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Abstract
This study aimed to identify the role of e-educational supervision in the development of the
performance of teachers of the first four grades in public schools in Tubas province from
their point of view, the study used the analytical descriptive curriculum through the
preparation of a special questionnaire for this study, the sample of the study formed from
(127) single teachers of the first four grades distributed to public schools in Tubas province,
and were selected in the random class method to include all variables of the study, where
the questionnaire was sent to the target teachers electronically (115) responses were
obtained from the target groups, i.e. 90% of the valid papers, and the most important
results of the study were that there is a major role for e-educational supervision in the
development of the performance of teachers of the first four grades in public schools in
Tubas province, and the totel wieht at leaste (70%) realted with the role of e-ducational
supervision so the results of the study confirmed the application of the practice of electronic
educational supervision on the ground was high and the reason for this is due to the writing
of supervisory reports and follow-up of the writing works and levels of students, while the
study reached the most important The recommendations are that you should give an
Intensifying training programs in the field of computers as a technique for the qualification
of teachers with the design of a program for electronic educational supervision, contains all
the necessary supervision process of electronic registration of teachers, electronic
evaluation, electronic guides, a special model of supervisory reports, electronic completion
files and others.
Key words: Educational Supervision, E-Learning, Four Basic Grades, Teacher
Performance.
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دور اإلرشاا

التابوي اإللتتاو ي في تنمية أداء معلمي الصفو األربعة األولى في مدارس الحتومة
في محافظة طوباس من وجهة ظاهم

