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امللخص
هدفت الدرا�سة �إىل تقدمي ت�صور مقرتح للإ�رشاف الرتبوي
املدمج يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية من وجهة نظر مديري
املدار�س وامل�رشفني الرتبويني ،يف �ضوء املتغريات امل�ستقلة
(اجلن�س ،والوظيفة ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،واملديرية،
ونوع املدر�سة) ،وا�ستخدم املنهج املختلط ،واختريت عينة ع�شوائية
وفق مرحلتني مكونة من ( )584من امل�رشفني الرتبويني ،ومديري
املدار�س احلكومية الفل�سطينية خالل العام الدرا�سي .2022/ 2021
وا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات الكمية املتعلقة مب�شكلة
الدرا�سة ،والتي احتوت على �ستة جماالت هي املتطلبات الإدارية
والفنية ،واملتطلبات الإ�رشافية ،والبنية التحتية ،وعمليات التوا�صل،
ودرجة الوعي التكنولوجي ،وا�ستخدمت املجموعة الب�ؤرية جلمع
البيانات النوعية من �أجل احل�صول على معلومات متعمقة حول
ما جمع با�ستخدام �أداة اال�ستبانة وا�ستجابات حول التوجهات نحو
ا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي املدمج .و�أظهرت النتائج ح�صول جمال
الإدارة على درجة مرتفعة ،وح�صول جماالت ا�ستخدام تطبيقات
التوا�صل ،والبنية التحتية الرقمية ،وكفايات ا�ستخدام التطبيقات
احلا�سوبية ،والكفايات الإ�رشافية ،ومتابعة وتوجيه الإدارة،
والتوا�صل مع �أطراف العملية التعليمية ،و�أمان االت�صال ،و�إتاحة
التفاعل مع �أطراف العملية التعليمية على درجة متو�سطة .وقدمت
الدرا�سة ت�صوراً مقرتحاً لنموذج للإ�رشاف الرتبوي املدمج .و�أو�صت
الدرا�سة امل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم تبني النموذج املُقدم،
وتطبيقه يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية.
الكلمات املفتاحية :الإ�رشاف الرتبوي املدمج ،املدار�س
احلكومية الفل�سطينية.

Abstract
This study aimed to present a suggested vision
of blended educational supervision in the Palestinian
public schools in the northern governorates from the
point of view of school principals and educational
supervisors, considering the independent variables of
gender, occupation, educational qualification, years of
experience, directorate, and type of school. A random
sample was selected, consisting of 584 educational
supervisors and principals during the 20212022/
academic year. Questionnaire tool was used for
collecting quantitative data related to the problem of
the study, which included seven areas: Administrative
and technical requirements, supervisory requirements,
infrastructure, communication processes, degree of
technological awareness, and obstacles. Whereas the
focus groups were used to collect qualitative data to
obtain in-depth information. The results showed that
the field of administration obtained a high degree, and
the areas of using communication applications, digital

infrastructure, competencies in the use of computer
applications, supervisory competencies, follow-up
and direction of management, communication with
the parties to the educational process, communication
security, and the availability of interaction with the
parties to the educational process obtained a medium
degree.
Keywords: Blended educational supervision,
Palestinian public schools.

املقدمة
ي�شهد الع�رص احلايل تطورات معرفية وتكنولوجية هائلة
ومت�سارعة ،وظهور امل�ستحدثات التكنولوجية الواحدة تلو الأخرى
يف ت�سهيل معظم العمليات احلياتية واليومية مما زاد من اهتمامنا،
و�شجع على حو�سبة معظم املجاالت احلياتية؛ الأمر الذي ي�ساعد على
ت�سيري الأمور املعي�شية كافة ب�شكل �أ�سهل و�أ�رسع ،ويعمل على تطوير
املهارات العقلية الذهنية ،وخا�صة بعد دخول هذه امل�ستحدثات
التكنولوجية �إىل املنظومة الرتبوية يف معظم عنا�رصها ،وكل ذلك
يدعو للتفكري بالأهمية التي قد تلقاها عملية الإ�رشاف الرتبوي،
وكيف ميكن اال�ستفادة من هذه التكنولوجيات يف تطوير العمليات
الإ�رشافية املختلفة ،وتي�سريها من خالل حو�سبتها بطريقة تنطوي
على الإبداع.
مما ال �شك فيه �أن مواكبة التطور التكنولوجي يف ع�رصنا
وخ�صو�صا يف امل�ؤ�س�سات التعليمية مبا فيها املدار�س �أ�صبح من
ال�رضوريات املهمة التي من �ش�أنها العلو بامل�ؤ�س�سة التعليمية
وزيادة قيمتها التناف�سية ،وال �سيما مبا يتعلق بالإ�رشاف الرتبوي
ملا له من �أثر كبري يف جناح وزهو هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ومن
هذا املنطلق ف�إن هذه الدرا�سة تعد حماولة جادة لو�ضع ت�صور
مقرتح ل�سبل تطوير الإ�رشاف الرتبوي املدمج باالعتماد ب�شكل
�أ�سا�سي على وجهات نظر امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س
وخرباتهم الرتبوية يف هذا املجال .وقد �أ�شار الكثري من الباحثني �إىل
�أهمية و�رضورة توظيف التكنولوجيا يف ميدان التعليم ب�شكل عام
وبالإ�رشاف الرتبوي ب�شكل خا�ص ،و�شملت هذه الدرا�سات بيئات
تعليم يف مدار�س من �أقطار عربية جماورة لفل�سطني مثل م�رص
والأردن و�سلطنة ُعمان وال�سعودية (هزامية2019 ،؛ عبد اللطيف،
2017؛ احلربي2021 ،؛ اليافعي و�سليمان.)2020 ،
وتطورت عملية االت�صال الرتبوي ،التي تعد مظلة جلميع
العمليات التي ت�شمل تقدمي املواد التعليمية وت�سهيلها وتقدمي
املالحظات للأخرين ،على مدار العقد املا�ضي لتوظيف التكنولوجيا
بجميع �أ�شكالها (Simonson & Seepersaud، 2018؛ Zhong et al.،
 .)2019وي�شري جمموعة من الباحثني يف الأدبيات الرتبوية احلديثة
�إىل الأدوار املهمة التي تلعبها جمموعات  Facebookو WhatsApp
يف متكني االت�صال الرتبوي يف العديد من البيئات التعليمية ،مبا
يف ذلك التعليم اجلامعي (Ahmad، 2020؛ Nuuyoma et al.، 2020؛
Awidi et al.، 2019؛ .)Goh et al.، 2019
�إذ �إن الإ�رشاف الرتبوي هو حقل من احلقول الرئي�سة يف
املنظومة التعليمية ،وهو يعمل على حماكاة واقع العملية التعليمية
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ب�أ�رسها ،من حيث عنا�رصها ،ويعمل ب�شكل كبري على حت�سني وتطوير
املنظومة التعليمية والرتبوية ،وذلك مبا يتنا�سب مع االحتياجات
واملتطلبات الذي تتطلبها املنظومة التعليمية والرتبوية يف �سبيل
حتقيق �أهدافها من النواحي الفنية والإدارية والرتبوية ،وذلك من
�أجل النهو�ض باملدر�سة كمحور �أ�سا�سي للتطوير الرتبوي ،وذلك
يف �سبيل حتقيق الر�سالة واخلطة التي تدعو لها املدر�سة (احلجرية
والفهدي.)2014 ،
ويرى ال�رسحان ( )1730:2011ب�أن الإ�رشاف الرتبوي
"عملية حيوية وديناميكية تعمل على حت�سن نوعية التعلم والتعليم،
وو�صفه بالدميقراطية يف �أعلى م�ستوياته لتمتعه بقيادة علمية حيث
يعمل على ا�ستك�شاف قدرات املعلمني ،وي�ساعدهم على ا�ستثمار هذه
القدرات يف غرفة ال�صف من �أجل حتقيق �أهداف الرتبية".
وتتعدد �أ�ساليب و�سبل الإ�رشاف الرتبوي التي �أو�ضحها
جمموعة من الباحثني ،وذكروا جمموعة متنوعة من الأ�ساليب
الإ�رشافية الرتبوية يف املدار�س �أهمها :الزيارات ال�صفية،
واملناق�شات الإ�رشافية ،وتبادل الزيارات بني املعلمني ،والنماذج
التطبيقية ،والور�شات الرتبوية ،والأدلة الإ�رشافية ،والندوات
الرتبوية ،والبحوث الإجرائية ،واملعار�ض التعليمية ،والتعليم
امل�صغر (اجليدي2019 ،؛ الزيان وقيطة 2018؛ �شل�ش 2018؛
القبالن .)2018 ،وتعدد �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي وقدرتها على
تذليل ال�صعاب التي يواجهها املعلمون يف عملهم ،وفعالية هذه
الأ�ساليب التي ت�ساعد امل�رشفني الرتبويني على القيام بعملهم بطرق
علمية وب�سهولة و�رسعة.
وبني الباحثون �أمناط الإ�رشاف الرتبوي الإلكرتوين وعرفوه،
فالإ�رشاف الرتبوي الإلكرتوين كما و�صفه ال�شمراين ( )11:2008هو
"منط ي�ستطيع من خالله امل�رشف الرتبوي القيام ب�أعماله الإ�رشافية
عرب الإنرتنت واحلا�سوب والإنرتنت والو�سائط املتعددة وال�شبكات
والتوا�صل مع املعلمني ب�شكل تفاعلي ن�شط مبا�رش متزامن �أو غري
متزامن حيث ميكن التكيف بالعمل مع ظروف املعلمني وامل�رشفني
الرتبويني الزمانية واملكانية ،وح�سب راحتهم و�رسعتهم يف العمل".
وحتتاج عملية توظيف الإ�رشاف الرتبوي املدمج ،دورا
مهما من وزارة الرتبية والتعليم� ،أهمها ن�رش هذه الثقافة وتبنيها،
وت�أهيل الطواقم ذات العالقة ،وتنمية مهارتهم الفنية يف ا�ستخدام
التكنولوجيا ،وتوفري البنية التحتية املنا�سبة والربجميات الالزمة،
وتوفري ما يلزم من م�صادر مالية (�أل كردم2021 ،؛ عبد اللطيف،
 ،)2017والتي اعتربتها هذه الدرا�سة مداخل مهمة يف بناء الت�صور
املقرتح لتطوير الإ�رشاف الرتبوي املدمج.
وت�سعى وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني ب�شكل م�ستمر �إىل
توفري البنية التحتية التكنولوجية الالزمة يف املدار�س احلكومية
التي ت�رشف عليها ،وذلك من خالل ال�رشاكات املختلفة مع
املجموعات التقنية وجمموعات االت�صاالت التي ت�سعى �إىل تطوير
البنية التحتية داخل املدار�س ،والعمل على تطوير جميع الأدوات
واملوارد التكنولوجية التي تلزم هذه املدار�س.
وتتعدد متطلبات التعليم والإ�رشاف املدمج ،وت�شرتك مبا
حتتاجه من بنية حتتية بالغالب بح�سب توجهات امل�ؤ�س�سات
التعليمية مبا فيها املدار�س ،ومن املمكن �أن ت�ضم قائمة كبرية
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من الربجميات والأدوات التكنولوجية ،ولكل من هذه الأدوات
والربجميات متطلبات يجب االهتمام بها وتلبيتها ،والتي تختلف
من بلد لأخر ،ويرى العمري و�آخرون (� )2016أن هذه املتطلبات يف
فل�سطني تتمثل ب�أمور متعددة من �أهمها تطوير بنية حتتية ت�شمل
املختربات واحلوا�سيب والربامج وال�شبكات ،و�إعداد فريق من اخلرباء
لتقدمي الدعم الفني وال�صيانة والإجابة عن اال�ستف�سارات ،وتوفري
بوابات تعليمية منا�سبة ،بالإ�ضافة �إىل عمل دورات تدريبية جلميع
�أفراد العملية التعليمية من معلمني ومديري املدار�س وامل�رشفيني
الرتبويني لزيادة مهاراتهم التقنية الالزمة للتعامل مع املحتوى
الإلكرتوين ،والعمل على بناء �سيا�سات منا�سبة وجديدة للتعامل
مع الأطراف كافة ،والعمل على �إيجاد �أ�ساليب تقومي متطورة تكون
من�سجمة مع التكنولوجيا احلديثة ،بالإ�ضافة �إىل تطوير �أ�ساليب
�إ�رشافية و�إدارية تن�سجم مع الواقع التكنولوجي احلديث.
وحتاول هذه الدرا�سة من خالل الأخذ بوجهات نظر امل�رشفني
الرتبويني ومديري املدار�س ا�ستنباط جميع العوامل اخلفية الفاعلة
يف بناء ت�صور لنموذج الإ�رشاف الرتبوي املدمج الذي ميكن من
خالله تطوير طرق ممار�سة الإ�رشاف يف املدار�س الفل�سطينية،
وكيفية تطبيق وا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي املدمج ،وفهم كافة
املمار�سات الإ�رشافية التي يت�ضمنها .وجاءت هذه الدرا�سة للو�صول
�إىل ت�صور للإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س الفل�سطينية ،ملا له
من �أهمية ملحة ملواكبة التطورات الرقمية التي ت�شهدها املجتمعات،
و�أهمية خا�صة يف ظل جائحة كوفيد.19 -
وتناولت العديد من الدرا�سات الإ�رشاف الرتبوي املدمج،
والتي طبقت يف بيئات عربية و�أجنبية ،وفق عدة متغريات ،وكان
من بني هذه الدرا�سات ،درا�سة فيز و�آخرين ( )Vaiz et al., 2021التي
�أجريت يف ظل جائحة كورونا� ،إىل حتديد �أثر اجلائحة على تطور
�إعادة ترتيب برامج التعليم وتكييفها مع ظروف اليوم ،يف قرب�ص.
وا�ستخدمت منهج حتليل امل�ستندات ،حيث �أظهرت الدرا�سة �أنه نظراً
للوباء الذي حدث ،نقل التعليم �إىل من�صات عرب الإنرتنت يف العديد
من البلدان حول العامل و�أجري التعليم با�ستخدام مناذج التعليم عن
ُبعد .ويعد اال�ستخدام الفعال ملمار�سات التعليم عن ُبعد �أمراً مهماً من
حيث اال�ستدامة ولي�س انقطاع التعليم .ويف هذه املرحلة ،تربز �أهمية
الإ�رشاف الرتبوي مرة �أخرى .وجرى الك�شف عن �أن مزايا التعليم
عن ُبعد توفر �أي�ضاً فر�صاً للإ�رشاف الإلكرتوين ت�سهل التحكم ،وتزيل
مفاهيم الزمان واملكان ،وتخلق �شبكة ات�صال �أ�سهل بني امل�رشفني
واملدر�سني ومديري املدار�س.
و�أجرت العمري ( )2020درا�سة هدفت �إىل تقدمي ر�ؤية مقرتحة
لتطبيق منوذج الإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س احلكومية،
يف ال�سعودية ،وا�ستخدمت املنهج الو�صفي ،اعتمد على الدرا�سات
ال�سابقة كم�صدر جلمع بيانات الدرا�سة ،ومتثلت هذه الدرا�سة يف �سن
القوانني مبا يتعلق بتطبيق عملية الإ�رشاف الرتبوي املدمج ،وعمل
هذا التطبيق �إلزامي على كل من امل�رشف واملعلم ،وقد اهتمت هذه
الدرا�سة يف ن�رش ثقافة الوعي نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي املدمج
من خالل امل�صادر الإلكرتونية املختلفة من بوابة وزارة الرتبية
والتعليم واملنتديات وغريها من امل�صادر الإلكرتونية املختلفة،
وبالإ�ضافة �إىل ذلك اهتمت بعقد الدورات التدريبية و�إ�صدار دليل
عملي لأهداف النموذج املقرتح للإ�رشاف الرتبوي املدمج ،وقد
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�أفادت هذه الدرا�سة يف فهم طبيعة وحيثيات الأمور الواجب الرتكيز
عليها عند التفكري يف منوذج الإ�رشاف الرتبوي املدمج.
وهدفت درا�سة �صايف (� )2020إىل تقدمي ت�صور مقرتح ل�سبل
حت�سني كفاءة نظام الإ�رشاف الرتبوي يف حمافظات اجلنوب يف
فل�سطني ،ا�ستخدم فيها املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدم طريقة
امل�سح ال�شامل على ( )232م�رشفا وم�رشفة تربوية ،خل�صت فيها �إىل
�أن الكفاءة الداخلية لنظام الإ�رشاف مرتفعة ،و�أن جمال الكفايات
مقارنة مبجال الأهداف وال�سيا�سات ومتطلبات الإ�رشاف هو الأعلى.
و�أجرت عبد الرحمن ( )2019درا�سة حول جاهزية وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية لتطبيق الإ�رشاف الرتبوي الإلكرتوين،
يف الأردن ،وا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ،واال�ستبانة جلمع
البيانات ،وبلغ املجتمع ( )492م�رشفا وم�رشفة تربوية ،وعينة
ع�شوائية قوامها ( )225منهم .وكان من �أهم نتائج الدرا�سة �أن
الدرجة الكلية للأداة جاءت بدرجة متو�سطة ،و�أ�شارت الدرا�سة �إىل
�أن اجلاهزية للوزارة لتطبيق الإ�رشاف الإلكرتوين كانت متو�سطة،
حيث جاء جمال امل�ستلزمات الب�رشية باملرتبة الأوىل ،بينما جاء
جمال امل�ستلزمات املالية باملرتبة الأخرية بني املتو�سطات ،وتبني
عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً تعزى ملتغريات الدرا�سة جمتمعة.
وطبق ح�سني والقثامي ( )2019درا�سة هدفت �إىل تقدمي ت�صور
لربنامج مقرتح لتطبيق منوذج الإ�رشاف الرتبوي املدمج يف �ضوء
االجتاهات احلديثة من وجهة نظر املعلمني وامل�رشفني الرتبويني،
يف حمافظة الطائف بال�سعودية ،وا�ستخدم املنهج الو�صفي،
واال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات .وبلغ املجتمع ( )1073معلماً
و( )450م�رشفاً تربوياً ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )380معلماً
و( )217م�رشفاً تربوياً .وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج مهمة كان
من �أهمها� :أن ن�سبة املوافقة على اقرتاح تطبيق الربنامج والت�صور
املقرتح جاءت بدرجة عالية ،وتو�صلت �إىل و�ضع برنامج مقرتح
للإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات احلديثة.
وقد طبق املالك ( )2019درا�سة هدفت للتعرف على الواقع
ال�رصيح لتطبيق عملية الإ�رشاف الإلكرتوين ،يف مدينة الريا�ض
بال�سعودية ،وقد ا�ستخدمت املنهج الو�صفي امل�سحي من �أجل حتقيق
�أهداف الدرا�سة ،وا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات ،وقد
تكونت عينة الدرا�سة من ( )261م�رشفة تربوية ،وقد خل�صت هذه
الدرا�سة �إىل عدة نتائج مهمة منها� :أن ن�سبة اال�ستجابات مبا يتعلق
بتطبيق �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي الإلكرتوين يف الريا�ض ح�صدت
درجة مرتفعة من اال�ستجابات ،وقد كان هناك فروق بني �أراء عينة
البحث تبعاً ملتغري �سنوات اخلدمة حول �سبل التغلب على معوقات
تطبيق الإ�رشاف الإلكرتوين ،وكان هذا الفارق ل�صالح امل�رشفات
التي ترتاوح خدمتهم بني (� )15سنة.
وهدفت درا�سة هزامية (� )2019إىل معرفة مدى توافر متطلبات
الإ�رشاف الإلكرتوين ،يف حمافظات �شمال الأردن ،وا�ستخدمت املنهج
الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدمت �أداة اال�ستبانة جلمع البيانات ،والتي
تكونت من ( )20فقرة ،ووزعت اال�ستبانة على عينة مكونة من
( )233م�رشفاً وم�رشفة ،وخل�صت هذه الدرا�سة �إىل �أن ن�سبة توافر
متطلبات الإ�رشاف الإلكرتوين يف حمافظات �شمال الأردن كانت
متو�سطة.

