٨٣.ي ـ مناذج التعليم اإللكتروين

 ٨٥.ـ معوقات التدريب اإللكتروينن
א: א  ٨٩א

   إجراءات الدراسة امليدانية: الفصل الثالث 

 ١٠٩  .ـ منهج الدراسة  ١
 ١١٠ . ـ جمتمع الدراسة٢
 ١١٧ . الدراسةأداةـ٣
 ١١٧.خطوات وتصميم بناء أداة الدراسةـ٤
 ١٢٠ .صدق األداة  ـ٥
 ١٢٢ .ات األداةـ ثب٦
 ١٢٣.األساليب اإلحصائية ـ ٦
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  عرض ومناقشة النتائج : رابع الفصل ال

 ١٢٥.ـ عرض ومناقشة السؤال األول١
 ١٣٠.ـ عرض ومناقشة السؤال الثاين٢
 ١٣٤.ـ عرض ومناقشة السؤال الثالث٣
 ١٣٨.ـ عرض ومناقشة السؤال الرابع٤

 النتائج والتوصيات واملقرتحات : امس الفصل اخل

 ١٤٨ .ـ ملخص النتائج ١
 ١٥٣ .ـ التوصيات ٢
 ١٥٤ .ـ املقترحات٣

 ١٥٥ فهرس املراجع
 ١٦١ املالحق
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ين في مراكز اإلشراف التربوي  توزيع مجتمع  الدراسة من المشرفين التربوي ١
 ١١٠ بمدينة جدة

يوضح توزيع االستبيانات على مجتمع الدراسة األصلي حسب مراكز اإلشراف  ٢
 ١١١ ومركز التدريب التربوي ومركز تقنيات التعليم بمدينة جدة

 ١١٢ وصف مجتمع الدراسة من حيث المؤهل الدراسي ٣
 ١١٣ مؤهل الدراسيتوزيع مجتمع الدراسة  تبعا لمتغير ال ٤
 ١١٣ وصف مجتمع الدراسة من حيث عدد سنوات الخبرة في مجال اإلشراف التربوي ٥
 ١١٤ توزيع مجتمع الدراسة  تبعا لمتغير التخصص ٦
 ١١٤ توزيع مجتمع الدراسة  تبعا لمتغير التخصص ٧
 ١١٥ وصف مجتمع الدراسة من حيث الدورات التدريبية في مجال اإلشراف التربوي ٨
 ١١٥ وصف مجتمع الدراسة من حيث الدورات التدريبية في المجاالت التعليمية األخرى ٩
 ١١٦ وصف مجتمع الدراسة من حيث درجة اإللمام بالحاسب اآللي ١٠
 ١١٦ توزيع مجتمع الدراسة  تبعا لمتغير درجة اإللمام بالحاسب اآللي ١١
 ١٢١ يوضح بنود االستبانة قبل وبعد التحكيم ١٢
 ١٢٢ معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ ١٣

١٤ 
معامل االرتباط بين المحاور وبعضها البعض ، (حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي 

 ١٢٣ وبين المحاور والدرجة الكلية

١٥ 
حول مدى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة

لتربويين للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة أهمية استخدام المشرفين ا
 .جدة 

١٢٦ 

حول مدى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة ١٦
 ١٣١ ممارسة المشرفين التربويين للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة 

١٧ 
معيارية الستجابات مجتمع الدراسة حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

معوقات استخدام المشرفين التربويين للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة 
 . جدة 

١٣٤ 

نتائج اختبار ت للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة  تبعا لمتغير  ١٨
 ١٣٨ المؤهل الدراسي

 ـ أ ١٩
نحرافات المعيارية حول واقع استخدام المشرفين يوضح المتوسطات الحسابية واال

التربويين للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين حسب الخبرة في مجال اإلشراف 
 التربوي  

١٤٠ 

نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات  مجتمع الدراسة تبعا  ـ ب١٩
 ١٤٠ لمتغير الخبرة قي مجال اإلشراف التربوي

نتائج اختبار ت للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة تبعا لمتغير  ٢٠
 ١٤١ التخصص

نتائج اختبار ت للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة تبعا لمتغير  ٢١
 ١٤٣ الدورات التدريبية في مجال اإلشراف التربوي

معيارية حول واقع استخدام المشرفين يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال ـ أ ٢٢
 ١٤٥التربويين للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين حسب درجة اإللمام بالحاسب اآللي 

نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات  مجتمع الدراسة تبعا  ـ ب٢٢
 ١٤٥ لمتغير درجة اإللمام بالحاسب اآللي
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 ١٦٣ االستبانة يف صورا األولية ١

 ١٧٤ أمساء حمكمي االستبانة ٢

 ١٧٦ االستبانة يف صورا النهائية ٣

 ١٨٦ خطاب سعادة عميد كلية التربية جبامعة أم القرى ٤
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الترتيب

 رقم 
 سط املتو الــعبــــــــارة العبارة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 االستجابة

٦ ١ 
يكسب املشرفني التربويني واملعلمني املهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية 

 .احلديثة 
 عالية جدا ٠.٧٥ ٤.٢٤

   عالية ٠.٧٦ ٤.٢٠.يعمل على اإلثارة والتشويق يف عملية التدريب ٢١٠
 عالية ٠.٨٢ ٤.١٩ .املعلومات واملعرفةيساعد على التنويع يف مصادر ٥ ٣