روان الغوا مة
الباحثه،وزارةالتربيةوالتعليم،فلسطين 

الملخص
تناولت الدراسة اإلرشرا التربوي اإللتترو ي في تنمية أداء معلمي الصفو األربعة األولى في مدارس الحتومة في
محافظة طوباس من وجهة  ظرهم ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد استبا ة خاصة لهذه
الدراسة،تتو تعينةالدراسةمن(127)مفردةمنمعلميالصفو األربعةاألولىموزعينعلىالمدارسالحتوميةفي
محافظةطوباس،وقدتماختيارهمبالطريقةالعشوائيةالطبقيةقوامها()127مفردة،لتشملكافةمتغيراتالدراسة،حيثتم
إرسالاالستبا ةإلىالمعلمينالمستهدفين .
وقد تم الحصول على ( 115) ردا ً من الفئات المستهدفه ،أي بنسبة ( )%90من األوراق الصالحة ،وتمثلت اهم  تائج
الدراسةوهيأ ةيوجددوركبيرلإلرشرا التربوياإللتترو يفيتنميةأداءمعلميالصفو األربعةاألولىفيالمدارس
الحتوميةحيثبلغالوزنالنسبي()%70لدوراإلرشرا التربوي اإللتترو يبمحافظةطوباسوبدرجةتقديرمتوسطه،
فيماتوصلتالدراسةإلىتتثيفالبرامجالتدريبيةفيمجالالحاسباآلليكتقنيةلتأهيلالمعلمينمعتصميمبر امجخاص
باإلرشرا التربوياإللتترو ي،يحتويكلمايلزمعمليةاإلرشرا منتسجيلإلتترو يللمعلمين،وتقييمإلتترو ي،وأدلة
إلتترو يه،و موذجخاصللتقاريراإلرشرافيه،وملفاتإ جازإلتترو يةوغيره.
التلمات المفتاحية:اإلرشرا التربوي،التعليماإللتترو ي،الصفو األساسيةاألربعة،أداءالمعلمين.
المقدمة
أدى ا تشار فيروس كورو ا إلى صدمة مفاجئة وقوية لدى المجتمعات والدول ،صدمة لم يشهد لها مثيل خالل
القرونوالسنواتالسابقه،فجعتالعالمبسرعةا تشارةوأفقدتةاتزا ه،وعطلتحركته،وهزتاقتصاده،وعطلتتنميته،
وأوقفت األعمال ،وباعدت اجتماعيا بين األفراد ،وأثارت الرعب والحذر لدى المجتمعات ،فتركت آثارا واضحة على
االقتصادوالسياسةواالجتماعبلعلىمختلفمناحيالحياة،لذاكانمنأولوياتاأل ظمةالتعليميةفيمختلفأ حاءالعالم
هوأنحصرتجهودهافياستتمالالعامالدراسيفقطبأيوسيلةوطريقةممتن(.بوقحوص )2020،
فتان من لزاما من اإلدارات التعليمية أ ها ألزمت الناس منازلها وعطلت الدوام الرسمي للتثير من المؤسسات
التعليميةلمواجهةهذااألزمةوكانالتحدياألكبرأمامالمؤسساتالتعليميةاآلنهوأ هاتحافظعلىمسارالعمليةالتعليمية
برغمكلالظرو المحيطةفتانالخيارالوحيدواألمثلأمامهالتحقيقذلكهوالتعليمعنبعد ،والتعليمعنبعدهوعملية
الفصلبينالمتعلموالمعلموالتتابفيبيئةالتعليمو قلالبيئةالتقليديةبةلتعليمفيالروضةأوالمدرسةالىبيئةمتعددة
ومنفصلةجغرافياوهيظاهرةحديثةللتعليمتطورتمعتطورالتتنولوجيالمتسارعفيالعالموالهد منةإعطاءفرصة
التعليموتوفيرهالألطفالفيظلظرو صحيةطارئةلجائحةكورو ا(الشقري،:2014ص )46
لذاأصبحولياألمرفيالوقتالحاليهوالمعلموالناظروالمشر علىالصفوالمدرسه،بعدماأسندتإليةأعباء
العملية التعليميةكامله،بسببمافرضتةجائحةكورو اوإقرار ظامالتعليمعنبعدلجميعالمراحل التعليميه،(الدجا ي؛
وهبه.)2001، 
وماتراةالباحثةأ ةاليزالمصطلحاإلرشرا اإللتترو ييتداولفيالوسطالتربويوالتعليميبشتلمحدود،وقد
يتمتناولةبصورمختلفةفيالمستقبلالقريب؛لمالةمنأهميةتتوافقمعالتطورالمستمروالنموالسريعفيعمليةالتعليم .
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 مشتلة الدراسة:أن اال تقالالمفاجئمنالتعليمالتقليدي الىالتعليم اإللتترو ي أصبحواقعيفيمعظمالبالدوفيهذاالنوعمن
التعليمأصبحمقلقومنهكجسدياومادياو فسيالألهلوالمعلمات،واجتماعيًاوصحيًاعلىاألطفال،وحيثأ ةوبعدا تشار
وباءكورو ا ،أصبحالتعليمعن بعدهوالسائدوالمتعددوأصبحالزاميًاعلى األمالقيامبدورفاعلوجهد أكبرمعطفل
مرحلةماقبلالمدرسةلتأهيلةمنخاللالمتابعةمعمعلماتالروضةعبراأل تر تمنجهةومنخاللاأل شطةالمنزلية
منجهةأخرى،وكماأرشارحرزهللا،()2020فقداكدأنعمليةالتحولمنالتعليمالوجاهيالىالتعليمعنبعدتحديًاكبيرا
لمعظماألسروخاصةالتيلديهاأطفالفيمرحلةالروضةأوالمدرسةلتصبحمعا اةاألسرةوخاصةاألمأكبرمناألطفال
تتجةللمسؤولياتالتبيرةالتيالقيتعلىعاتقهم،وعليةاستشعرتالباحثةالمشتلةمنخاللالنتائجالتي جمتعنا تشار
كوفيد،19فبدأالتعليمعنبعدمنخاللاستخدامالمنصاتاإللتترو يةوعليةوحرصا ًعلىسالمةالطلبةذويالمرحلة
األساسيةالرابعةكانمنالمقتضياتتسليطالضوءعلى هذه اإلرشتاليه.(حرزهللا ، :2020)1128وعلية كانالسؤال
الرئيس ماهودور اإلرشاا التابوي اإللتتاو ي في تنمية أداء معلمي الصفو األربعة األولى في مدارس الحتومة في
محافظة طوباس من وجهة ظاهم ؟ وقد تفاعت أسئلةالدراسةعلىالنحوالتاليمنالسؤالالرئيسوهيحسباآلتي :
.1هلهنالكدورلدىاإلرشرا التربوياإللتترو يفيتطويراألداءالتربويفيمحافظةطوباس؟ 
.2هليوجدفروقبينمتوسطاتاستجاباتأداءالمعلمينلدىالصفو األربعةاألولىبمحافظةطوباس؟ 
.3هل يوجد أثر واضح لدى اإلرشرا التربوي على أداء الطلبة من ذويالصفو األربعة األولى فيالمدارس
الحتوميةبمحافظةطوباس؟ 
 فاضيات الدراسة الفاضية الائيس :و تمثلت الفاضية الائيسية باآلتي: ال يوجد أي فاق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة( )a=0.05بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات حولدور اإلرشاا التابوي اإللتتاو ي في تنمية أداء معلمي الصفو األربعة األولى في المدارس الحتومية في محافظة
طوباس
 الفاضيات الفاعيه :وقد ا شقت من الفاضية األم وهي على النحو اآلتي: .1اليوجدأيفرقذاداللةاحصائيةعندمستوىداللة()a=0.05لدىدوراإلرشرا التربوياإللتترو يفيتطوير
األداءالتربويفيمحافظةطوباس؟
 .2اليوجدأيفرقذا داللة احصائيةعندمستوىداللة()a=0.05لدىأداءالمعلمينوالمعلماتبالصفو األربعة
األولىبمحافظةطوباس؟
 .3اليوجدأيفرقذا داللة احصائيةعندمستوىداللة ()a=0.05لدىأثراإلرشرا التربوي علىأداءالطلبةمن
ذويالصفو األربعةاألولىفيالمدارسالحتوميةبمحافظةطوباس؟
 .4اليوجد أي فرق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة ( )a=0.05تعود للعوامل الديموغرافية (الجنس ،المؤهل
العلمي،سنواتالخدمة،درجةااللمامبالحاسوب)
 -أهدا