و�سعت درا�سة عبد اللطيف (� )2017إىل تفعيل عملية الإ�رشاف
الإلكرتوين بالتعليم قبل اجلامعي على �ضوء خربة الواليات املتحدة
الأمريكية ،ومتت الدرا�سة يف م�رصـ وا�ستخدم املنهج الو�صفي من
خالل �رسدها للأطر النظرية للإ�رشاف الإلكرتوين ،وجمعت البيانات
اخلا�صة بالدرا�سة باالعتماد على الدرا�سات ال�سابقة .وتو�صل �إىل �أن
هناك �ضعفاً يف البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
ونق�صاً يف الدعم لتقنيات الإنرتنت ،و�ضعفاً يف م�ؤهالت امل�رشفيني
الرتبويني التكنولوجية ،و�أن تكلفة تطبيق عملية الإ�رشاف الإلكرتوين
مكلفة بع�ض ال�شيء ،وعدم وجود حمفزات ت�شجيعية لعملية التطوير
الذاتي لدى امل�رشفيني واملعلمني على حد �سواء ،وقد وجدت �أن هناك
قلة يف الوعي ب�أهمية التعامل الإلكرتوين ومتطلباته.
و�أجرت مريداه ( )Merdah, 2015درا�سة حول الإ�رشاف
الرتبوي الإلكرتوين بهدف التحقق من �أن الدمج املنا�سب والناجح
للتقنيات يف بيئة التعلم على مدى فرتة الع�رش �سنوات ال�سابقة ترك
فجوة كبرية بني كمية التكنولوجيا املتاحة ودعم املعلمني .يف
جامعة �أم القرى بال�سعودية ،وا�ستخدم منهج حتليل احلالة ،وت�ألف
جمتمع الدرا�سة من معلمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،و�أُخذت
عينة ع�شوائية منهم ا�ستخدمت يف درا�سة احلاالت .وبينت الدرا�سة
�أن الإ�رشاف املكثف مهم جداً خا�صة يف الفرتة الأوىل للمعلمني
املبتدئني ،ويجب �أن يكون يف فرتات زمنية متقاربة .ومن ناحية
�أخرى ،يحتاج املعلمون املبتدئني �أي�ضاً �إىل دمج التقنيات يف
�إطارهم املهني لتقليل الفجوة بني املعلمني وا�ستخدام التقنيات.
واعتمادا على وجهة النظر هذه فال بد من �إيجاد طريقة �أكرث فاعلية
لإن�شاء طريقة مالئمة للتوا�صل بني املعلمني وم�رشفيهم من خالل
بناء نظام �إ�رشاف �إلكرتوين .وتبني �أن عملية الإ�رشاف الإلكرتوين
بح�سب هذه الدرا�سة تهدف �إىل خلق بيئة تعاون تعليمية بني
امل�رشفني واملعلمني ،والتي ت�شمل اكت�ساب املزيد من املهارات
واخلربات واملواقف وا�سرتاتيجيات التدري�س وغريها.
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،ف�إنه ميكن ا�ستخال�ص
الآتي� :إن الدرا�سات ال�سابقة ركزت على عدد من الق�ضايا ،مثل :بحث
جاهزية التطبيق للإ�رشاف الإلكرتوين كما يف درا�سة عبد الرحمن
( )2019ومنها ما بحثت يف توافر متطلبات التطبيق للإ�رشاف
الإلكرتوين كما يف درا�سة هزامية ( )2019ومنها ما بحثت يف
ردود فعل املعلمني يف تطبيق عملية الإ�رشاف الإلكرتوين كما يف
درا�سة �صايف ( ،)2020ومنها ما بحثت يف �إعداد ت�صور مقرتح
لتطبيق منوذج الإ�رشاف الرتبوي املدمج يف �ضوء االجتاهات
احلديثة كما يف درا�سة ح�سني والقثامي ( )2019ودرا�سة العمري
( .)2020واختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة من حيث
الهدف ب�أنها تعمل على اخلروج بت�صور ومقرتح جديد يف تطوير
عملية الإ�رشاف املدمج ،وهي من الدرا�سات احلديثة التي تدعو �إىل
تطوير عملية الإ�رشاف الرتبوي يف املدار�س الفل�سطينية .ومن حيث
املنهج :لقد ت�شابهت املناهج امل�ستخدمة يف حتليل و�إعداد الدرا�سات
ال�سابقة ،ف�أغلب هذه الدرا�سات اعتمدت على املنهج الو�صفي التحليل
يف بناء و�إعداد الدرا�سة كدرا�سة عبد اللطيف ( )2017ودرا�سة عبد
الرحمن ( )2019وغريها .وقد اختلفت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات
ال�سابقة يف ا�ستخدامها للمنهج املختلط (الكمي والنوعي) يف حتليل
ا�ستجابات الدرا�سة ،وذلك لر�ؤية الباحثني ب�أنه منا�سب يف مثل
هذه الدرا�سات .ومتييز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها
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أ.يوسف خضر رجبي
أ.د مجدي علي زامل