٣ ٤ 
يساعد على زيادة ثقافة املعلم من خالل التعليم اإللكتروين بدخوله على مواقـع  

 متعددة وخاصة يف جمال ختصصه
 عالية ٠.٧٦ ٤.١٨

 عالية ٠.٧٨ ٤.١٦ .يساعد املعلم على التعلم الذايت ١٣ ٥
 عالية ٠.٧٩ ٤.١٦ .طرق التدريسيساعد املعلم على اإلبداع واالبتكار يف ١٦ ٦

٩ ٧ 
يعمل على إتاحة الفرصة للمعلمني يف االشتراك بالربامج التدريبية يف أي وقت ويف 

 .أي مكان 
 عالية ٠.٧٩ ٤.١١

 عالية ٠.٨٦ ٤.٠٩ .يساعد على تدريب عدد كبري من املعلمني ٧ ٨
 عالية ٠.٧٩ ٤.٠٩ .يوفر الكثري من الوقت واجلهد واملال ١٥ ٩
 عالية ٠.٨٩ ٤.٠٩ .يساعد على تطوير وحتسني العملية التعليمة والتدريبية ٢٠ ١٠
 عالية ٠.٨١ ٤.٠٨ .يساهم يف فتح أفاق علمية تعليمية متنوعة للمشرفني التربويني واملعلمني   ١٧ ١١
 عالية ٠.٨٣ ٤.٠٨ .يساعد يف إبعاد امللل عن املعلمني أثناء فترة التدريب ١٢ ١٢
 عالية ٠.٨٦ ٤.٠٢ تم بتطوير دور كل من املشرف التربوي و املعلم يف العملية التعليميةيه ٨ ١٣
 عالية ٠.٧٨ ٤.٠٠ .يعمل على حتقيق نتائج عملية عند تطبيقه بالشكل الصحيح ١٩ ١٤
 عالية ٠.٨٩ ٣.٩٦ .يعمل على توفري تغذية راجعة مستمرة للمعلم ١٤ ١٥
 عالية ٠.٧٧ ٣.٩٥ .ية حنو التدريب لدى املعلمنييهتم بتنمية اجتاهات إجياب ١١ ١٦
 عالية ٠.٨٣ ٣.٩٥ .يساعد على إجياد بيئة تدريبه تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونية جديدة  ٤ ١٧

٢ ١٨ 
يساعد على تبادل اخلربات واآلراء واملناقشات واحلوارات اهلادفة بني املشـرف  

 .التربوي و املعلم 
 عالية ٠.٧٨ ٣.٩٢

 عالية ٠.٨٢ ٣.٩٥ يساعد املشرف على حتقيق مطالب التربية احلديثة ٢٢ ١٩
 عالية ٠.٨٦ ٣.٨٣ .يساهم يف حل الكثري من املشكالت التربوية من خالل املنتديات التربوية  ١٨ ٢٠
 عالية ٠.٨٩ ٣.٨٣ يساعد يف القضاء على الصعوبات واملعوقات اليت تواجه املعلم يف عملية التدريب  ٢١ ٢١

١ ٢٢ 
يعمل على تقوية العالقات والروابط اإلنسانية واالجتماعية بني املشرفني التربويني 

 .واملعلمني 
 عالية ٠.٨١ ٣.٤٧

 عالية٤.٠٢٠.٨١ املتوسط العام
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FRowand , ١٩٩٩ EאF١٤١٩Eאא
F٢٠٠٠AL-arfajEאF١٤٢٣Eאא
F١٤٢٥EאאF١٤٢٥EאאF١٤٢٦Eא

אF١٤٢٦EאאF١٤٢٧EאאF١٤٢٨E،
אאאאאאאK

אאW
אאאא

؟
אאאא،אא

א،אאאאאא
א،אאאאא،

אאאW












 ــ ١٢٧ــ  

F١٦E
אאאאאאא

אאאא

الترتيب
رقم 
العبارة

املتوسط  الــعبــــــــارة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستجابة

 عالية ١.٠١ ٣.٧٩ .لعرض الدروس التطبيقية إلكترونياً  ٢٨ ١
 عالية ٠.٩٥ ٣.٧٨.يف البحث عن معلومات خاصة باملادة يف املنتديات واملواقع التعليمية  ٢٤ ٢

٢٧ ٣ 
( للمواقع اإللكترونية اليت ختدم املادة العلمية من لتوجيه املعلمني

 ) .اخل .... حبوث ، ودوريات ، جمالت 
 عالية ٠.٩٧ ٣.٧٨

 عالية ١.٠١ ٣.٧٢ .لتزويد املعلمني بالدروس املصمم إلكترونيناً  ٢٥ ٤
 عالية ٠.٩٣ ٣.٥٧ .إلتقان التعامل مع احلاسب اآليل يف حتقيق وتطوير ذاته  ٢٦ ٥
 متوسطة ٠.٩٧ ٣.٢٧ .صميم برامج تفاعلية وتدريب املعلمني عليها يف ت ٢٣ ٦
 متوسطة ١.١٩ ٣.٢٥ .إلرسال النشرات التربوية والقراءات املوجهة  ٣٢ ٧
 متوسطة ١.١٧ ٣.١٤ .إلشعار املعلمني عن الدروس النموذجية   ٣٠ ٨
 متوسطة ١.٢٦ ٣.١٤ .إلشعار املعلمني عن االجتماعات الدورية  ٢٩ ٩
 متوسطة ١.٣٣ ٣.١٢ .لتزويد املعلمني بالتعاميم ، التوجيهات اخلاصة باملادة  ٣٣ ١٠
 متوسطة ١.٢٧ ٢.٩٣ .إلشعار املعلمني عن الزيارة الصفية   ٣١ ١١