الدراسة:

وقدتمثلتبالهد الرئيسوهودور اإلرشاا
في المدارس الحتومية في محافظة طوباس 

التابوي اإللتتاو ي في تنمية أداء معلمي الصفو

األربعة األولى

وقدتفرعتمنةاألهدا الفرعيةاآلتيه:
.1التعر إلىدوراإلرشرا التربوياإللتترو يفيتنميةأداءمعلميالصفو األربعةاألولىفيالمدارسالحتوميةفي
محافظةطوباسمنوجهة ظرهم .
.2التعر علىالفروقودرجاتتأثيرتطبيقاإلرشرا التربوياإللتترو يعلىأداءالمعلمينوفقاًلمتغيراتالدراسة 
 .3التعر إلى متطلبات تطبيقة واالحتياجات الالزمة واألكثر مالئمة لعمل المشر التربوي لتحقيق أهدا اإلرشرا 
التربوياإللتترو يومناقشةالصعوبات .
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 أهمية الدراسة وتمثلت األهمية في النقاط اآلتيه: .1أهميةالعملاإلرشرا يالتربوياإللتترو يفيظلجائحةكورو ا.
 .2حرصا ً من القائمين على العملية التعليمية على مواكبة المستجدات التربوية في ظل التقدم التتنولوجي ،وجهودهم
التبيرة حوتعزيز التعلم التربوياإللتترو ي واهتمامهمبالتعلمللنهوضبةوخاصةً فيظلالظرو التيا عتست
علىالعمليةالتعليميه.
ً
ً
ً
 .3تعدالدراسةمرجعاًعلمياومصدراومنهالتربويايمتنللتربويينوالمختصينفيالرجوعلمثلهذهالدراسات.
 حدود الدراسة: .1الحدودالبشريه:معلميالصفو األربعةاألساسيةاألولىفيمدارسالحتومةفيمحافظةطوباس.
 .2الحدودالمتا يه:المدارساألساسيةفيمديريةالتربيةوالتعليم–طوباس.
 .3الحدودالزما يه:العامالدراسي(األولوالثا ي)منسنة2022م
التعايفات اإلجاائية " االصطالحيه:
وتعرفةالباحثةإجرائيا ًهوالعملوالدورالذييقومبةالمشر التربويلتقديمالدعموالمسا دة للمعلمينومتابعتهم
بشتلمستمر منأجلتحسينأدائهمبشتليساهمفياالرتقاء وتطويرالعملية التعليميةوتحقيقأهدا التربية لذلك سعى
منخالل هذه الدراسةالوقو علىأدواروممارساتاإلرشرا التربوي اإللتترو يفيتنميةوتطويرأداءالمعلمينفي
ظلتداعياتوتحدياتجائحةكورو ا ،ودوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفيتعزيز وتحفيز ودعمالمعلمينعلىتطبيق
التعليمعنبعدواإلبداعفيه .

 التعايفات اإلجاائيه: -المشا

التابوي:

هوقائدتربويمؤهلومسؤولعنتطويرالعملالتربويكتل،منخاللتطويرومتابعةأداءالمعلموالعملعلى
إيجاد حلول للصعوبات والمشتالت التي يمتن أن تواجة المعلم ،وتعريفة وتدريبة بشتى الوسائل والطرق الفعالة في
التدريسلرفعمستوىأدائةفيتطبيقالتعليماإللتترو يالذيينعتسبشتلإيجابيعلىمخرجاتالعمليةالتعليميه .
 التقنيات اإللتتاو يه:هو عبارة عن عملية استخدام التقنيات الحديثة والخاصة بشبتة اال تر ت والحاسب اآللي والبرامج الحاسوبية
ومنصات التعلمعنبعد وتوظيفهما فيالعمل التربوياإلرشرا ياإللتترو ي والعملعلىتحفيزوتشجيعالمعلمليمارس
قدراتةالتربويةمنخاللالتعليماإللتترو يوالذييسهلالعملبأقلوقتوجهدوتتلفه .
أدوات البحث العلمي:
استخدمتالدراسةاالستبا ةاإللتترو يةكاداةلجمعالبيا اتفيهذهالدراسة .
الدراسات السابقه:
قامتالباحثةبجمعالدراساتاألدبيةوالجهودالسابقةوهيتنصعلىالعديدمنالدراسات والمرتبطةفيعدة
جوا بمتعددة لهاعالقةباإلرشرا التربوي اإللتترو ي ،حيثتعتبر هذه الدراسة األولىفيفلسطينمنحيث تنفيذ هذه
الدراسةعلىأرضالواقع ومنهذهالدراسات:
دراسة عبد الرحمن (٢٠١٩م) والتي تناولت التعر على جاهزية وزارة التربية والتعليم األرد ية لتطبيق
اإلرشرا اإللتترو ي من وجهة  ظـر المـشرفين التربويين .وقد أسفرت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مـن بينهـا أن
الدرجةالتليةلجاهزيةالوزارةلتطبيقاإلرشرا اإللتترو يجاءتبدرجةمتوسطه،حيثجاءمجـالالمتطلباتالبشرية
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فيالمرتبةاألولىمنحيثالجاهزيه،تالةالمتطلباتالبرمجيه،ثـمالتنظيميةثمالماديه،بينماجاءمجالالمتطلباتالمالية
بالمرتبةاألخيرةبينالمتوسط.(عبدالرحمن)2019، 
دراسةالصائغ(٢٠١٨م)والتيتناولتمعرفةواقـعاسـتخدامالمـشرفاتالتربوياتلإلرشرا اإللتترو ي،وأهميتة
فيتسهيلبعضمهامالمشرفةالتربويه،إضافةإلىتحديدالمعوقاتالتيتواجةالمشرفاتالتربوياتفياستخداماإلرشرا 
اإللتترو ـي في العملية اإلرشرا يه .و قد أسفرت  تائج الدراسة إلى مجموعة منالنتائج مـن بينهـا أن محور معوقات
اإلرشرا اإللتترو يجاءفيالمرتبةاألولىبدرجةمرتفعه،يليةمحـورأهميةاستخداماإلرشرا اإللتترو ي،ثممحور
مدى استخدام اإلرشرا اإللتترو ـي فـي المرتبة الثالثة كما رصدت الدراسة ثما ية عشر معوقا ً يحـول دون تطبيـق
اإلرشرا اإللتترو ي.(القاسم)2013، 
دراسة الوردية (٢٠١٧م ) والتي هدفت للتعر على مـدى تـوافر كفايـات تطبيق اإلرشرا اإللتترو ي لدى
المشرفينالتربويينبمحافظةالداخليةفيسلطنةعمـان،وقدأسفرت تائجالدراسةإلىأنالمشرفينالتربويينتتوافرلـدية
م التفايـات لتطبيـق اإلرشرا اإللتترو ي بدرجة مرتفعة في المحاور اآلتية مرتبة من األعلى إلى األد ى على التوالي:
استخدام الحاسب اآللي وإدارة الملفات ،االتصال والتواصل عبر رشبتة اإل تر ت ،تصميم وإدارة البرامج التدريبية
اإللتترو يه .بينما جاء محور استخدام التقويم اإللتترو ـي بدرجة متوسطه ،ومحور استخدام التعلم اإللتترو ي بدرجة
منخفضة.(المالك)2019، 
دراستيببناستاسيوسوآ جلي( Papanstasious& )Angeli, 2008والتيتناولتالتقييماستخدامتتنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في العملية التعليميه ،وذلك من خالل إجراء مسح للخصائص النفسية والعوامل التي تؤثر على
استخدامها،ورشملتعينةالدراسةعلى()707معلم/ـةومديراًممنيعملونفيالمدارسالحتوميةفيقبرص،وقداستخدم
الباحثهان استبا ة تتو ت من عدد من المجاالت هي :مهارات امتالك ،ومهارات استخدام تتنولوجيا المعلومات
واالتصاالت،باإلضافةللتعر اتجاهاتهم  حوتلك التتنولوجيا،وقدأرشارت النتائج إلىوجودارتباطايجابيبيناستخدام
تتنولوجياالمعلوماتواالتصاالتواالتجاهات حوهالدىأفرادعينةالدراسة.(القاسم .)2013،

اإلطار النظاي
مفهوم اإلرشاا

التابوي:

(عمليةفنيةقياديةإ سا يةرشاملةغايتهاتطويرالعمليةالتعليميةوالتربويةبمحاورهاكافة(المعلم،المتعلم،المشر ،
بيئةتعليميه) منأجلتحسين الظرو التعليميةوزيادةفاعليتةوتحقيقأهدافةمنحيثتنميةقدراتالطلبةفيمجاالت
مختلفة(القاسم،2013) .
 -المشا

التابوي:

هو عبارة عن ذلك القائد التربوي الذي يسعى إلى تحسين أداء المعلمين و موهم المهني ويتولى تطوير العملية
التعليميةلتحقيقأهدافهابالتعاونمعجميعمنلهمعالقةبالعمليةالتعليمية(سمعان،2012) .
 -اإلرشاا

اإللتتاو ي:

هوعبارةعنممارسةأساليبإرشرافيةتعتمدعلىالتقنياتالحديثةفياالتصاللدعمالمعلمين وتطويرهم مهنيا ً،
وتطوير العملية التربوية باستخدام مختلف األساليب اإلرشرافية الحالية من اجتماعات ورسائل ودروس تطبيقيه .(القاسم،
 .)2013
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 التمهيديعداإلرشرا التربوي  ظامامتتامالفيحدذاته،وهوأحداألركاناألساسيةوالفاعلةفيأي ظامتعليمي،حيث
يستمدأهدافةوفلسفتةمنالمجتمعومايشهدةمنتطوراتفيكافةمناحيالحياةاالجتماعيه،واالقتصاديه،والحضاريه،
والتتنولوجيه،ويسهمبشتلرئيسفيتشخيصالعمليةالتعليميةالتعلميةمنحيثمدخالتهاوعملياتهاومخرجاتها،وصوال
لتحقيقاألهدا المرجوة،فاإلرشرا التربوي يعملعلىتحسينوتطويرالعملية التربويةبمايتناسبمعتلبيةاحتياجات
ومتطلباتالمجتمعللنهوضبمستوىالعملية التعليميةالتعلميةمنالناحيتينالفنية واإلداريةبمايتالءموالتطوراتالحديثة
فيالمجاالتالتربويه؛وذلكمنأجلالنهوضبالمؤسسةالتربويةكوحدةأساسيةللتطويرالتربويلتؤديدورهابفاعلية
منأجلتحقيقرسالتهاوفقاألهدا التربويةالمرسومة(دليلاإلرشرا التربوي،2016م،ص.)10
أوالً -النشأة والتطور" اإلرشاا

التابوي بفلسطين"

ارتبطتطوراإلرشرا التربوي فيفلسطينارتباطا ًكبيراباألوضاعالسياسيةالقائمة؛السيماأنالمنطقةفيالقرن
األخير(2018-1917م)رشهدتتعاقباتكبيرةفيأ ظمةالحتمالقائمة،وقدأرشارعلوان(2016م،ص)14كماأوردعند
كلمن(سمعان،2012م)وكماأوردهاايضا(القاسم،)2013وكماذكرهاعلوانوسمعانوالقاسمفإناإلرشرا التربوي
فيفلسطينتطورعلىعدةمراحليمتنإجمالهاعلىالنحواآلتي :
 -1ماحلة ما قبل عام (1917م):
وفي هذه المرحلةلميتنالتعليم ظاميه،وكان االعتمادفيعملية التعليمعلىالتتاتيبالملحقةبالمساجد،والتي
تعتمدعلىالحفظوالتلقين،وكانلشيخالتتابالحريةالمطلقةفيإدارةكتابةومعاملةطلبته،ولميتنفي هذه المرحلةأي
مراقبةأوتفتيشأوتوجيه .
 -2ماحلة اال تداب البايطا ي.
 -1مرحلةالنظامالمصري
 -2مرحلةاالحتاللاإلسرائيلي
 -3مرحلةالسلطةالوطنيةالفلسطينيه .
التابوي