�ست�ستخدم �أداتني (اال�ستبانة واملجموعات الب�ؤرية) يف الإجابة
والتحليل عما تت�ساءل وتهدف �إليه الدرا�سة� ،إذ �إن معظم الدرا�سات
ال�سابقة اعتمدت على اال�ستبانة فقط .وبينت هذه الدرا�سات مبجملها
�أن الإ�رشاف الرتبوي املدمج قد حظي باهتمام الباحثني بالرغم
من وجود بع�ض االختالفات يف نتائج درا�ساتهم �إال �أن جممل
هذه الدرا�سات �أجمعت على �أهمية التوجه نحو �أ�ساليب �إ�رشافية
حديثة ت�شمل ا�ستخدام التكنولوجيا ب�أ�شكالها املختلفة ل�ضمان
مواكبة الع�رص ،ولأهمية التكنولوجيا امللحة يف الت�صدي للظروف
الوبائية احلالية التي ي�شهدها العامل ب�أ�رسه كحل بديل ورمبا دائم.
وا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة والإطار النظري،
يف بناء منهجية الدرا�سة ،وحتديد م�شكلتها ،و�أهدافها ،ومقايي�سها،
ويف بناء �أ�سئلة الدرا�سة ،و�ضبط املتغريات ،وو�ضع التف�سريات
املنا�سبة للنتائج التي خرجت بها الدرا�سة احلالية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
�شهد العقد الأخري تطوراً ملحوظاً يف تبني امل�ؤ�س�سات الرتبوية
ب�شكل عام واملدار�س على وجه اخل�صو�ص خليار التكنولوجيا ب�شكل
متنام متما�شياً مع روح الع�رص وملبياً لدعوات وزارة الرتبية
والتعليم وامل�س�ؤولني بتبني التكنولوجيا يف جميع جوانب العملية
الرتبوية مبا فيها الإ�رشاف الرتبوي ،وتنبثق م�شكلة الدرا�سة ب�شكل
�أ�سا�سي من احلاجة امل�ستمرة لتطوير الإ�رشاف الرتبوي ملواكبة
التقدم الكبري يف جمال توظيف التكنولوجيا والربجميات وو�سائل
التوا�صل الإلكرتوين مع كافة �أفراد العملية التعليمية وخا�صة
املعلمني ومديري املدار�س .و�أ�شارت العديد من الدرا�سات �إىل �أهمية
تبني الإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س ملا فيه من فوائد
عديدة (العمري2020 ،؛ ح�سني والقثامي2019 ،؛ Gadzirayi et
 ،)al., 2006ومن هذا املنطلق ت�أتي هذه الدرا�سة للبحث يف بناء
ت�صور للإ�رشاف الرتبوي ،والبحث يف �سبل تطبيق الإ�رشاف الرتبوي
املدمج يف املدار�س الفل�سطينية مع الأخذ بعني االعتبار وجهات
نظر امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س.
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
◄◄ما الت�صور املقرتح للإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س
الفل�سطينية من وجهة نظر مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني؟
وانبثق عنه الأ�سئلة الفرعية الآتية:
◄◄ما واقع الإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س احلكومة
الفل�سطينية من وجهة نظر مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني؟
◄◄ما املتطلبات الإجرائية لتطبيق الت�صور املقرتح للإ�رشاف
الرتبوي املدمج يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية من وجهة نظر
مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني؟

أهداف الدراسة
�سعت الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1 .1حتقيق الهدف امل�أمول من مو�ضوع الدرا�سة املطروح
�أال وهو تقدمي ت�صور جديد للإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س
احلكومية الفل�سطينية من وجهة نظر مديري املدار�س وامل�رشفني
الرتبويني.
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مبجاالته كافة (املتطلبات الإدارية ،واملتطلبات الإ�رشافية ،والبنية
التحتية الرقمية ،واملتطلبات الفنية والإجرائية) ،يف املدار�س
احلكومية الفل�سطينية من وجهة نظر مديري املدار�س وامل�رشفني
الرتبويني.

أهمية الدراسة
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من الناحيتني النظرية والتطبيقية
على النحو الآتي:
األهمية النظرية
تكمن الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف ك�شفها عن العوامل
الكامنة التي تلعب دورا يف الإ�رشاف الرتبوي املدمج ،و�إبرازها
ا�سهامات هذه العوامل يف جناح هذه العملية .بالإ�ضافة �إىل �أن
هذه الدرا�سة قدمت ت�صوراً ملا ممكن �أن تكون عليه عملية الإ�رشاف
يف امل�ستقبل ،الأمر الذي يتيح املجال �أمام امل�س�ؤولني واملهتمني
الوقوف �أمام امل�س�ؤوليات والتحديات من �أجل تلبية املتطلبات
الالزمة من ن�رش الثقافة املتعلقة بهذه الطريقة احلديثة ولغاية
تطبيقها وتطويرها يف منحى منظم �ضمن خطة ا�سرتاتيجية منا�سبة
وقابلة للتنفيذ والتقومي.
األهمية التطبيقية
تكمن الأهمية التطبيقية للدرا�سة يف الآتي:
�1 .1إفادة ذوي العالقة بالعملية الإ�رشافية من معلمني،
ومديري مدار�س ،وم�رشفني تربويني من خالل تطوير مهاراتهم
وقدراتهم يف عملية الإ�رشاف الرتبوي املدمج.
2 .2عملت هذه الدرا�سة على تقدمي ت�صور متطور وحديث
لعملية الإ�رشاف الرتبوي املدمج و�سبل تطبيقه داخل املنظومة
التعليمية.
�3 .3إفادة امل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم من خالل
تقدمي منوذج للإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س.

حدود الدراسة وحمدداتها
تتمثل حدود الدرا�سة احلالية وحمدداتها يف الآتي:
1 .1احلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على مديري
املدار�س وامل�رشفني الرتبويني.
2 .2احلدود الزمانية� :أجريت هذه الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الأول من العام الدرا�سي .2022/ 2021
3 .3احلدود املكانية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على املدار�س
احلكومية يف املحافظات ال�شمالية يف فل�سطني ،وهي (القد�س
و�ضواحيها ،رام اهلل ،اخلليل ،جنوب اخلليل ،طولكرم ،نابل�س).
4 .4احلدود املفاهيمية "املو�ضوعية" :متثلت هذه الدرا�سة يف
بناء ت�صور مقرتح للإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س احلكومة
الفل�سطينية يف املحافظات ال�شمالية من وجهة نظر مديري املدار�س
وامل�رشفني الرتبويني.
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5 .5احلدود الإجرائية :حتددت بالأداة امل�ستخدمة ،وهي :منهجية الدراسة وإجرائاتها

مقيا�س التعرف �إىل بناء الت�صور املقرتح للإ�رشاف الرتبوي املدمج،
ودرجة �صدقه وثباته ،واملعاجلات الإح�صائية امل�ستخدمة .كما �أن
تعميم نتائج الدار�سة احلالية ،مقيداً بدالالت �صدق وثبات الأداة
امل�ستخدمة ،ومدى اال�ستجابة املو�ضوعية لأفراد عينة الدرا�سة على
هذه الأداة من جهة ،وعلى جمتمعات م�شابهة ملجتمع الدرا�سة من
جهة �أخرى.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
الإ�رشاف الرتبوي :هو عبارة عن "ن�شاط علمي منظم تقوم به
�سلطات �إ�رشافية على م�ستوى عال من اخلربة يف جمال الإ�رشاف
يهدف �إىل حت�سني العملية التعليمية ،وي�ساعد يف النمو املهني
للمعلمني من خالل ما تقوم به تلك ال�سلطات من الزيارات امل�ستمرة
للمعلمني ،و�إعطائهم الن�صائح والتوجيهات ،ومن خالل الدورات
التدريبية التي ت�ساعد على حت�سني �أدائهم" (ح�سني وعو�ض اهلل،
.)16 :2006
ويعرفه الباحثان �إجرائياً� :أنه عملية �إ�رشاف تدعو �إىل حت�سني
وتطوير الأداء املهني والعملي ملديري املدار�س واملعلمني من خالل
ا�ستخدام �أ�ساليب �إ�رشافية خمتلفة �ضمن ما تدعو له عملية الإ�رشاف
الرتبوي ،وما يلزم من �أ�ساليب داخل �أو خارج احل�صة ال�صفية.
الإ�رشاف الرتبوي املدمج :هو ذلك الأ�سلوب/النمط من
الإ�رشاف الذي يجمع بني خ�صائ�ص النماذج الإ�رشافية احلديثة التي
تدعم احلوار واملعاونة وامل�شاركة بني امل�رشف الرتبوي واملعلمني
عرب قنوات االت�صال التقليدية ،وخ�صائ�ص الإ�رشاف الإلكرتوين الذي
ي�ستخدم �أليات االت�صال احلديث (.)Gadzirayi et al., 2015
ويعرفه الباحثان �إجرائياً ب�أنه :ت�صور ور�ؤية جديدة تنظر
وتتجه نحوها املدار�س حديثاً ،حيث ينظر �إىل تطبيق جميع
العنا�رص واجلوانب الإ�رشافية املدر�سية املدجمة من ناحية دمج
العملية الإ�رشافية التقليدية والإلكرتونية مع بع�ضها البع�ض ،وربط
الأق�سام الإ�رشافية يف املدر�سة بع�ضها ببع�ض �إلكرتونياً وحو�سبة
جميع عنا�رص هذه العملية املختلفة ،وهو يتعلق مبدى ا�ستخدام
الإ�رشاف الرتبوي الإلكرتوين� ،إىل جانب الإ�رشاف الرتبوي التقليدي،
من قبل مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني يف العملية الإدارية
والإ�رشافية ،ووعيهم وا�ستخدامهم للحوا�سيب والتوا�صل الإلكرتوين
مع �أطراف العملية التعليمية بالإ�ضافة �إىل حتديد البنية التحتية
الالزمة واملعوقات للإ�رشاف الرتبوي ،ويقا�س بدرجة ا�ستجابة
�أفراد عينة الدرا�سة على جماالت الأدوات املعدة يف هذه الدرا�سة
لغر�ض احل�صول على ت�صور للإ�رشاف الرتبوي املدمج.