متوسطة ١.١٠ ٣.٤٠ املتوسط العام

אF١٦Eאא
אFEאאא،

אאF٤٠}٣Eאא
אF٦١}٢–٤٠}٣Eאאא

FKE
אאאאא

אאאאא
אאאF٩٣}٢–٧٩}٣Eא

אאאאאאא
אאא



 ــ ١٢٨ــ  

אאאאאF٢٣–٣٣E
W

JאאאאW
אFאאEאא

F٢٨Eאאאאא
אאאK

F٧٩}٣KEאFאא
אאאEאאF٢٤Eא

F٧٨}٣Eא،Fאאאא
אאF،،KKKKאEאא

F٢٧EאאאF٧٨}٣KE
אFאאEא

אF٢٥EאאאאF٧٢}٣E
אFאאאאEא

אF٢٦EאF٥٧}٣KE
JאאאאW

אFאאE
אאF٢٣EאF٢٧}٣KE

אFאאאאאאאEאא
F٣٢EאאאF٢٥}٣KE

אFאאאEאא
F٣٠EאF١٤}٣E،אF

אאאEאאF٢٩Eא
אאF١٤}٣Eא،

Fאא،אEאא



 ــ ١٢٩ــ  

F٣٣EאאאF١٢}٣KE
אFאאאEאא

F٣١EאF٩٣}٢KE
אאאאא

אאF١١E
אאא،אF٥E

אF٦EאKאא
אאF٤٠}٣Eאא

אאK
אאFEא

אFאאאאEאא
א،אא
אא

אאאאKאאא
אFאא

אאאאאאאKאKE
אאאאא

א،אאא
אאאאאאאK

אאאאFRowand , ١٩٩٩ KE
אא٧}٦٦٪א

،א٧}٤٤٪אאאאK 







 ــ ١٣٠ــ  

אאW 
אאאאא

א؟
אאאא،אא

א،אאאאאאא
אאK،אא

אאא،אאאW
F١٧WEאאאאאאא

אאאאאאאK

الترتيب
رقم 
العبارة

 الــعبــــــــارة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
املعياري

االستجابة

 أوافق جدا ٠.٩٢ ٤.٢٣ .عدم توفر خدمة اإلنترنت في آثير من المدارس ومراآز التدريب التربوية  ٤١ ١

 أوافق ٠.٨٨ ٤.١٦ .حتية في اإلدارات التعليمية مثل األجهزة الالزمة وغيرها ضعف البنية الت ٣٦ ٢

عدم وجود حقائب تدريبية معدة مسبقًا من قبل وزارة التربية والتعليم للتعليم  ٤٢ ٣
 أوافق ٠٩١. ٤.١٤ اإللكتروني 

 أوافق ٠.٩٢ ٤.٠٩ .ارتفاع تكلفة تصميم وإنتاج البرمجيات التعليمية  ٤٠ ٤

 أوافق ١.٠٨ ٤.٠٤ .يادة األعباء الوظيفية على المشرف التربوي ز ٤٧ ٥

 أوافق ٠.٨٩ ٤.٠٣ .عدم توفير الصيانة المستمرة ألجهزة الحاسب الحالية  ٣٨ ٦

 أوافق ٠.٩٤ ٣.٩٥ .يحتاج إلى معلم لدية الرغبة في التعلم الذاتي  ٥٣ ٧

 وافقأ ٠.٩٥ ٣.٩١ .عدم توفير أجهزة الحاسبات ومستلزماتها  ٣٧ ٨

 أوافق ١.١٤ ٣.٨٩ .صعوبة االتصال باإلنترنت لرسومه المرتفعة  ٣٩ ٩

تأخر اتخاذ القرارات المناسبة لدعم مثل هذه النوع من التعليم من قبل وزارة التربية  ٣٤ ١٠
 أوافق ٠.٨٦ ٣.٨٣ .والتعليم 

 أوافق ٠.٩٠ ٣.٧٨ .ضعف إعداد المعلم للتعامل مع التقنيات الحديثة   ٥١ ١١

 أوافق ٠.٩٩ ٣.٧٥ قلة الدورات التدريبية في الحاسب اآللي للمشرفين التربويين والمعلمين ٤٦ ١٢

عدم تشجيع اإلدارات التعليمية للمشرفين التربويين الستخدام التعليم اإللكتروني في  ٤٣ ١٣
 أوافق ١.٠٩ ٣.٧٤ .تدريب المعلمين 

 أوافق ٠.٩٧ ٣.٦٩ .اإللكتروني  عدم وعي بعض الجهات التعليمة بأهمية التعليم ٣٥ ١٤

المدربة من المشرفين ) التعليمية ، اإلدارية ، التقنية ( عدم وجود الكوادر البشرية  ٤٨ ١٥
 أوافق ١.٠٥ ٣.٦٨ .التربويين لتعامل مع هذا النوع من التعليم 

 أوافق ٠.٩٤ ٣.٥٢ .صعوبة تطبيق أدوات التقويم للمعلمين المتدربين إلكترونيًا  ٥٢ ١٦

 أوافق ١.٠٢ ٣.٤٧ .ضعف إعداد المشرف التربوي للتعامل مع التقنيات الحديثة   ٥٠ ١٧

عدم اقتناع بعض المشرفين التربويين باستخدام الوسائط اإللكترونية الحديثة في  ٤٤ ١٨
 محايد ١.١٧ ٣.٢٧ التدريب 

 محايد ٠.٩٩ ٣.١٣ .كتروني ضعف دافعية آل من المشرف التربوي والمعلم في استخدام التعليم اإلل ٤٩ ١٩