ثا يا -ماذج إرشااقية في اإلرشاا

 -1اإلرشرا التربوياإلكلينيتي:وهوأسلوب تربوياوإرشرافىموجة حوتطويراألداءالتربوي،وممارساتهم
الصفيه،عنطريقتسجيلالموقفالتعليميبتامله،وتحليلعمليةأ ماطالتفاعلوهيالدائرةفيةبهد تحسينتعلمالطلبة
عنطريقتحسينتدريسالمعلموممارساتةالتعليمية(دليلاإلرشرا التربوي،2016م،ص.)61
 -2اإلرشرا التربوي اإلبداعي:عملية بناءةتقومعلىجهدتعاو يتستخدمفية تائجالبحثالعلميبذكاءوتميز،
ومنهنافهذاالنمطيعملعلىتحريرالمعلمينمنكلقيودالتفتيرالنمطي،ويسمحلهمبالخيالالمهني،وينميفيهمالتفتير
المنظم،ويحفزهمعلىاإلبداع والتعبيرالخالقفيعملهمداخلالمدرسةوخارجهاويتيحالفرصللتجريبالمنظملألفتار
الجديدةوإطالقطاقاتهماإلبداعيةإلىأقصىمدىممتنممايعودبالفائدةعلىالعملية التربويه(العاجز،وحلس،2009م،
ص .)34
 -3اإلرشرا التربوي التطوري :أحد االتجاهات الحديثة في الممارسات اإلرشرافية القائمة على تطوير األداء
المهاري ،والنمو المهني للمعلم وفق أسس وفعاليات تشاركيه ،يحدد أ ماطها إدراك المعلم الذاتي لقدراتة ومهاراتة
التدريسيه،وحاجاتةالمهنيه،وفروقاألداءالفرديه،ومدىدافعيتة حوالتغييروالتطوير .
ثالثا ً :متطلبات تطبيق اإلرشاا

اإللتتاو ي:

يتطلب اال تقال من اإلرشرا التربوي التقليدي إلى اإلرشرا التربوي اإللتترو ي المعتمد على الحاسب اآللي
واإل تر توالوسائطالمتعددةاتخاذعددمناإلجراءاتأوضحهاعبدالمعطيمصطفى)2013،وهي:
- 1تطويا البنية التحتيه:
ويقصدبهاتوفيررشبتةا تر تعالميه ، لديهاالقدرةعلىاالتصاالتبينجميعالمدارسببعضهاالبعض ،وكذلك
المدارسوكذلكاإلدارةالتعليميةوإدارةاإلرشرا التربوي بسعةالتقلعن( 115ميجابايت/ثا يه)وذلكلضمانالقدرة
علىاالتصالبسرعةفائقه.
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 -2الموارد البشايه:
يعتبرالعنصرالبشريالمؤهل،منالمقوماتاألساسيةلعمليةاإلرشرا التربويعبراال تر ت،وتؤكدالباحثةعلى
ضرورةتوفيروتتاملالعناصرالالزمةلإلرشرا عبراإل تر ت،فعندتحقيقذلك صلإلىمعلممتميزمعرفياًومهنياً
 -3توفيا البيئة الداعمة:
وهيتعنيبذلكتوفيرالبيئةالتيتدعمخطواتتنفيذاالستراتيجيةالالزمةلإلرشرا عبراال تر ت،حيثيتمثلفي
الوعيالتامللضرورةوأهميةاستخداماإل تر تفياإلرشرا التربوي،كمايجبالنشراإلعالميالمسبق لعمليةاستخدام
النظام وتدعيمةبالواقع التعليمي،منخاللوحداتاإلعالمالتربوي فيإداراتالتعليم بتلالوسائلواألساليب،كالنشرات،
والمحاضرات،والقراءاتالموجهةوكذلكعبرالملتقىالتربوي.(المالك.)2019،
 رأي الباحثة: إن توفر حصر أجهزة الحاسوب المتوفرة في المدارس والصالحة للعمل ،وبعد ذلك العمل على تطوير البنية
األساسية ،من خالل تزويد اإلدارات والمدارس بحواسيب وا تر ت ،والعمل على تدريب المشرفين والمعلمين الذين ال
يمتلتونمهاراتفياستخدامالحاسوب،ويقدمالدعمالفنيالالزملهم .
الطايقة واإلجااءات
أوال ً :منهجية الدراسة:
ألغراضوتحقيقأهدا الدراسة تماستخدامالمنهجالوصفي وهويتناولإحداثوظواهروممارساتكماهي
دونتدخلالباحثةفيمجرياتها،حيثاستخدمتالدراسةالمنهجالوصفي .
ثا يا :مجتمع الدراسة:
تتون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الصفو األساسية األربعة األولى في مديرية تربية وتعليم
طوباسوذلكفيالعامالدراسي .2021\2020
ثالثا ً :عينة الدراسة:
تتو ت عينة الدراسة من ( )127فرداً من مجتمع الدراسة تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية لتشمل متغيرات
الدراسة،وقدتمالحصولعلى(115)ردا ً،حيثكانعددالذكور()70وعدداإل اث()57 
رابعا ً :أدوات البحث العلمي:
منأجلجمعالبيا اتلتعزيزمحتوىالبحثالعلمي ،قامت الباحثةبتصميماستبا ةموجهةالىمعلمينومعلمات
الصفو األربعة األولىفيالمدارسالحتوميةفيمحافظةطوباسللتعر علىدوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفي
تنميةأدائهممنوجهة ظرهم ..
خامسا ً :متغياات الدراسة
المتغيا المستقل
دور اإلرشاا