منهجية الدراسة
اعتمد يف هذه الدرا�سة على املنهج املختلط ،حيث ُجمعت
وحللت وفُ�رست البيانات الكمية من مديري املدار�س وامل�رشفني
ُ
الرتبويني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل
البيانات النوعية التي ُجمعت من املجموعة الب�ؤرية ،والتي �ضمت
خرباء يف جماالت الدرا�سة ،وذلك بهدف احل�صول على �صورة �شاملة
ومتعمقة مبجاالت الدرا�سة و�أهدافها.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س احلكومية يف
املحافظات ال�شمالية يف فل�سطني وهي (القد�س و�ضواحيها ،رام اهلل،
اخلليل ،جنوب اخلليل ،طولكرم ،نابل�س) ،والبالغ عددهم ()1862
مديراً ومديرة ،وجميع امل�رشفني الرتبويني يف املدار�س احلكومية
يف املحافظات ال�شمالية يف فل�سطني والبالغ عددهم ( )535م�رشفاً
وم�رشفة ،وذلك تبعاً لإح�صائيات ق�سم التخطيط والإح�صاء يف
الإدارة العامة للتخطيط يف وزارة الرتبية والتعليم خالل العام
الدرا�سي .2021/ 2020
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )319مديرا ومديرة من مديري
املدار�س احلكومية يف املحافظات ال�شمالية ،وهي ما تعادل (17.1
 ،)%و( )224من امل�رشفني الرتبويني يف املدار�س احلكومية يف
املحافظات ال�شمالية ،وهي ما تعادل ( )% 41.9من املجتمع ،وقد
اعتمد يف ح�ساب العينة على العينة الع�شوائية الب�سيطة با�ستخدام
معادلة (روبرت ما�سون) ،ووفقا التباع الباحثني لطرق الإح�صاء
يف اختيار العينة االحتمالية ،وقد ا�ستخدم برنامج �إك�سيل يف ح�ساب
عدد �أفراد عينة الدرا�سة ( ،)Mason,2003كما وتت�ضح توزيعات
العينة ملديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني يف اجلدول (.)1
الجدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة

الرقم

املتغري

 1اجلن�س

 2الوظيفة

 3امل�ؤهل العلمي

املدار�س احلكومية الفل�سطينية :هي جميع مدار�س التعليم
الأ�سا�سي والثانوي التي ت�رشف عليها وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية يف فل�سطني (وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية،
.)2021

� 4سنوات اخلربة
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العدد

الن�سبة

امل�ستوى
ذكر

269

46%

�أنثى

315

54%

املجموع

584

100%

مدير مدر�سة

333

57%

م�رشف تربوي

251

43%

املجموع

584

100%

بكالوريو�س

354

60%

ماج�ستري ف�أعلى

230

40%

املجموع

584

100%

�سنوات ف�أقل 5

67

11%

�سنوات 6 -10

87

15%

�سنة ف�أكرث 11

430

74%

املجموع

584

100%

تصور مقترح لإلشراف التربوي املدمج في املدارس احلكومية الفلسطينية
من وجهة نظر مديري املدارس واملشرفني التربويني

أ.يوسف خضر رجبي
أ.د مجدي علي زامل

أدوات الدراسة وخصائصها
قام الباحثان با�ستخدام اال�ستبانة الإلكرتونية امل�صممة من
خالل مناذج جوجل ،واملجموعة الب�ؤرية التي جرى عقدها عن بعد
من خالل تطبيق الزوم.
االستبانة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،قام الباحثان بت�صميم ا�ستبانة
تقي�س واقع عملية الإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س يف
املديريات قيد الدرا�سة معتمدا يف ذلك على نتائج الدرا�سات
ال�سابقة التي ا�ستفيد منها يف حتديد جماالت اال�ستبانة وفقراتها
يف كل جمال ،وقد ت�ألفت اال�ستبانة ب�شكلها الأويل من ق�سمني وهما:
الق�سم الأول ،وي�ضم �أ�سئلة دميوغرافية تتعلق باجلن�س والوظيفة
وامل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة ومديرية املبحوثني ،بالإ�ضافة �إىل
نوع املدر�سة التي يعمل بها مديرو املدار�س ،والق�سم الثاين الذي
�ضم �سبع جماالت ،وهي :املتطلبات الإدارية والفنية ،واملتطلبات
الإ�رشافية ،والبنية التحتية الرقمية ،والربامج احلا�سوبية املتوفرة،
وطرق التوا�صل الإلكرتونية ،ومدى الوعي التكنولوجي ،ومعوقات
الإ�رشاف الرتبوي املدمج ،والتي �ضمت ( )59فقرة.
وتكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )63فقرة.
وا�ستخدم الباحثان مقيا�س ليكرت اخلما�سي بهدف قيا�س �آراء
درجة موافقة املبحوثني من �أفراد العينة ،حيث جرى �إعطاء كبرية
جداً ( )5درجات ،وكبرية ( )4درجات ،ومتو�سطة ( )3درجات،
وقليلة (درجتان) ،وقليلة جداً (درجة واحدة) .وطُ لب من املبحوثني
حتديد درجة موافقتهم على كل فقرة من الفقرات ب�صدق ومو�ضوعية
تامة .واعتمد على الت�صنيف الآتي للحكم على املتو�سطات احل�سابية:
�أقل من ( )2.34موافقة منخف�ضة ،بني ( )3.66 - 2.34موافقة
متو�سطة� ،أكرث من ( )3.66موافقة مرتفعة.
اجملموعة البؤرية
ي�شري عدد من الباحثني (& Frey & Fontana, 1991; Glitz
� )Association, 1998إىل �أن تاريخ ا�ستخدام املجموعة الب�ؤرية يعود
�إىل بوجارد�س ( )Bogardusيف عام  1926الذي ح�صل على بيانات
من جمموعات مناق�شة �صغرية مع تالميذ املدار�س وا�ستخدمها
الختبار منوذج التباعد االجتماعي .وبذلك ،منذ الت�سعينيات،
بد�أ العديد من الباحثني يف ا�ستخدام وتقدير املجموعات الب�ؤرية
ك�أ�سلوب جلمع البيانات ب�سبب العديد من املزايا التي توفرها لهم
( )Gibbs, 1997; Kitzinger, 1994; Morgan, 1993يف وقت الحق،
�أكد باربور ( )Barbourوكيتزجنر ( )Kitzingerيف العام � 1998أن
املجموعة الب�ؤرية قد تطورت لت�صبح �أداة منهجية بحد ذاتها داخل
العلوم االجتماعية (.)Kitzinger & Barbour, 1999
ب�شكل عامُ ،تعرف املجموعة الب�ؤرية �أو املركزة� ،أنها جمموعة
�صغرية من الأفراد الذين يت�شاركون خربة مماثلة مع و�سيط حيث
يناق�شون بعمق املو�ضوع الذي بحث فيه عادةً عن طريق الإجابة
على �أ�سئلة الباحثني .عالوة على ذلك ،توفر املجموعات الب�ؤرية
للباحثني طريقة لال�ستماع �إىل العديد من الأ�شخا�ص الذين متت
مقابلتهم والتعلم منهم ( .)Morgan، 1998ت�سمح منهجية املجموعة
الب�ؤرية جلمع البيانات للم�شاركني بالتعبري عن �آرائهم و�أفكارهم
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بحرية يف �سياق املجموعة ومناق�شة الق�ضايا الفردية التي قد ال
يف�صحون عنها باهتمام ( .)Casey & Krueger، 1994عالوة على
ذلك ،ف�إن العن�رص الأكرث �إغراءً الذي �شجعني على اختيار طريقة
جمع البيانات هذه هو �أن املجموعة الب�ؤرية تعد طريقة طبيعية
(.)Krueger & Casey، 2009
وا�ستخدمت املجموعة الب�ؤرية كمقيا�س ثان يف هذا البحث
بالإ�ضافة �إىل اال�ستبانة� ،ضمن �إجراءات جمع البيانات من �أجل
احل�صول على نظرة ثاقبة لآراء مديري املدار�س وامل�رشفني
الرتبويني حول ا�ستخدام وتطبيق التقنيات املختلفة يف بيئة مدجمة
يف املدار�س .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،للتحقق ما �إذا كانت النتائج
تتوافق مع تلك املو�ضحة �سابقاً يف مراجعة الأدبيات .ولرغبة
الباحثني بالتدقيق يف وجهات نظر مديري املدار�س وامل�رشفني
الرتبويني اخلرباء ،وما ميكنهم م�شاركته حول جتاربهم ووجهات
نظرهم وتوجهاتهم حول عملية الإ�رشاف الرتبوي املدمج ،يف �ست
حمافظات عرب الوطن .لقد مت تبني تعريف بيدفورد وبورجري�س
للمجموعة الب�ؤرية ،حيث "يحددون املجموعات الب�ؤرية على �أنها
اجتماع ملرة واحدة بني �أربعة �إىل ع�رشة �أفراد" (.)Røpke، 2009، 2
وي�ؤخذ عدد كبري من امل�شاركني ،للح�صول على نتائج �أف�ضل الأمر
الذي ميكن ب�شكل �أف�ضل من تعميمها على �إعدادات مماثلة
وجرى تنفيذ املجموعة الب�ؤرية و�إدارتها من قبل الباحثني
ملدة ت�سعني دقيقة عرب تطبيق الزوم عو�ضاً عن اللقاء الوجاهي
نظراً للظروف الوبائية القائمة يف وقت �إجراء الدرا�سة ،بد�أ بتحية
امل�شاركني وتذكريهم بهدف الدرا�سة ثم عر�ض قائمة �أ�سئلة البحث،
و�إبالغهم �أنه �ستتم الإجابة على الأ�سئلة بالرتتيب املقدم .ومتت
اال�ستفادة �أي�ضاً من �إر�شادات �إطار عمل كا�سي وكروجر (Kreuger,
 ،)& Casey 2009والذي يوفر �سل�سلة وا�ضحة من اخلطوات التي
�ساعدت يف تف�سري البيانات .و�أو�صوا ب�أنها طريقة مفيدة للتفكري
يف هذا الأمر ،والتي تتمثل يف النظر يف �سل�سلة مت�صلة من التحليل
ترتاوح من جمع البيانات الأولية� ،إىل تقدمي عبارات و�صفية� ،إىل
تف�سري البيانات.
اختيار املشاركني وطبيعة اجملموعة البؤرية
اتخذت املجموعة الب�ؤرية اجتاهاً تكاملياً تعاونياً ،حيث
تبادل جميع امل�شاركني يف املجموعة الب�ؤرية �أفكارهم وتو�صلوا �إىل
اتفاقيات حول التقنيات التي ا�ستخدموها لدعم عملهم .با�ستخدام
طريقة �أخذ العينات الهادفة يف اختيار امل�شاركني من املحافظات
والتخ�ص�صات وذوي اخلربات املختلفة ،مت الت�أكد من �أنهم كانوا
قادرين على تقدمي �أحكام مدرو�سة حول بيئة الإ�رشاف املدمج التي
كانوا ي�ستخدمونها �أو عرفوها.
صدق األدوات
جرى التحقق من �صدق اال�ستبانة واملجموعة الب�ؤرية
با�ستخدام �صدق املحكمني ،وطريقة االت�ساق الداخلي لال�ستبانة،
حيث عر�ضت على ( )21حمكماً من الأكادمييني ذوي اخلربة يف
جمال الإدارة الرتبوية والتخطيط الرتبوي ،وتكنولوجيا التعليم،
والرتبية وغريها من املجاالت املتعلقة يف مو�ضوع البحث ،وحكمت
مبا يتعلق بح�سن ال�صياغة اللغوية للفقرات و�سالمتها وو�ضوحها
و�شموليتها ،ودرجة مالءمتها لقيا�س ما و�ضعت من �أجله .كما
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جرى التحقق من ال�صدق لال�ستبانة خالل طريقة االت�ساق الداخلي،
وا�ستخدام الطريقة الإح�صائية من خالل ح�ساب معامل االرتباط
بري�سون؛ وذلك بغر�ض فح�ص توافق وارتباط القيم للمجال الذي
تنتمي �إليه ،وقد قورنت النتائج باملعيار املعتمد بح�سب (Asuero et

 ،)al., 2006حيث تعد قيمة معامل االرتباط �ضعيفة �إذا كانت �أقل من
( ،).30ومتو�سطة �إذا كانت بني ( ) .30و( ،) .70ومرتفعة �إذا كانت
�أكرب من ( ،) .70وكما يت�ضح من اجلدول ( )2الآتي ف�إن جميع القيم
جاءت منا�سبة ،ولذا يعد االت�ساق الداخلي متحققاً:

الجدول ()2
معامالت االرتباط لكل فقرة والدرجة الكلية للمقياس دراسة واقع عملية اإلشراف التربوي المدمج في المدارس الفلسطينية لمجاالت الواقع الخمسة