تخوف بعض المشرفين التربويين من عدم الحصول على الحوافز المادية بعد  ٤٥ ٢٠
 محايد ١.١٧ ٣.١١ .استخدامهم التعليم اإللكتروني في عملية التدريب 

 أوافق ٠.٩٩ ٣.٧٧ المتوسط العام
אF١٧Eאאאא

אKFאEא،



 ــ ١٣١ــ  

אאאאF٧٧}٣Eא
אאאF٤١}٣–٢٠}٤Eאא

אFאKE
אאאאא

אאאאאאK
אאאאF١١}٣–٢٣}٤E

אאאאאאא
אאאאאאא
אאאאאאא

F٣٤–٥٣EW
JאאאאאאW

אFאאאא
אאEאאF٤١Eא

F٢٣}٤KE
JאאאאאW

אFאאאאאאא
אEאאF٣٦Eא

F١٦}٤Eא،F
אאאאEאאF٤٢E

אF١٤}٤Eא،Fא
אאEאאF٤٠E

אאF٠٩}٤KEאFא
אאאEאאF٤٧Eא

F٠٤}٤Eא،Fאא
אאEאאF٣٨Eא
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F٠٣}٤KEאFאא
אאEאאF٥٣Eא

F٩٥}٣Eא،FאEא
אF٣٧EאF٩١}٣KEא

FאאEאאF٣٩E
אF٨٩}٣KEאאFא

אאאאאאאאאE
אאF٣٤EאאF٨٣}٣KE

אFאאאאEאא
F٥١EאF٧٨}٣KEאF

אאאאאאאEא
אF٤٦EאF٧٥}٣E،

אFאאאאאאא
אאEאאF٤٣E

אF٧٤}٣Eא،F
אאאאEאא

F٣٥EאאF٦٩}٣KEאF
אאאFא،אא،אEאא

אאאאEאאF٤٨E
אF٦٨}٣Eא،F

אאאEאאF٥٢E
אF٥٢}٣KEאF

אאאאאEאא
F٥٠EאאאF٤٧}٣KE

JאאאאW
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אFאאאאא
אאאEאאF٤٤Eא

F٢٧}٣Eא،Fאא
אאאאאאEאאF٤٩E

אF١٣}٣KEאאF
אאאאאאאא

אאאEאאF٤٥Eא
אאאאF١١}٣KE

אאאאאאא
אKF٢٠Eא

אאאאאFא
EאF١٦EF٣EאK

אאאאF٧٧}٣E
אאאאאאא

אKאK
אאאאא
،אאאאא

אK
אא(Maxwell , ١٩٩٧ ) Kא

אF١٩٩٨EאF١٤١٩EאF١٤٢١Eא
אF١٤٢٥EאאF١٤٢٥EאאF١٤٢٦KE

אאאאא
א
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אאאW 
אאא

אאאאאא
Fאאא،אאאא،א،אא

אאאא،אאE؟
WJאאאW 
אאאא

אאאא،אאא 
FEאF١٨EW

F١٨E  

אFEאאאאאא

العدد املؤهل الدراسياحملاور
 املتوسط

احلسايب 
 االحنراف
 املعياري

قيمة ت
درجات
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية

األول
 ٠.٥٦ ١٣٩٤.٠٦ بكالوريوس

٠.٠٧ ١٧٥ ١.٧٩ 
 ٠.٧٣ ٣.٨٧ ٣٨ دراسات عليا

 الثاين
 ٠.٨٦ ١٣٩٣.٤٤ بكالوريوس

٠.٩٠ ١٧٥ ٠.١١ 
 ٠.٨٩ ٣.٤٢ ٣٨ دراسات عليا

الثالث
 ٠.٥٧ ١٣٩٣.٧٤ بكالوريوس

٠.١٠ ١٧٥ ١.٦٤ 
 ٠.٤٩ ٣.٩ ٣٨ دراسات عليا

 
 جدةأمهية استخدام املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين يف تدريب املعلمني مبدينة : احملور األول 

אאFEFאE
F٠٦}٤٨٧}٣EאF٥٦}٠٧٣}٠EאאK

FEF٧٩}١EאF٠٥}٠E،
אאאאא

FEFאEאאאא
אאK 



 ــ ١٣٥ــ  

 
 ممارسة املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين يف تدريب املعلمني مبدينة جدة: احملور الثاين 

אאFEFאE
F٤٤}٣٤٢}٣EאF٨٦}٠٨٩}٠EאאK

FEF١١}٠EאF٠٥}٠E
אאאא

FEFאEאא
אאK 

 
معوقات استخدام املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين يف تدريب املعلمني : احملور الثالث 

 . مبدينة جدة 
אאFEFאE
F٧٤}٣٩٠}٣EאF٥٧}٠٤٩}٠EאאK

FEF٦٤}١EאF٠٥}٠E
אאאא

FEFאEאאאא
אK





WJאאאאW
 אא  א     א     

אאאאאאאאאFאE
F١٩EאאW








 ــ ١٣٦ــ  

F١٩E
אאאאאאאאאאא

אאאאא 

אF١٩EאאאאF٨٦}٣١٢}٤E٠٢}٤  

F١٩E
אאאאא

אאאא
 الداللة اإلحصائيةقيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصادر التباين احملاور

 األول
 ٠.٤٩ ٣ ١.٤٨ بني اموعات

 ٠.٤٠ ١٧٣ ٦٨.٦٥ داخل اموعات ٠.٢٥ ١.٢٤
   ١٧٦ ٧٠.١٣ الكلي

 الثاين
 ٠.٠٦ ٣ ٠.١٩ بني اموعات

 ٠.٨٣ ١٧٣ ١٤٣.٨٢ اتداخل اموع ٠.٩٦ ٠.٠٨
   ١٧٦ ١٤٤.٠١ الكلي

 الثالث
 ٠.٢٠ ٣ ٠.٦٠ بني اموعات

 ٠.٣٤ ١٧٣ ٥٩.٦٢ داخل اموعات ٠.٥٩ ٠.٥٨
   ١٧٦ ٦٠.٢٢ الكلي

ي : المحور األول  يم اإللكترون ويين للتعل رفين الترب تخدام المش ة اس دريب أهمي ي ت ف
 جدة بمدينةالمعلمين 

FEF٢٤}١EאF٠٥}٠E،
אאאאאאאא

אאאאK
 المحور الثاني : ممارسة المشرفين التربويين للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة .

FEF٠٨}٠EאאF٠٥}٠E،
אאאא

אאאאא אא אאא 

٠J٥א ٠٢}١ ٠٧}٤ ٥٤
٦J١٠א ٩٦}٠ ٠٣}٤ ٥٩
١١J١٥ ٨٣}٠ ١٢}٤ ٢٤
١٦ ٨٤}٠ ٨٦}٣ ٤٠

٩١}٠ ٠٢}٤ ١٧٧ א



 ــ ١٣٧ــ  

אאאאאאאא
K

معوقات استخدام املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين يف تدريب املعلمـني  : احملور الثالث 

 . مبدينة جدة 
FEF٥٨}٠EאF٠٥}٠E،

אאא،אאאא
אאאאאאאK

WJאW
אאאא

אא،אאאFEאF٢٠EK


F٢٠E

אFEאאאא
 العدد التخصص احملاور

 املتوسط
 احلسايب 

 االحنراف
 املعياري

 قيمة ت
 درجات
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية

 األول
 ٠.٥٩ ٣.٩ ٥٠ علمي

٠.٠٧ ١٧٥ ١.٨٠ 
 ٠.٦ ٤.٠٧ ١٢٧ نظري

 الثاين
 ٠.٧٥ ٣.٣٧ ٥٠ علمي

٠.٤٩ ١٧٥ ٠.٦٨ 
 ٠.٩١ ٣.٤٦ ١٢٧ نظري

 الثالث
 ٠.٥٩ ٣.٧٢ ٥٠ علمي

٠.٤١ ١٧٥ ٠.٨١ 
 ٠.٥٥ ٣.٧٩ ١٢٧ نظري

 
ي : المحور األول  يم اإللكترون ويين للتعل رفين الترب تخدام المش ة اس دريب أهمي ي ت ف

 جدة بمدينةالمعلمين 
אאאFEFE

F٩٠}٣٠٧}٤EאF٥٩}٠٦١}٠EאאK
FEF٨٠}١EאF٠٥}٠E،

אאאאא
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אFEFEאאאא
אאKK 

 المحور الثاني : ممارسة المشرفين التربويين للتعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين بمدينة جدة .

אאאFE
FEF٣٧}٣٤٦}٣EאF٧٥}٠٩١}٠E

אאFEF٦٨}٠Eא
F٠٥}٠Eאא

אאאFEFEאא
אאK

 ة       : المحور الثالث ين بمدين دريب المعلم ي في ت يم اإللكترون معوقات استخدام المشرفين التربويين للتعل
. جدة 
אאאFE

FEF٧٢}٣٧٩}٣EאF٥٩}٠٥٦}٠E
אאFEF٨١}٠Eא

F٠٥}٠Eאא
אאאFEFEאא

אאאK


אWJאאאאאאW
אא

אאאאאאאא
א،אאאFEאF٢١E









 ــ ١٣٩ــ  

F٢١E
אFEאאא

אאאאאא
 العدد الدورات التدريبية احملاور

 املتوسط
 احلسايب 

 االحنراف
 يارياملع

 قيمة ت
 درجات
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية

 األول
 ٠.٥٦ ١٤٠٤.٠٣ يوجد

٠.٨١ ١٧٥ ٠.٢٤ 
 ٠.٧٦ ٤ ٣٧ ال يوجد

 الثاين
 ٠.٨٢ ١٤٠٣.٤ يوجد

٠.٣٠ ١٧٥ ١.٠٣ 
 ١.٠٢ ٣.٥٦ ٣٧ ال يوجد

الثالث
 ٠.٥٦ ١٤٠٣.٧٦ يوجد

٠.٦٦ ١٧٥ ٠.٤٣ 
 ٠.٥٥ ٣.٨١ ٣٧ ال يوجد

 

 

ي  :المحور األول  يم اإللكترون ويين للتعل رفين الترب تخدام المش ة اس دريب أهمي ي ت ف
 جدة بمدينةالمعلمين 

אאFEFE
F٠٣}٤٠٠}٤EאF٥٦}٠٧٦}٠EאאK
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 وفقه اهللا      /     سعادة األستاذ الدكتور 

 وفقه اهللا      /     سعادة الدكتور 

 وفقه اهللا       /   سعادة األستاذ 

אא


اإلشراف التربوي من جامعة أم القرى يقوم الباحث بإعداد دراسة للحصول على درجة املاجستري يف 
واقع استخدام املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين يف تدريب املعلمـني  ( مبكة املكرمة وموضوعها  

 . جدة باملراكز اخلمسة  مبحافظةوتستهدف الدراسة مجيع املشرفني التربويني ) جدة  مبحافظة

 :تايل وتسعى الدراسة  اإلجابة عن السؤال الرئيسي ال

 جدة  ؟  مبحافظةما واقع استخدام املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين يف تدريب املعلمني : س 
 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 