المتغيا التابع
تنمية

التابوي:

.2

أداء معلمي اإلرشاا

.4
الخباة)

العوامل الديمواغافية (الجنس ،المؤهل ،سنوات
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.1
التابويين
فعالية األداء لدى الطلبة بالمؤسسات
.3
التابويه

التابوي

أداء

المعلمين

المشافين
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الجدول أعالة من صميم الباحث بعد الاجوع إلى فاضيات وأسئلة الدراسة
 صدق وثبات األداةيقصدبصدقوثباتاالستبا ةالتحققمنصدقوأداةوثباتالدراسة(االستبا ه)،وذلكعلىالنحواآلتي :
 صدق االستبا ه:Validityصد ُبالصدقأنيقيسمدىاتساقالفقراتومدىترابطها،وأجرىالباحثاختباراتالصدقالتاليه :
يُ ْق َ
 الصدق الظاهاي:قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحتمين ،والذين قاموا بدورهم بتقديم
النصحواالررشاد،وتعديلوحذ مايلزمعلىفقراتاالستبا ه .
 صدق االتساق الداخلي:يقصدبصدقاالتساقالداخلي،مدىاتساقكلفقرةمنفقراتاالستبا ه،معالمحورالذيتنتميإليةهذهالفقرةوتم
حساباالتساقالداخليلفقراتاالستبا ةعلىعينةالدراسة االستطالعيةوالبالغحجمها()17مفردة سيتمعرضالنتائج
التيتوصلتإليهاالدراسة ومناقشتهاوفقاألسئلة الدراسة ،إضافةإلىمجموعةمنالتوصياتالمقترحةفيضوءالنتائج،
وفيمايأتيتفصيلذلك. 
استخدمالباحث موذجليتارتالخماسي(موافقجدا،موافق ،محايد،غيرموافق،غيرموافقبشدة)فيماتموضع
النموذجوطبقالماخصصله .
جدولرقم()1.5 موذجليتارتالخماسيلقياساراءالمعلمينوالمعلمات
درجة االتجاه

الدرجات

غيرموافقبشدة

1

غيرموافق

2

محايد

`3

موافق 

4

موافقبشدة 

5

 المعالجات االحصائيةسو تستخدمالدراسةمجموعةمنالمعالجاتاالحصائيةوهيعلىالنحواآلتي: 
.1
.2
.3
.4
.5


األوساطالحسابيةوالمتوسطاتواال حرافاتالمعياريه .
الرتبوأعلىواقلفقراتمعاجراءالعملياتالحسابيه .
االوزانالنسبيةللمتغيرينوتحليلالفقرات .
معاملاالرتباطبيرسونلدىالمتغيراتالمستقلةوالتابعه .
استخدام موذجليتارتالخماسيلقياسدرجاتالفقرات .
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 تفسيا تائج الدراسة ومناقشتهاإجابة الفاضية الائيس :" ال يوجد أي فاق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة( )a=0.05بين متوسطات
استجابات المعلمين والمعلمات حول دور اإلرشاا التابوي اإللتتاو ي في تنمية أداء معلمي الصفو األربعة األولى في
المدارس الحتومية في محافظة طوباس"؟
جدول رقم ( )1.5.1يقيس المتوسطات الحسابية واال حاا
الدراسة
الاقم