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

1

**.55

11

**.67

12

**.58

31

**.68

41

**.71

2

**.57

12

**.66

22

**.63

32

**.69

42

**.54

3

**.50

13

**.55

23

**.58

33

**.66

43

**.68

4

**.59

14

**.70

24

**.61

34

**.62

44

**.59

5

**.62

15

**.68

25

**.54

35

**.64

45

**.44

6

**.51

16

**.66

26

**.54

36

**.66

46

**.55

7

**.59

17

**.71

27

**.62

37

**.46

47

**.48

8

**.60

18

**.65

28

**.56

38

**.38

48

**.65

9

**.64

19

**.44

29

**0.69

39

**.43

49

**.69

10

**.60

20

**.59

30

**0.70

40

**.70

ثبات االستبانة
وبهدف الت�أكد من ثبات اال�ستبانة ،جرى تطبيقها على عينة
ا�ستطالعية ،حتددت بـ ( )20مديراً من مديري املدار�س و( )20م�رشفاً
من امل�رشفني الرتبويني من املديريات كافة قيد الدرا�سة اختريوا من
خارج العينة احلقيقية .وجرى ح�ساب معامل الثبات بوا�سطة ح�ساب
معامل كرونباخ �ألفا (� )Cronbach's Alphaإح�صائياً من خالل
الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية  ،SPSSوذلك بغر�ض الت�أكد
من ثبات جماالتها ،وتراوح جماالت الدرا�سة من (،).962 - .853
وهي قيم �أكرب من ( ).70ولهذا تعد مقبولة وتعد الأداة ثابتة.
2إجراءات الدراسة
ُن ِّفذت الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
1 .1جمع املعلومات من العديد من امل�صادر كالكتب،
املقاالت ،التقارير ،الر�سائل اجلامعية ،وغريها ،وذلك من �أجل و�ضع
الإطار النظري للدرا�سة.
2 .2احل�صول على �إح�صائية بعدد مديري املدار�س وامل�رشفني
الرتبويني يف املدار�س الفل�سطينية.
3 .3حتديد جمتمع الدرا�سة ،ومن ثم حتديد عينة الدرا�سة.
4 .4تطوير �أدوات الدرا�سة من خالل مراجعة الأدب الرتبوي
يف هذا املجال.
5 .5حتكيم �أدوات الدرا�سة.
6 .6احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة جلمع بيانات من
املبحوثني.

7 .7تطبيق �أداة اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية حتددت
بـ ( )20مديراً من مديري املدار�س و( )20م�رشفاً من امل�رشفني
الرتبويني من كافة املديريات قيد الدرا�سة ،وجرى اختيارهم من
خارج العينة احلقيقية ،ومن جمتمع الدرا�سة.
8 .8تطبيق �أدوات الدرا�سة على العينة الأ�صلية ،والطلب منهم
الإجابة على فقراتها بكل �صدق ومو�ضوعية ،وذلك بعد �إعالمهم ب�أن
�إجابتهم لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي.
�9 .9إدخال البيانات �إىل احلا�سوب ،حيث ا�ستخدمت الرزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS, 26لتحليل البيانات.
1010القيام بعمل جميع املعاجلات الإح�صائية الالزمة لتحليل
البيانات.
1111مراحل �إجراء املجموعة الب�ؤرية:
 نفذت املجموعة الب�ؤرية يف مرحلتني كل مرحلة مدتها
ت�سعون دقيقة ،و�سمح با�سرتاحة مدتها ن�صف �ساعة بني املرحلتني
من �أجل �إعطاء امل�شاركني الفر�صة للراحة ،وت�صفية �أذهانهم قليالً،
والبدء من جديد بعد ذلك.
 املرحلة الأوىل :بد�أت هذه املرحلة بتذكري امل�شاركني
بهدف الدرا�سة ،وطرح �أ�سئلة البحث ،والبنود الثالثة الأوىل يف
املجموعة الب�ؤرية ،وطلب منهم مناق�شتها.
 املرحلة الثانية :يف هذه املرحلة ،تبادل امل�شاركون
�أفكارهم وممار�ساتهم حول البنود الأربعة الأخرية والأ�سئلة الفرعية
التابعة لها ،وناق�شوا �إمكانيات التقنيات التي ا�ستخدمت.
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املعاجلات اإلحصائية
جرى ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية التي تنا�سب �أهداف
الدرا�سة و�أدواتها ،وهي:
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
 معامل كرونباخ �ألفا ( )Cronbach's Alphaلفح�ص
الثبات.
 معامل االت�ساق الداخلي حل�ساب �صدق الأداة (اختبار
بري�سون .)Pearson Correlation -
 التحليل العاملي اال�ستك�شايف(  (�EFA - Exploratory Fac
 )tor Analysisال�ستك�شاف العوامل الكامنة التي اعتمدت لت�شكيل
ت�صور النموذج الأويل للإ�رشاف الرتبوي املدمج.
 التحليل العاملي الت�أكيدي(  (�Confirmatory Factor Anal
 )ysis - CFAلنمذجة النموذج الأويل للإ�رشاف الرتبوي املدمج.
نتائج الدراسة ومناقشتها
فيما يلي عر�ضاً للنتائج ومناق�شتها ،وقد نظمت وفقاً
ملنهجية حمددة يف العر�ض ،وكما ي�أتي:
يف البداية ،وقبل ال�رشوع بالإجراءات الإح�صائية للإجابة
عن �أ�سئلة الدرا�سة� ،أجرى الباحثان حتليل العامل اال�ستك�شايف من
�أجل معرفة املتغريات الكامنة ،واملتغريات املالحظة التي حتددها
وفح�ص فيما �إذا كان من املمكن اال�ستغناء عن بع�ض املتغريات
الإ�ضافية؛ والتي ميكن قيا�سها بوا�سطة املتغريات الأخرى ،ولهذا
الغر�ض �أجري حتليل العامل اال�ستك�شايف ،وتبني كنتيجة �أن جميع
املتغريات مهمة ،والزمة ولكن �ضمن ( )9جماالت خمتلفة عو�ضاً
عن ( )5جماالت ،ومتثل هذه املجاالت الـت�سعة التي جرى حتديدها
من خالل حتليل العامل اال�ستك�شايف مبثابة املتغريات الكامنة لهذه
الدرا�سة .ويو�ضح اجلدول ( )3نتائج حتليل العامل اال�ستك�شايف،
واملتغريات الكامنة ،واملتغريات املالحظة التي تتبع لكل منها،
ويعر�ض �أي�ضاً الأ�سئلة املتعلقة بها من اال�ستبانة:

املجال

7

8
9
10
11
12

البنية التحتية
الرقمية

املجال

الفقرة
1
2

الكفايات
الإ�رشافية

يتوفر منهجية عمل لتحليل املهام املطلوبة
من الإ�رشاف الرتبوي املدمج
توظف �أ�ساليب �إ�رشافية تن�سجم مع الإ�رشاف
الرتبوي املدمج

.713

3

يوجد �أهداف للإ�رشاف الرتبوي املدمج

.684

4

يتوفر فهم دقيق للإ�رشاف الرتبوي املدمج

.669

5

6

يوجد �إدارة تعليمية �إ�رشافية ت�ؤمن
بالتخطيط الإ�سرتاتيجي امل�سبق للإ�رشاف
الرتبوي املدمج
يوجد و�سائل توجيه �إ�رشافية �إلكرتونية
لأطراف العملية التعليمية

.663

.639

189

.716

15

يوجد وحدة للدعم الفني

.602

19

23
24
25
26
27

كفايات ا�ستخدام
التقنيات
احلا�سوبية

.775

14

22

.723

.808

توجد خمتربات احلا�سوب التي تي�رس عملية
تنفيذ املواقف التعليمية التعلمية

21

�سهولة و�أمان
االت�صال

.481

.654

20

املجال

.570

13

18

فقرات االستبانة بحسب نتائج التحليل العاملي االستكشافي

.615

تتوفر خدمة الإنرتنت يف املدر�سة

17

دعم وت�شجيع
الإدارة

توفر الإدارة ا�شكال خمتلفة من التعاون
بني املدر�سة والبيئة املحلية تخ�ص عملية
الإ�رشاف الرتبوي
تطبق �أ�ساليب التقومي الإلكرتونية للمعلمني
التي تركز على التقومي من �أجل التعلم
يتوافر متابعة من جانب الإدارة لتطبيق
الإ�رشاف الرتبوي املدمج
تتوفر �أجهزة حا�سوب منا�سبة لأطراف
العملية التعليمية
تتوفر تقنية االت�صال الال�سلكي واي-فاي
يف املدر�سة ”“Wi-Fi
تتوفر طابعة متاحة للإ�رشاف الرتبوي
املدمج يف املدر�سة

.707

16

الجدول ()3

رقم الفقرة

الفقرة

رقم الفقرة

املجال

28
29

يتوفر جهاز عر�ض البيانات الرقمية
يف املدر�سة ”“LCD
تعي الإدارة �أهمية الإ�رشاف الرتبوي املدمج
يف ظل الأزمات
تهتم الإدارة باملقرتحات الالزمة لتطوير
الإ�رشاف الرتبوي املدمج
ت�شجع الإدارة امل�رشفني الرتبويني على
تطبيق نظام الإ�رشاف الرتبوي املدمج
توفر الإدارة قرارات تدعم الإ�رشاف الرتبوي
املدمج
تعزز الإدارة نظام الإ�رشاف الرتبوي املدمج
ب�أحدث قنوات االت�صال
تتوفر برامج حا�سوبية معربة تخدم عملية
الإ�رشاف الرتبوي املدمج
يوجد برامج حا�سوبية تتيح التوا�صل مع
�أطراف العملية الإ�رشافية الرتبوية
يوجد بوابة �إلكرتونية تعليمية خا�صة
باملدر�سة
يتوفر ربط �إلكرتوين مع �أطراف العملية
التعليمية
تتوفر �أنظمة حماية متطورة حلماية
البيانات والربامج احلا�سوبية
يوجد وحدة فنية تهتم بالربامج احلا�سوبية
للعملية الإ�رشافية يف املدر�سة
يوظف الطاقم حمركات البحث املتوافرة
من خالل الإنرتنت يف العملية الإ�رشافية
ميتلك الطاقم القدرة على التعامل مع
التقييم الإلكرتوين

.511
.835
.800
.778
.726
.706
.759
.695
.679
.667
.655
.651
.694
.682

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

املجال

الفقرة
30
31
32
33
34

35

التوا�صل مع
�أطراف العملية
التعليمية

36
37
38
39
40

متابعة وتوجيه
الإدارة

41

42
43
44

ا�ستخدام تطبيقات
التوا�صل

45
46
47

�إتاحة التفاعل مع
�أطراف العملية
التعليمية

48
49

رقم الفقرة
يتوفر لدى الطاقم معرفة متكنهم من �إدارة
ال�صفوف االفرتا�ضية
يح�سن الطاقم ا�ستخدام تطبيقات الأوفي�س
)من (وورد و�إك�سل وبوربوينت
ميتلك الطاقم املعرفة التكنولوجية الالزمة
ال�ستخدام الربامج احلا�سوبية املختلفة
ميتلك الطاقم الوعي التكنولوجي الالزم
لإدارة العملية الإ�رشافية بالتقنيات الرقمية
يوجد توا�صل بني املعلم وامل�رشف الرتبوي
بعد الزيارة الإ�رشافية
تتيح قنوات التوا�صل الإلكرتونية تفعيل
عملية الإ�رشاف الرتبوي بني امل�رشف
الرتبوي واملعلم
يجري التوا�صل يف �أمور العمل مع املعلمني
�إلكرتونياً
تتيح قنوات التوا�صل الإلكرتونية تزويد
املعلمني باخلربة
يوجد توا�صل م�سبق بني امل�رشف الرتبوي
واملعلم قبل الزيارة الإ�رشافية
تتابع الإدارة �أعمال امل�رشفني الرتبويني
من خالل الو�سائل التكنولوجية
توفر الإدارة دليل تو�ضيحي �إر�شادي
للإ�رشاف الرتبوي املدمج
توفر الإدارة فريق دعم فني للرد على
الت�سا�ؤالت التي يطرحها امل�رشفني
الرتبويني لتطبيق الإ�رشاف املدمج
حتث الإدارة امل�رشفني الرتبويني على
تنظيم �أعمالهم الإ�رشافية حا�سوبياً
يدير الطاقم جمموعات الوات�ساب لتنفيذ
املهام املطلوبة
يجري التوا�صل مع �أطراف العملية
)الإ�رشافية بوا�سطة تطبيق (الوات�ساب
يوجد لدى الطاقم خربة با�ستخدام بيئة
) (e-Schoolالتوا�صل الإلكرتوين املدر�سي
يدير الطاقم جمموعات الفي�سبوك لتنفيذ
املهام املطلوبة
يوجد لدى الطاقم خربة كافية ب�إدارة جل�سة
" "Teamsبتطبيق تيمز
يتوافر موقع �إلكرتوين للإ�رشاف الرتبوي
ي�ستخدم لتفعيل الن�رشات العملية الإ�رشافية
تتوفر معدات للم�ؤمترات عرب الفيديو يف
املدر�سة