ـ ما مدى أمهية استخدام املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين يف تـدريب املعلمـــــني     ١
 جدة  ؟  مبحافظة

 جدة  ؟  مبحافظةى ممارسة املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين ـ ما مد ٢
 جدة  ؟  مبحافظةـ ما معوقات استخدام التعلم اإللكتروين يف تدريب املعلمني  ٣

 .متثل تساؤالت الدراسة السابق ذكرها  ةهذا وان حماور االستبان  

 :ودف هذه الدراسة إىل التعرف على 

ية استخدام املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين يف تـدريب املعلمـني   ـ التعرف على درجة أمه  ١
 جدة  ؟  مبحافظة

 جدة  ؟  مبحافظةـ الوقوف على ممارسة املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين  ٢
 جدة  ؟  مبحافظةـ الوقوف على معوقات استخدام التعلم اإللكتروين يف تدريب املعلمني  ٣
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مشـرفا  )  ١٩١( الدراسة من مجيع مشريف التربية والتعليم مبحافظة جدة وعـددهم  ويتكون جمتمع 
 .تربويا يف خمتلف التخصصات ، وسوف تطبق الدراسة على كافة أفراد جمتمع الدراسة 

ورغم تقديري النشغالكم وأعمالكم ووقتكم الثمني إال أنين أعتز بآرائكم السديدة ملا متلكونه مـن  
 م هذا اال ، فيشرفين أن أضع االستبانة بني أيديكم لتحكيمها وإبداء مرئياتكخربة وعلم ومعرفة يف

ومالحظاتكم حول مدى مناسبة الفقرات حملاور االستبانة ودقتها وصالحيتها وسالمة الصياغة وأيـة  
 .  اقتراحات تروا مناسبة باإلضافة أم التعديل 

 .ك ولكم مين جزيل الشكر والتقدير واهللا حيفظ ويرعا
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 بيان بأمساء احملكمني الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة
 

 ) ٢( الملحق رقم 

 قائمة بأمساء احملكمني



 ــ ١٦٨ــ  

 جهة العمل التخصص الوظيفة االسم م
املناهج وطرق التدريس االجتماعية  أستاذ ضيف اهللا بن عواض الثبييت.١

 والتعليم املستمر
 جامعة أم القرى

 قرىجامعة أم ال مناهج إعداد معلمنيأستاذ سليمان بن حممد الوابلي.٢
 جامعة أم القرى تكنولوجيا التعليمأستاذ زكريا بن حيىي الل.٣
 مناهج وطرق تدريس عامة اذتأس ملكة حسني صابر.٤

كلية التربية للبنات جبدة قسم 
 التربية وعلم النفس

 كلية املعلمني جبدة تكنولوجيا التعليمأستاذ رضا القاضي.٥
 جامعة أم القرى التعليم واالتصال تكنولوجياأستاذ مشارك إحسان بن حممد كنسارة.٦
 جامعة أم القرىوسائل وتقنيات التعليمأستاذ مشارك إبراهيم بن أمحد حممد عامل.٧
 جامعة أم القرى رياضياتأستاذ مشارك عباس بن حسن غندورة.٨
 كلية التربية للبنات األقسام األدبية جبدة أصول الدينأستاذ مشارك آمنة أرشد بنجر.٩

 كلية التربية للبنات األقسام األدبية جبدة علم نفس تعليميأستاذ مشارك نور صادقيسرية أ١٠

 جامعة أم القرى مناهج البحثأستاذ مساعد ثابت بن حممد صاحل القحطاين١١
 جامعة أم القرى مناهج وطرق التدريس اللغة العربيةأستاذ مساعد مرضي بن غرم اهللا الزهراين١٢
 كلية املعلمني جبدة )تعليم الكتروين ( تقنيات التعليم أستاذ مساعد حممد حممود زين الدين١٣
 كلية املعلمني جبدة مناهج وطرق تدريس العلومأستاذ مساعد حسن أمحد حممود نصر١٤
 كلية االتصاالت وااللكترونيات هندسة حاسبأستاذ مساعد حممد عالء الغمري١٥

 كلية املعلمني جبدة تدريس العلوممناهج وطرق أستاذ مساعد حيىي محيد الظاهري١٦
 كلية التربية للبنات األقسام األدبية جبدةاإلدارة والتخطيط التربويأستاذ مساعد ابتسام خالد سالمة١٧

 كلية التربية للبنات األقسام األدبية جبدةاإلدارة والتخطيط التربويأستاذ مساعد فدوى فاروق عمر١٨

 كلية التربية للبنات األقسام األدبية جبدة ملناهج وطرق تدريس العلوماأستاذ مساعد غفورلخدجية عبدا١٩

إدارة الدراسات والبحوث يف اإلدارة  املناهج وطرق تدريس العلوم أستاذ مساعد جفيناز على حسن غنيم٢٠
 العامة للتربية والتعليم بنات جدة

 لتربية للبنات األقسام األدبية جبدةكلية ااإلدارة التربوية والتخطيطأستاذ مساعد عفاف صالح اليارو٢١

 كلية التربية للبنات األقسام األدبية جبدةاإلدارة التربوية والتخطيطأستاذ مساعد نورة عواد عبدالغفار.٢٢

كلية التربية للبنات جبدة وحدة  مناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد فاطمة إبراهيم احلازمي.٢٣
 التقومي واالعتماد األكادميي
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 الفصل الدراسي األول
 م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 

 