الجدول ()4

املجال
.671

معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaللدراسة بجميع مجاالتها

املجال

عدد
الفقرات

الرقم

النتيجة

القيمة

1

الكفايات الإ�رشافية

9

.921

مقبولة

2

البنية التحتية الرقمية

7

.877

مقبولة

3

دعم وت�شجيع الإدارة

5

.901

مقبولة

4

�سهولة و�أمان االت�صال

6

.893

مقبولة

5

كفايات ا�ستخدام التقنيات احلا�سوبية

6

.900

مقبولة

6

التوا�صل مع �أطراف العملية التعليمية

5

.770

مقبولة

7

متابعة وتوجيه الإدارة

4

.856

مقبولة

8

ا�ستخدام تطبيقات التوا�صل

5

.798

مقبولة

9

اتاحة التفاعل مع �أطراف العملية
التعليمية

2

.726

مقبولة

49

.961

مقبولة

.636
.582
.577
.738

.570

.570
.536
.456
.642
.587

.524

.519

كافة املجاالت
م :عدد امل�ستجيبني*

نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شته
ما واقع الإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س احلكومية
الفل�سطينية من وجهة نظر مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية لكل
املجاالت يف اال�ستبانة ،والتي ت�شمل جميع املجاالت اخلا�صة بواقع
الإ�رشاف الرتبوي املدمج من وجهات نظر املبحوثني .واجلدول ()5
يو�ضح املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ملجاالت
الدرا�سة.
الجدول ()5

.677
.656
.649
.572
.488
.604
.601

وللت�أكد من ثبات الأداة ح�سب املجاالت اجلديدة التي ت�شكلت بعد
عمل التحليل العاملي اال�ستك�شايف فح�صت قيمة كرونباخ �ألفا( (�Cron
 )bach's Alphaلكل املجاالت كما يظهر باجلدول ( ،)4والذي يبني �أن
جميعها قيم �أكرب من ( )7.ولهذا تعترب الأداة مبجاالتها اجلديدة ثابتة.

=584م* العينة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
املوافقة

رقم
الرقم
املجال
1

3

دعم وت�شجيع الإدارة

3.73

.68

مرتفعة

2

8

ا�ستخدام تطبيقات التوا�صل

3.65

.6

متو�سطة

3

2

البنية التحتية الرقمية

3.43

.76

متو�سطة

4

5

كفايات ا�ستخدام التقنيات
احلا�سوبية

3.37

.68

متو�سطة

5

1

الكفايات الإ�رشافية

3.36

.68

متو�سطة

6

7

متابعة وتوجيه الإدارة

3.34

.79

متو�سطة

7

6

املجال

التوا�صل مع �أطراف العملية
التعليمية

3.33

.67

متو�سطة

8

4

�سهولة و�أمان االت�صال

3.09

.83

متو�سطة

9

9

اتاحة التفاعل مع �أطراف
العملية التعليمية

2.64

.99

متو�سطة

3.33

.55

متو�سطة

الدرجة الكلية
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ُيالحظ من خالل النتائج الظاهرة يف اجلدول ( )5واقع
الإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية
من وجهة نظر مديري املدار�س وامل�رشفني الرتبويني يف جميع
املجاالت ،كما ورد �سابقا ،جاءت متو�سطة �إذ �إن قيمة املتو�سط
احل�سابي للدرجة الكلية بلغ ( ،)3.33وبانحراف معياري بلغ
( ،) .55وتراوحت الأوا�سط احل�سابية ال�ستجابات املبحوثني ما بني
( )3.65 – 2.64وهي قيم متو�سطة ،با�ستثناء جمال دعم وت�شجيع
الإدارة الذي كان مرتفعاً �إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات �أفراد
العينة عنه ( .)3.73وفيما ي�أتي بيان تفا�صيل نتائج الأ�سئلة التي
تعرب عن واقع الإ�رشاف الرتبوي املدمج.
تعزى هذه النتيجة �إىل اهتمام ووعي امل�رشفني الرتبويني
ومديري املدار�س ب�أهمية الإ�رشاف الرتبوي املدمج ودوره يف
حت�سني وتطوير العملية التعليمية ب�أ�رسها ،وكذلك الهتمام
وتوجهات الوزارة اجلادة نحو تطبيق الإ�رشاف الرتبوي املدمج الأمر
الذي �أكد عليه امل�شاركون يف املجموعة الب�ؤرية حيث �أ�شادوا بجهود
الوزارة والطواقم املختلفة يف املدار�س واهتمامهم ب�إجناح عملية
ا�ستخدام التقنيات بالو�سائل املتاحة كافة.
ومما ي�ؤكد النتيجة ال�سابقة �أي�ضاً ،فقد لوحظ �أن املتو�سط
املتعلق بدعم وت�شجيع الإدارة للإ�رشاف الرتبوي املدمج هو الأعلى
حيث بلغ ( ،)3.73وبلغ االنحراف املعياري ( ،) .68ويعزى ذلك �إىل
تطور وتعقد العمل الإ�رشايف والإداري يف املدار�س ،وخ�صو�صا يف
اجلائحة الأخرية ،واحلاجة املا�سة ال�ستخدام التقنيات التكنولوجية
احلديثة للتوا�صل عن بعد ،وال�سيطرة على العمل بكل طريقة ممكنة،
الأمر الذي حظي بدعم وت�شجيع وت�أييد وزارة الرتبية والتعليم.
وقد لوحظ �أن �أقل متو�سط والذي بلغ ( )2.64وانحراف
معياري مبقدر ( ،) .99كان متعلق بعملية التفاعل بني امل�رشفني
الرتبويني واملعلمني يف بيئة الإ�رشاف الرتبوي املدمج ،وهذه
نتيجة �أكدتها �إفادات امل�شاركني يف املجموعة الب�ؤرية ب�أن جتارب
الإ�رشاف الرتبوي املدمج يف املدار�س تنق�صها �أدوات وعملية
التفاعل ،ولذا دعوا �إىل �إيجاد بوابة تفاعلية لهذه الغاية.
واتفقت هذه النتائج املتعلقة بواقع الإ�رشاف الرتبوي املدمج،
ودور الوزارة والبوابات املتخ�ص�صة يف الإ�رشاف مع درا�سة عبد
اللطيف ( )2017التي �أظهرت �أهمية قيام الوزارة بتوفري م�صادر
الدعم املادي لتطوير الإ�رشاف الإلكرتوين ،وكذلك مع درا�سة
عبد الرحمن ( )2019التي �أظهرت �أهمية جاهزية وزارة الرتبية
والتعليم ،وتوفري املوازنات الالزمة لدعم البنية التحتية لعملية
الإ�رشاف الرتبوي الإلكرتوين ،وكذلك درا�سة العمري ( )2020التي
�أظهرت �أهمية بوابة وزارة الرتبية والتعليم واملنتديات وغريها من
امل�صادر الإلكرتونية .واتفقت النتائج مع درا�سة فيز (Vaiz et al.,
 )2021التي �أظهرت �أهمية نقل التعليم والإ�رشاف �إىل من�صات عرب
الإنرتنت مع اال�ستخدام الفعال لها.
نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شته
ما الأهداف امل�أمولة من تطبيق الإ�رشاف الرتبوي املدمج
يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية من وجهة نظر مديري املدار�س
وامل�رشفني الرتبويني؟ باالعتماد على البيانات التي جرى احل�صول
عليها من املجموعة الب�ؤرية ،جرى التو�صل �إىل جمموعة من النتائج
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املهمة من التوافقات حول نتائج التحليل الكمي وبع�ض املالحظات
والإ�ضافات واالقرتاحات التي تتعلق بتعديل النموذج الأويل
للإ�رشاف الرتبوي املدمج ،مبا يتوافق مع الأهداف امل�أمولة ،ومنها
ما يتوافق مع نتائج التحليل الكمي لال�ستبانة ،ومنها �أمور �إ�ضافية
غري موجودة يف التحليل الكمي ،واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.
الجدول ()6
نتائج تحليل استجابات المجموعة البؤرية بما يتعلق باألهداف المأمولة من تطبيق اإلشراف
التربوي المدمج في المدارس الحكومية في فلسطين

الرقم

1

الهدف امل�أمول
توفري قنوات توا�صل مبا�رشة ومي�رسة و�رسيعة
بني امل�رشفني الرتبويني واملعلمني ومديري
املدار�س
ت�سهيل عملية الإدارة واملتابعة للعمليات
الإ�رشافية
تطوير الكفايات احلا�سوبية لكافة �أطراف
العملية الإ�رشافية

رمز
امل�ستجيب

درجة
التوافق مع
التحليل
الكمي

1

متوافق

2

متوافق

3

متوافق

4

توفري طريقة تقومي متطورة ومبا�رشة

4

ا�ضافة

5

تنظيم االعمال الإ�رشافية

2

متوافق

6

توفر الدعم املادي الالزم

5

متوافق

7

م�شاركة ودعم املجتمع املحلي

9

متوافق

8

زيادة التعاون والتفاعل بني جميع الأطراف

10

متوافق

9

تخفيف الأعباء الإدارية والإ�رشافية

8

ا�ضافة

7

ا�ضافة

5

متوافق

12

ت�شجيع توفري البنية التحتية الالزمة

3

متوافق

13

ت�شجيع كافة الأطراف على االلتحاق يف دورات
من �أجل رفع مهارتهم الفنية والتكنولوجية
الالزمة لتطبيق الإ�رشاف الرتبوي املدمج

2

متوافق

14

توفري دليل ومعايري للإ�رشاف الرتبوي املدمج

7

متوافق

15

حت�سني جودة الإ�رشاف الرتبوي

5

ا�ضافة

9

ا�ضافة

8

ا�ضافة

10

ا�ضافة
متوافق
متوافق

2
3

10
11

امل�ساعدة يف ن�رش ثقافة ا�ستخدام الإ�رشاف
الرتبوي املدمج لكافة الأطراف
ت�شجيع توفري كافة املعدات والربامج
احلا�سوبية الالزمة

17

زيادة التفاعل بني املعلمني الأمر الذي �سيعمل
على زيادة املناف�سة
حتديد وجبات وم�س�ؤوليات امل�رشفني
الرتبويني ومديري املدار�س واملعلمني
توفري مرونة يف ا�ستيعاب م�ستجدات عملية
الإ�رشاف ب�سهولة

19

�إيجاد وحدة دعم فني متخ�ص�صة

6

20

حت�سني كفايات امل�رشفني الرتبويني يف
التوا�صل مع كافة الأطراف

3

16

18
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يالحظ من اجلدول (� )6أن عملية التعمق يف ا�ستجابات
امل�شاركني يف املجموعة الب�ؤرية قد ك�شفت �سبعة من الأهداف
امل�أمولة املهمة الإ�ضافية التي مل يتعر�ض لها التحليل الكمي وهي
( )18،17،16،15،10،9،4بالإ�ضافة �إىل ثالثة ع�رش هدفاً يتوافق
مع نتائج التحليل الكمي.
وتعزى هذه النتيجة �إىل تطلعات �أفراد عينة الدرا�سة نحو
الإ�رشاف الرتبوي املدمج ،و�أهميته يف عملية الإ�رشاف الرتبوي
وخا�صة يف ظل الأزمات التي تواجه النظام التعليمي ،مثل جائحة
كوفيد ،-19و�سيا�سات االحتالل التي تعيق عملية ا�ستمرار التعليم
الوجاهي ،الأمر الذي يفر�ض على النظام التعليمي من وجود �إ�رشاف
تربوي مدمج ،ين�سجم مع الظروف العادية واال�ستثنائية.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ح�سني والقثامي
( )2019التي بينت �أن ن�سبة املوافقة على اقرتاح تطبيق الربنامج
والت�صور املقرتح للإ�رشاف الرتبوي املدمج جاءت بدرجة عالية.
ونتائج درا�سة املالك ( )2019التي بينت بان ن�سبة اال�ستجابات
مبا يتعلق بتطبيق الإ�رشاف الرتبوي املدمج يف الريا�ض جاءت
بدرجة مرتفعة .واتفقت �أي�ضاً مع نتائج درا�سة مريداه (Merdah,
 )2015التي بينت �أهمية �إيجاد طريقة فاعلة للتوا�صل بني املعلمني
وم�رشفيهم من خالل بناء نظام �إ�رشاف �إلكرتوين .و�أن الإ�رشاف
الرتبوي الإلكرتوين يخلق بيئة تعاون تعليمية بني امل�رشفني
واملعلمني ،والتي ت�شمل اكت�ساب املزيد من املهارات واخلربات
واملواقف وا�سرتاتيجيات التدري�س وغريها.
نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شته
ما املتطلبات الإجرائية الالزمة لتطبيق الإ�رشاف الرتبوي
املدمج يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية من وجهة نظر مديري
املدار�س وامل�رشفني الرتبويني؟ خل�صت نتائج املجموعة الب�ؤرية
�إىل عدد من اال�ستجابات ،وقد تبني من خالل مناق�شة الإجراءات
الالزمة لتطبيق الإ�رشاف الرتبوي املدمج والكثري منها يتوافق مع
نتائج التحليل الكمي لال�ستبانة ،ومنها �أمور �إ�ضافية غري موجودة
يف التحليل الكمي ،واجلدول ( )7يو�ضح هذه النتائج.
الجدول ()7
نتائج تحليل استجابات المجموعة البؤرية بما يتعلق باإلجراءات الالزمة لتطبيق اإلشراف
التربوي المدمج في المدارس الحكومية في فلسطين

الرقم

الهدف امل�أمول

درجة التوافق
رمز
مع التحليل
امل�ستجيب
الكمي

1

توفري خطة ا�سرتاتيجية منا�سبة

2

ا�ضافة

2

ن�رش ثقافة الإ�رشاف الرتبوي يف املجتمع

10

ا�ضافة

3

تخ�صي�ص موازنة منا�سبة

8

متوافق

الرقم

الهدف امل�أمول

درجة التوافق
رمز
مع التحليل
امل�ستجيب
الكمي

4

توفري بنية حتتية منا�سبة

7

متوافق

5

توفري الربامج احلا�سوبية التي تلزم

4

متوافق

6

اعداد امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�س
واملعلمني وتنمية مهاراتهم وكفاياتهم

2

متوافق

7

توفري �أدلة للإ�رشاف الرتبوي املدمج

3

متوافق

8

توفري طرق تقومي �إلكرتونية

5

متوافق

9

تي�سري �أعمال امل�رشفني الرتبويني

9

متوافق

10

متابعة �أعمال امل�رشفني الرتبويني من الإدارة

7

متوافق

11

توفري تغذية راجعة م�ستمرة

1

ا�ضافة

12

ت�شجيع امل�رشفني الرتبويني واملعلمني

3

متوافق

13

توفري كل ما يلزم لعملية التوا�صل

8

متوافق

14

ا�ستخدام تطبيقات �إلكرتونية متطورة

6

متوافق

يالحظ من اجلدول (� )7أن عملية التعمق يف ا�ستجابات
امل�شاركني يف املجموعة الب�ؤرية قد ك�شفت ثالثة �إجراءات مهمة
�إ�ضافية التي مل يتعر�ض لها التحليل الكمي وهي ()11 ،2 ،1
بالإ�ضافة �إىل �أحد ع�رش �إجراءً يتوافق مع نتائج التحليل الكمي.
وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن جناح عملية تطبيق الإ�رشاف
الرتبوي املدمج يحتاج جملة من الإجراءات اخلا�صة بهذا املجال،
والتي من �أهمها :توفري خطة ا�سرتاتيجية منا�سبة ،ون�رش ثقافة
الإ�رشاف الرتبوي املدمج ،وتخ�صي�ص موازنة له ،وتوفري بنية حتتية
رقمية ،وبناء قدرات الكادر الرتبوي من م�رشفني تربويني ومديري
مدار�س يف هذا املجال ،وهذا لن يت�أتى �إال من خالل وجود خطة
و�إجراءات ناظمة للعمل.
واتفقت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة عبد الرحمن
( )2019التي �أكدت على �أهمية جاهزية وزارة الرتبية والتعليم
لتطبيق الإ�رشاف الإلكرتوين.
الت�صور الأويل للإ�رشاف الرتبوي املدمج
ال�ستك�شاف النموذج الأويل للإ�رشاف الرتبوي املدمج ا�ستخدم
برنامج  SPSS-AMOSبا�ستخدام البيانات التي حددت �سابقا
بوا�سطة التحليل العاملي اال�ستك�شايف مبجاالتها الت�سعة ،وال�شكل
الآتي هو ما تو�صل له من خالل الربنامج.

192

تصور مقترح لإلشراف التربوي املدمج في املدارس احلكومية الفلسطينية
من وجهة نظر مديري املدارس واملشرفني التربويني

أ.يوسف خضر رجبي
أ.د مجدي علي زامل

الشكل ()1
نموذج اإلشراف التربوي المدمج األولي (بواسطة برنامج )AMOS

193

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

وجرى التو�صل �إىل قيمة ( )RMSEA= .069وهي قيمة �أقل
من(  ( ،) .08وت�شري �إىل قبول النموذج بح�سب
)som, 2012; Parry, 2020; Schermelleh-Engel et al., 2003
الت�صور النهائي لنموذج الإ�رشاف الرتبوي املدمج
حددت يف هذه الدرا�سة املجاالت املتعلقة بالإ�رشاف الرتبوي
املدمج ،والتي متثل املتغريات الكامنة للدرا�سة ،والفقرات التي تتبع
لكل جمال ،والتي متثل املتغريات املحددة للمجاالت .يف البداية
اعتمد على الأدب الرتبوي ال�سابق املتعلق مبو�ضوع الدرا�سة يف
حتديد املجاالت الأ�سا�سية للدرا�سة �سواءً يف �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة)
التي حتددت ب�ست جماالت �أو يف املجموعة الب�ؤرية ،والتي حتددت
بثمانية جماالت ،وبعد عملية التحليل العاملي اال�ستك�شايف
والت�أكيدي لال�ستبانة بالإ�ضافة لنتائج املجموعة الب�ؤرية تبني �أن
للدرا�سة �ستة جماالت ،ولكل من هذه املجاالت عدد من الفقرات التي
حتددها وقد �أُ�شري �إىل هذه النقاط يف الدرا�سات ال�سابقة ،واجلدول
( )9يو�ضحها ،ويبني الدرا�سات التي توافقت معها.

(�Kline, 2015; New

الرقم

املجال

4

التوا�صل
و�سهولة
و�أمان
االت�صال

التوا�صل قبل وخالل وبعد
العملية الإ�رشافية
تطبيقات التوا�صل بني كافة
الأطراف

الجدول ()8

كفايات

مجاالت ومتغيرات الدراسة

الرقم

املجال

1

الكفايات
الإ�رشافية

2

البنية
التحتية
الرقمية

3

متابعة
ودعم
وت�شجيع
الإدارة

الفقرة
فهم دقيق ومنهجية عمل
لتحليل املهام
�أ�ساليب �إ�رشافية وو�سائل
توجيه من�سجمة
تخطيط �إ�سرتاتيجي و�أهداف
مرنة
تعاون بني كافة الأطراف
�أ�ساليب التقومي الإلكرتونية
للمعلمني
خمترب حا�سوب جمهز بطابعة
و�إنرتنت  Wi-Fiوخدمة

التوافق مع الدرا�سات ال�سابقة

الفقرة

التوافق مع الدرا�سات ال�سابقة

توا�صل وتفاعل ب�أمور العمل

)املالك(2019 ،

بوابة �إلكرتونية تعليمية

)العمري(2020 ،

�أنظمة حماية متطورة
توجيه وتفاعل من خالل
موقع �إلكرتوين للإ�رشاف
الرتبوي
توعية وتفاعل من خالل
م�ؤمترات عرب الفيديو وور�ش
عمل
توظيف حمركات البحث
خلدمة الإ�رشاف

)العمري(2020 ،

)عبد اللطيف(2017 ،

ت�صميم مناذج جوجل
5

�صايف2020 ،؛ العمري(،
)2019

ا�ستخدام ا�ستخدام تطبيقات الأوفي�س
التقنيات )من (وورد و�إك�سل وبوربوينت
احلا�سوبية وعي ومعرفة تكنولوجية
)ح�سني والقثامي(2019 ،
بالتطبيقات الالزمة
برامج �إ�رشافية باللغة العربية

)�صايف(2020 ،
)العمري(2019 ،
جادزيراي و�آخرين2006 ،؛(
بنتي �إ�سماعيل2018 ،؛
�أُزدميري وير�سي2015 ،؛
)مريداه2015 ،
�آل كردم2021 ،؛ عبد(
اللطيف2017 ،؛ املالك،
)2019

وحدة للدعم الفني
 LCDجهاز عر�ض
عبد اللطيف2007 ،؛ هزامية(،
ت�أهيل ذوي العالقة وتنمية
كفايات ا�ستخدام التكنولوجيا )2019؛ العمري2020 ،
�أل كردم2021 ،؛ عبد(
تخ�صي�ص املوازنات الالزمة اللطيف2017 ،؛ عبد الرحمن،
)2019؛ هزامية2019 ،
وعي الإدارة ب�أهداف و�أهمية عبد اللطيف2017 ،؛ العمري(،
)2020
الإ�رشاف املدمج
متابعة واهتمام بالت�سا�ؤالت
)هزامية(2019 ،
واملقرتحات
عبد اللطيف2017 ،؛ العمري(،
ت�شجع وتعزيز ودعم كافة
)2020
الأطراف
عبد اللطيف2017 ،؛ العمري(،
�أدلة �إ�رشاف �إر�شادية
)2020