 
 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم



 ــ ١٧١ــ  

 
 وفقه اهللا                       المكر م أخي المشرف التربوي    

אא
א بني يديك استبيان حيتوي على جمموعة من األسئلة والفقرات تتعلق بدراسة

אאאאאא
K 

 :حيث يتكون االستبيان من جزئني مها 
 .يتعلق باملعلومات األولية : اجلزء األول 

يتناول دراسة واقع استخدام املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين يف تدريب املعلمني : واجلزء الثاين  
 .مبحافظة جدة 

أرجو التكرم بإعطاء كل فقرة من فقرات االستبيان الدرجة اليت تعرب عن وجهة نظركم حياهلـا ،       
عية ملا هلا من أثر يف مصداقية نتائج الدراسة ، علماً بأن هـذه اإلجابـات   راجياً توخي الدقة واملوضو

سيقتصر استخدامها ألغراض هذه الدراسة فقط ، يرجى تعبئة املعلومات األولية اوالً ، مث قراءة كـل  
 .يف املربع الذي تراه مناسباً  )  ( فقرة من فقرات االستبانة ووضع إشارة 

Wא؟אאאאא 

 الـعـبـــارة م
ضعيفة 
 جداً

 عالية جداً عالية متوسطة ضعيفة

    .املعرفة ع يف مصادر املعلومات ويالتنويساعد على  ١

Wאאאאאאא؟ 

 الـعـبـــارة م
ال أوافق 
 مطلقاً

 أوافق حمايد ال أوافق
أوافق 
 جداً

    .ارتفاع تكلفة تصميم وإنتاج الربجميات التعليمية  ٢

 .شاكر لكم سلفاً إعطاء الباحث جزء من وقتكم الثمني لإلجابة على هذا االستبيان 
 وتقبلوا خالص حتيايت ،،،

 الباحث 
 براهيم النفيسهخالد بن عبدالرمحن إ





 ــ ١٧٢ــ  

 : ..............................................................ـ مركز اإلشراف التابع له  ١
 : ـ أعلى مؤهل دراسي حاصل عليه  ٢

 دكتوراه      ماجستري    بكالوريوس    أقل من البكالوريوس  
  اخلربة يف جمال اإلشراف التربويسنوات ـ  ٣

سنة  ١٦من    سنة ١٥ــ  ١١من     سنوات ١٠ـ  ٦من    سنوات  ٥ إىل ٠من   
 فأكثر
 ـ التخصص  ٤

 علوم اجتماعية  وإنسانية  علوم شرعية   لغة عربية    رياضيات   علوم     
 لغة إجنليزية   تربية بدنية    تربية فنية     حاسب آيل       
  )فضالً حدد  .............. ( ............أخرى ،   
 ـ الدورات التدريبية يف جمال اإلشراف التربوي  ٥

 .......يف حالة يوجد  حدد عددها      يوجد ال    يوجد  
  . الت التعليمية األخرى ااالدورات التدريبية يف ــ  ٦

 ......يف حالة يوجد  حدد عددها      يوجد ال    يوجد  
 
 إلملام باحلاسب اآليل ادرجة ـ  ٧

  عالية   متوسطة     ضعيفة     ال يوجد 

 

 

 

 

 

 أمهية استخدام املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين يف تدريب املعلمني ؟: احملور األول     

عالية  عالية متوسطة ضعيفةضعيفة الـعـبـــارةم



 ــ ١٧٣ــ  

 جداً جداً

١ 
نسـانية  تقوية العالقات والـروابط اإل يعمل على 

 . واالجتماعية بني املشرفني التربويني واملعلمني

   

٢ 
تبادل اخلربات واآلراء واملناقشـات  يساعد على 

 . املعلم و واحلوارات اهلادفة بني املشرف التربوي

   

٣ 
 التعلـيم زيادة ثقافة املعلم من خالل يساعد على 

اإللكتروين بدخوله على مواقع متعددة وخاصة يف 
 صصهجمال خت

   

٤ 
بيئة تدريبه تفاعلية من خـالل  يساعد على إجياد 

 .  تقنيات إلكترونية جديدة 

   

    .املعرفة ع يف مصادر املعلومات ويالتنويساعد على  ٥

٦ 
املعلمـني املهـارات   و املشرفني التربوينييكسب 

 . التقنية الستخدام التقنيات التعليمية احلديثة

   

    . دريب عدد كبري من املعلمني تيساعد على  ٧

٨ 
تطوير دور كل من املشرف التربوي و املعلم يهتم ب

 . يف العملية التعليمية 

   

٩ 
 كإتاحة الفرصة للمعلمني يف االشـترا يعمل على 

 . بالربامج التدريبية يف أي وقت ويف أي مكان

   

      . يعمل على اإلثارة والتشويق يف عملية التدريب ١٠

١١ 
تنمية اجتاهات إجيابية حنو التـدريب لـدى   يهتم ب
 . املعلمني

   

١٢ 
امللل عن املعلمـني أثنـاء فتـرة    يساعد يف إبعاد 

 . التدريب

   

    .  التعلم الذايت املعلم على  يساعد ١٣

    . تغذية راجعة مستمرة للمعلمتوفري يعمل على  ١٤

    . واملال جلهد يوفر الكثري من الوقت وا ١٥

١٦ 
املعلم على اإلبداع واالبتكـار يف طـرق   يساعد 

 .التدريس 

   



 ــ ١٧٤ــ  

 أمهية استخدام املشرفني التربويني للتعليم اإللكتروين يف تدريب املعلمني ؟: تابع احملور األول      
 

 الـعـبـــارة م
ضعيفة 
 جداً

 عالية متوسطة ضعيفة
عالية 
 جداً

١٧ 
ـ يساهم يف  علميـة تعليميـة متنوعـة    اق فتح أف

 . ملعلمني التربويني والمشرفني ل

   