6

جمموعات الوات�ساب
التطبيقات والفي�سبوك
احلا�سوبية ) (e-Schoolتطبيق
" “Teamsتطبيق

)العمري(2020 ،
)العمري(2020 ،

تطبيق للتقييم الإلكرتوين

وقد اعتمدت هذه النتائج يف تقدمي الت�صور املقرتح لنموذج
الإ�رشاف الرتبوي املدمج ب�صورته النهائية كما يف ال�شكل (،)1
وفيما ي�أتي تو�ضيح لبع�ض الأمور املتعلقة بهذا الت�صور كما يراها
الباحثان.
فلسفة التصور املقرتح
ت�أتي فل�سفة الت�صور املقرتح للإ�رشاف الرتبوي املدمج
من احلاجة �إىل تطوير الإ�رشاف الرتبوي مبا يتواكب مع الع�رص
التكنولوجي الذي نعي�شه ،ومتا�شياً مع خطط الوزارة التي تدعم
وت�شجع املبادرات املتعلقة بالتطور التكنولوجي يف جميع جوانب
العملية التعليمية ،ومبا فيها الإ�رشاف الرتبوي ،بالإ�ضافة �إىل قدرة
الإ�رشاف الرتبوي املدمج على التغلب على حمدودية التوا�صل
يف ظل جائحة كوفييد� 19 -أو �أي جائحة م�ستقبلة .حيث يحيد
النموذج املقرتح يف هذا الت�صور بجميع اجلوانب الأ�سا�سية املتعلقة
بالإ�رشاف الرتبوي ،ويوفر قناة ات�صال فعالة وحية بني جميع
�أطراف العملية التعليمية والإ�رشافية والإدارية على حد �سواء.
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منطلقات التصور املقرتح
 تبني وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية الر�ؤية مدعمة
بخيار التكنولوجيا والتقنيات يف كافة جماالت العملية التعليمية
مبا فيها الإ�رشاف الرتبوي والتقييم الإلكرتوين للعاملني.
 التوجهات الإقليمية والعاملية نحو ا�ستثمار التكنولوجيا
بكافة �أ�شكالها يف العملية التعليمية والإ�رشافية.
 الأهمية امللحة للإ�رشاف الرتبوي املدمج يف ظل الأزمات
واجلوائح باعتبار قدرته على ترك باب التوا�صل مفتوحا بني كافة
الأطراف.
 وجوب ا�ستثمار التكنولوجيا يف هذا الع�رص يف كافة
املجاالت ،وخ�صو�صا يف التعليم الذي �أ�صبح �أحد م�ؤ�رشات جودة
املخرجات امل�ؤ�س�ساتية.
 متكني امل�رشفني الرتبويني من امل�ساهمة يف تقدمي
خدماتهم للمعلمني بطريقة متطورة تن�سجم مع متطلبات الع�رص
والإدارة احلديثة املتطورة.
 وجود توجهات وخطط دائمة من قبل وزارة الرتبية
والتعليم يف دعم م�شاريع البنية التحتية يف املدار�س مبا يتوافق
مع الع�رص التكنولوجي ودعم املعلمني وامل�س�ؤولني بتوفري الت�أهيل
الالزم لهم من دورات تدريبية.
أهداف التصور املقرتح
يهدف الت�صور املقرتح لتبني خيار الإ�رشاف الرتبوي املدمج
ك�أ�سا�س لعمل امل�رشفني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني من
خالل عمل ما ي�أتي من متطلبات وم�ستلزمات لتطبيقه:
 توفري دليل �إر�شادي ب�إ�رشاف املخت�صني من وزارة الرتبية
والتعليم لكل الأطراف ذات العالقة بالعملية الإ�رشافية.
 توفري دورات تدريبية مبحتوى منا�سب يتوافق مع رفع
كفايات جميع الأطراف بطريقة ت�ؤهلهم للعمل بالإ�رشاف الرتبوي
املدمج بفعالية تامة.
 حتديد �أ�ساليب تقومي جلميع عنا�رص عملية الإ�رشاف
الرتبوي املدمج مبا فيها تقومي مديري املدار�س واملعلمني
وامل�رشفني الرتبويني �أنف�سهم ،وبا�ستخدام �أحدث طرق التقومي
الإلكرتونية.
 حماولة �إ�رشاك اخلرباء من القطاع اخلا�ص ،واجلامعات
يف تطوير ومتابعة تنفيذ هذا الت�صور.
إجراءات تطبيق التصور املقرتح
 ن�رش الوعي الثقايف الالزم وتو�ضيح �أهداف و�أهمية
وجدوى الإ�رشاف الرتبوي املدمج لكافة الأطراف.
 �ت�شكيل ق�سم خا�ص يف وزارة الرتبية والتعليم يعنى
باالهتمام بكل ما يخ�ص عملية تطبيق الإ�رشاف الرتبوي املدمج
يف املدار�س.
 تنمية كفايات العاملني من مديري املدار�س وامل�رشفني
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الرتبويني واملعلمني يف توظيف التقنيات احلا�سوبية يف �أعمالهم
ومبا يتالءم مع الت�صور املقرتح.
 تقدمي احلوافز املنا�سبة من تخفيف الأعباء وغريها لرتك
الفر�ص للعاملني للرتكيز على النواحي الفنية املتعلقة بعملية
الإ�رشاف الرتبوي املدمج.
 ت�شجيع التعاون واللقاءات بني امل�رشفني الرتبويني
واملعلمني ،وتكثيف التوا�صل بينهم يف جميع الق�ضايا العملية
املتعلقة بالعمل.
 توفري البنية التحتية الالزمة للعمل ،وا�ستثمارها ب�شكل
فعال يف جميع املدار�س.
 تطوير التقييم للمعلمني ومديري املدار�س مبا ي�ضمن
تفاعلهم وا�ستخدامهم للتقنيات والتكنولوجيا.
 توفري من�صة تفاعلية للإ�رشاف الرتبوي لتبادل اخلربات
واملعلومات والإجابة عن اال�ستف�سارات ،وتقدمي مناذج تهم املعلمني
وتطور �أ�ساليبهم التعليمية.
مراحل بناء التصور
 مرحلة التخطيط والإعداد :وت�شمل ن�رش الوعي الثقايف
الالزم ،و�إ�صدار الأدلة التي تو�ضح الأهداف والأهمية و�آليات العمل
وطرق التقييم ،و�إن�شاء من�صات تفاعلية للتوا�صل بني الأطراف،
واال�ستعانة باخلرباء يف جمال التكنولوجيا وطرق ت�صميم العمل
الإ�رشايف ،و�إ�رشاك اجلامعات يف عملية الإعداد ،ور�سم اخلطط
واملتابعة.
 مرحلة حتديد فل�سفة تطبيق منوذج الإ�رشاف الرتبوي
املدمج :وت�شمل حتديد الر�ؤية لنموذج الإ�رشاف الرتبوي املدمج،
والر�سالة التي من خاللها �سيتمكن العاملون من تطبيق النموذج،
بالإ�ضافة �إىل �صياغة الأهداف اال�سرتاتيجية التي تتما�شى مع
توجهات احلكومة ،وخطط وزارة الرتبية والتعليم ،وحتقق �إمكانية
العمل من خالل توفري كل ما هو �رضوري لنجاح الإ�رشاف الرتبوي
املدمج.
 مرحلة التطبيق :وت�شمل حتديد الربامج والأن�شطة واملهام
التي ت�ضمن حتقيق الأهداف ،وتعمل على حتقيق الر�ؤية والر�سالة
وحتديد م�س�ؤوليات جميع الأطراف ،بالإ�ضافة �إىل حتديد �إطار زمني
لكل مرحلة من مراحل التطبيق ،وتزويد العاملني ب�آليات وا�ضحة
للعمل.
 مرحلة التقومي والتطوير :وت�شمل عملية املراجعة ال�شاملة
لكل الأعمال ،وتقدمي التغذية الراجعة من كافة الأطراف ويف كل
املراحل من �أجل ر�صد �أي خلل �أو �ضعف يف عملية التطبيق بهدف
الت�صويب والتقومي ،ويف �ضوء الآليات والأهداف املر�سومة ،ووفقا
ملعايري حمددة وبالتايل القيام بالتطوير امل�ستمر لأي �أمر بحاجة
لتغيري.
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الشكل ()2
التصور المقترح لنموذج اإلشراف التربوي المدمج بصورته النهائية

التوصيات

املدار�س واملعلمني بطريقة تن�سجم مع الإ�رشاف الرتبوي املدمج.

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ،انبثقت عنها تو�صيات قائمة املصادر واملراجع

عدة ،من �أهمها:
1 .1دعوة وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ملناق�شة الت�صور
املقرتح لنموذج الإ�رشاف الرتبوي املدمج الذي متخ�ضت عنه
الدرا�سة احلالية من قبل خمت�صني يف جمال الإ�رشاف الرتبوي.
2 .2و�ضع خطة ا�سرتاتيجية وا�ضحة ذات �أهداف مرنة
ال�ستيعاب التقنيات يف جمال الإ�رشاف الرتبوي املدمج.
3 .3حماولة تلبية احتياجات املدار�س قدر امل�ستطاع من
املعدات والربامج والبنى التحتية الالزمة لتطبيق الإ�رشاف الرتبوي
املدمج يف املدار�س.
4 .4توفري الدورات التدريبية لرفع كفايات امل�رشفني
الرتبويني الإ�رشافية والفنية التكنولوجية.
�5 .5رضورة ت�صميم موقع �إ�رشايف تفاعلي متخ�ص�ص يتيح
للطاقم �إمكانية عر�ض مناذج تفيد املعلمني و�إمكانية التوا�صل
معهم ب�شكل حي ومبا�رش.
6 .6و�ضع ا�سرتاتيجية تقييم فعالة للم�رشفني ومديري

أوالً :املصادر واملراجع العربية
 �أل كردم ،مفرح .)2021( .التمكني الإداري وعالقته بالإ�رشاف عن ُبعد
باملدار�س احلكومية ،جملة البحوث الرتبوية والنف�سية- 102 ،)69(18 ،
.121
 اجليدي ،نادية� .)2019( .أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي وتطوير كفاءة
املعلمني درا�سة تطبيقية على مدر�سة ق�رص الأخيار الثانوية( ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة موالنا مالك �إبراهيم الإ�سالمية احلكومية،
ماالجن ،اندوني�سيا.
 احلجرية ،نعمة والفهدي ،را�شد .)2014( .املتطلبات الالزمة لتطبيق
الإ�رشاف الإلكرتوين يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان .جملة العلوم
الرتبوية.533 - 511 ،)3(36 ،
 احلربي� ،سعاد .)2021( .الإ�رشاف الإلكرتوين يف املدار�س يف ظل جائحة
كورونا (كوفيد ،)19 -امل�ؤمتر الدويل االفرتا�ضي للتعليم يف الوطن
العربي :م�شكالت وحلول.324 - 310 ،
 ح�سني ،بانقا والقثامي ،حممد .)2019( .ت�صور مقرتح لتطبيق منوذج
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 ا�سرتجع،) املدار�س احلكومية الفل�سطينية2021( . وزارة الرتبية والتعليم
/https://www.mohe.ps : على �شبكة الإنرتنت19.10.2021 :بتاريخ

الإ�رشاف املدمج من وجهة نظر املعلمني وامل�رشفيني الرتبويني يف �ضوء
.254 - 232 ،)1(8 ، جملة العلوم النف�سية والرتبوية،االجتاهات احلديثة

 ت�صور مقرتح لتطبيق.)2020( . �صبحي، فاطمة و�سليمان، اليافعي
،)1(2 ، العلوم الرتبوية،2040 الإ�رشاف الإلكرتوين يف �ضوء ر�ؤية عمان
.157 - 128

 اجتاهات حديثة يف.)2006(  عو�ض اهلل، �سالمة وعو�ض اهلل، ح�سني
. دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع: عمان،الإ�رشاف الرتبوي

 املصادر واملراجع العربية مرتمجة إىل اللغة اإلجنليزية:ًثانيا
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 ت�صور مقرتح لتح�سني كفاءة نظام الإ�رشاف.)2020( . فاتن فريد، �صايف
،) (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.الرتبوي يف حمافظات فل�سطني اجلنوبية
. غزة: فل�سطني.جامعة الأق�صى
 درجة جاهزية وزارة الرتبية والتعليم.)2019( . �إميان جميل، عبد الرحمن
 جملة اجلامعة الإ�سالمية.الأردنية لتطبيق الإ�رشاف الرتبوي الإلكرتوين
.)1(27 ,للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
 تفعيل الإ�رشاف الإلكرتوين بالتعليم قبل.)2017( . مروة، عبد اللطيف
 جملة،اجلامعي يف م�رص على �ضوء خربة الواليات املتحدة الأمريكية
.236 - 215 ،)8(4 ،جامعة الفيوم للعلوم الرتبوية والنف�سية
 ر�ؤية مقرتح لتطبيق منوذج الإ�رشاف الرتبوي.)2020( . �صبياء، العمري
 جملة جامعة،املدمج يف املدار�س احلكومية باململكة العربية ال�سعودية
.364 - 342 ،)2(3 ،فل�سطني للأبحاث والدرا�سات
 واقع.)2016( . انت�صار، افتخار واخلطيب، مناهل والرفيعي، العمري
،)9(1. جملة الدنانري، التعليم الإلكرتوين:ومتطلبات و�سائل التعليم احلديثة
.56 – 37
 دور الإ�رشاف الرتبوي يف التنمية املهنية.)2018( . فايزة، القبالن
ملعلمي العلوم من وجهة نظرهم يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية
 جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات.يف مدينة حائل
.75 - 57 ،)26(9 ،الرتبوية والنف�سية
 واقع تطبيق الإ�رشاف الإلكرتوين لدى امل�رشفات.)2019( . منرية، املالك
 جملة جامعة الفيوم للعلوم الرتبوية،الرتبويات يف مدينة الريا�ض
.503-545 ،)1(14 ،والنف�سية
 مدى توافر متطلبات تطبيق الإ�رشاف الرتبوي.)2019( . علي، هزامية
،الإلكرتوين يف حمافظات �شمال الأردن من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني
.136 - 114 ،)1(10 ،جملة جامعة فل�سطني للأبحاث والدرا�سات
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