١٨ 
مـن  كثري من املشكالت التربوية اليف حل يساهم 

 .خالل املنتديات التربوية 

   

١٩ 
نتائج عملية عند تطبيقه بالشكل يعمل على حتقيق 

 .الصحيح 

   

٢٠ 
يساعد على تطوير وحتسـني العمليـة التعليمـة    

 . والتدريبية

   

٢١ 
يساعد يف القضاء على الصعوبات واملعوقات اليت 

 .تواجه املعلم يف عملية التدريب 

   

   التربية احلديثةيساعد املشرف على حتقيق مطالب  ٢٢

 













 ؟..................... ـ ميارس املشرفني التربويني التعليم اإللكتروين : احملور الثاين       



 ــ ١٧٥ــ  

 

 الـعـبـــارة م
ضعيفة 
 جداً

 عالية متوسطة ضعيفة
عالية 
 جداً

    . يف تصميم برامج تفاعلية وتدريب املعلمني عليها  ٢٣

٢٤ 
يف البحث عن معلومات خاصة باملادة يف املنتديات 

 .واملواقع التعليمية 

   

    .لتزويد املعلمني بالدروس املصمم إلكترونيناً  ٢٥

٢٦ 
تعامل مع احلاسب اآليل يف حتقيق وتطوير إلتقان ال

 .ذاته 

   

٢٧ 
لتوجيه املعلمني للمواقع اإللكترونية الـيت ختـدم   

حبوث ، ودوريات ، جمـالت  ( املادة العلمية من 
 ) .  اخل .... 

   

    .لعرض الدروس التطبيقية إلكترونياً  ٢٨

    .االجتماعات الدورية إلشعار املعلمني عن  ٢٩

    . روس النموذجية إلشعار املعلمني عن الد ٣٠

    . الزيارة الصفية إلشعار املعلمني عن  ٣١

    . التربوية والقراءات املوجهةإلرسال النشرات  ٣٢

٣٣ 
اخلاصـة  التعاميم ، التوجيهـات  باملعلمني لتزويد 
 .  باملادة 

   

 



 ــ ١٧٦ــ  

 التعليم اإللكتروين يف تدريب املعلمني ؟  ملشرفني التربوينياــ  معوقات استخدام : احملور الثالث     

 الـعـبـــارة م
ال أوافق 
 مطلقاً

 أوافق حمايد ال أوافق
أوافق 
 جداً

٣٤ 
تأخر اختاذ القرارات املناسبة لدعم مثل هذه النوع 

 .من التعليم من قبل وزارة التربية والتعليم 

   

٣٥ 
ية التعلـيم  عدم وعي بعض اجلهات التعليمة بأمه

 .اإللكتروين 

   

٣٦ 
مثـل  ضعف البنية التحتية يف اإلدارات التعليمية 

 .األجهزة الالزمة وغريها 

   

    .عدم توفري أجهزة احلاسبات ومستلزماا  ٣٧

٣٨ 
عدم توفري الصيانة املستمرة إلجهـزة احلاسـب   

 . احلالية 

   

    .رتفعة رسومه امللصعوبة االتصال باإلنترنت  ٣٩

    .ارتفاع تكلفة تصميم وإنتاج الربجميات التعليمية  ٤٠

٤١ 
عدم توفر خدمة اإلنترنت يف كثري مـن املـدارس   

 .  ومراكز التدريب التربوية 

   

٤٢ 
عدم وجود حقائب تدريبية معدة مسبقاً من قبـل  

 .وزارة التربية والتعليم للتعليم اإللكتروين 

   

٤٣ 
ع اإلدارات التعليميـة للمشـرفني   عدم تشـجي 

التربويني الستخدام التعليم اإللكتروين يف تدريب 
 .املعلمني 

   

٤٤ 
عدم اقتناع بعض املشرفني التربـويني باسـتخدام   

 .الوسائط اإللكترونية احلديثة يف التدريب 

   

٤٥ 
ختوف بعض املشرفني التربويني من عدم احلصـول  

اسـتخدامهم التعلـيم   على احلوافز املادية بعـد  
 . اإللكتروين يف عملية التدريب 

   

٤٦ 
قلة الدورات التدريبية يف احلاسب اآليل للمشرفني 

 .التربويني واملعلمني 

   

    .زيادة األعباء الوظيفية على املشرف التربوي  ٤٧



 ــ ١٧٧ــ  

 يم اإللكتروين يف تدريب املعلمني ؟ التعل املشرفني التربوينيـ  معوقات استخدام : احملور الثالث تابع       

 الـعـبـــارة م
ال أوافق 
 مطلقاً

 أوافق حمايد ال أوافق
أوافق 
 جداً

٤٨ 
التعليمية ، اإلدارية ( عدم وجود الكوادر البشرية 

املدربة من املشرفني التربويني لتعامل مع ) ، التقنية 
 .هذا النوع من التعليم 

   

٤٩ 
ف التربوي واملعلم يف ضعف دافعية كل من املشر
 .استخدام التعليم اإللكتروين 

   

٥٠ 
ضعف إعداد املشرف التربـوي للتعامـل مـع    

 . احلديثة  تقنيات ال

   

   . احلديثة  تقنيات الللتعامل مع  املعلمضعف إعداد  ٥١

٥٢ 
صعوبة تطبيق أدوات التقومي للمعلمني املتـدربني  

 .  إلكترونياً 

   

    .ج إىل معلم لدية الرغبة يف التعلم الذايت حيتا ٥٣
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