الفقاه

المحور األول :دور اإلرشاا

المعيارى والاتبة والدرجة لقياس افااد عينة
الحسابيهحاا
اال
االوساط

الاتبه
المعيارى

الدرجه

التابوي اإللتتاو ي

1

تساعدعمليةاإلرشرا التربويعلىتحديد قاطالقوةوالضعف

3.35

0.93

2

متوسطه

2

تساهماإلرشرا اإللتترو يفيالعملعلىتحسينأخطاءالمتدربين

3.29

0.96

3

متوسطه

3

التدريبواإلرشرا يساهمانبشتلكبيرفيتحسينأداءالمتدربين

3.22

1.0

4

متوسطه

4

تعملالشبتةالعنتبوتيةبشتلكبيرفيتحسينقدراتالطلبه

3.37

1.04

1

متوسطه

3.31

0.90

التلي

متوسط

يالحظ من الجدول ( )2أن الفقرة ( )4والتي تنص على :تعمل الشبتة العنتبوتية بشتل كبير في تحسين قدرات
الطلبه" ،جاءت بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.37وبدرجة تقدير متوسطه ،وجاءت الفقرة ( )3" التدريب واإلرشرا 
يساهمانبشتلفيكبيرفيتحسينأداءالمتدربين"بأد ىمتوسطحسابيبلغ(،)3.22وبدرجةاتجاةمتوسطه،ويالحظأن
بقية فقرات االتجاة جاءت بدرجة متوسطه ،أما بالنسبة للدرجة التلية لالتجاة فقد جاءت بمتوسط حسابي بلغ (،)3.31
ودرجةاتجاةمتوسطه .
 إجابة الفاضية الفاعية األولى " :ال يوجد أي فاق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة( )a=0.05لدى دوراإلرشاا التابوي اإللتتاو ي في تطويا األداء التابوي في محافظة طوباس " ؟.
جدول رقم ( )1.5.2يقيس المتوسطات الحسابية واال حاا
الدراسة
الاقم

الفقاه

المعيارى والاتبة والدرجة لقياس افااد عينة
الحسابيهحاا
اال
االوساط

الاتبه
المعيارى

الدرجه

المحور الثا ي :أداء المعلمين التابويين
1

يعدأداءالمعلمينمتميزامايعنيضرورةتجويدةبشتلاكبر

3.35

0.93

2

متوسطه

2

أداءالمعلمينفيمحافظةطوباسيحتاجلدوراتتدريبيةمتثفه

3.29

0.96

3

متوسطه

3

العمليةالتربويةاإلرشرافيةتبقى اقصةفيحالوجودعجزوعدمكفايةعندبعضالطلبه 3.22

1.0

4

متوسطه

4

العمليةالتربويةاإلرشرافيةهدفهااألولهوتقويماألداءالتدريبي

3.37

1.04

1

متوسطه

3.31

0.90

التلي

متوسط

جاءت اعلى فقرة " العملية التربوية اإلرشرافية هدفها األول هو تقويم األداء التدريبي " فيما جاءت اقل فقرة "
العملية التربويةاإلرشرافية تبقى اقصةفيحال وجودعجزوعدمكفايهعندبعضالطلبة"وتعزوالباحثةذلكالنهنالك
قصفيبعضاإلمتا ياتالماديةالمتاحةلدىالطلبه .
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إجابة الفاضية الفاعية الثالثة :ال يوجد أي فاق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة( )a=0.05لدى أثا اإلرشاا
التابوي على أداء الطلبة من ذوي الصفو األربعة األولى في المدارس الحتومية بمحافظة طوباس؟
الاقم

االوساط
الحسابيه

الفقاه

اال حاا
المعيارى

الاتبه

الدرجه

المحور الثالث :االثار المبارشاة لعملية اإلرشاا
1

يساهماألثروالنتيجةالمترتبةمابعداإلرشرا فيتنميةالمهارات

2.90

1.05

4

متوسطه

2

هنالكفروقاتواضحةبينالمعلمينوالمعلماتفيعملياتاإلرشرا  

3.37

1.11

1

متوسطه

3

أداءالطلبةيختلفمنطالبالخرطبقالعملياتاإلرشرا التيتمت

3.12

1.04

3

متوسطه

4

الزياراتالميدا يةالتيتتمبالشتلالمطلوبتساهمفيتحسيناألداء

3.31

1.01

2

متوسطه

3.17

0.84

التلي

متوسط

وضحت النتائج الجدول أن الفقرة ( )2والتي تنص على " هنالك فروقات واضحة بين المعلمين والمعلمات في
عملياتاإلرشرا " ،جاءتبأعلىمتوسطحسابيبلغ(،)3.37وبدرجةتصورمتوسطه،وجاءتالفقرة()1التيتنص
على"يساهم األثر والنتيجةالمترتبةمابعد اإلرشرا فيتنميةالمهارات،بأد ىمتوسطحسابيبلغ(،)2.90وبدرجة
تقدير متوسطة وما تراة الباحثة أن األثر الناجم من الدور التربوي اإللتترو ي قد سبب فروقات واضحة بين الطلبة
المتدربينفيالمؤسساتالتدريبيه .
إجابة الفاضية الاابعة المتفاعه:
اليوجد أي فاق ذا داللة احصائية عند مستوى داللة( )a=0.05تعود للعوامل الديموغاافية (الجنس ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخدمة ،درجة االلمام بالحاسوب)
الفقره

الرقم

االوساط
الحسابيه

اال حرا 
المعيارى

الرتبه

الدرجه

المحور الاابع :العوامل الديمواغاافيه
1

تدريبالطالبوالطالباتيساهمبشتلكبيرممايالحظتفوقالطالبات

3.60

0.85

1

متوسطه

2

يالحظأصحابالخبراتفياإلرشرا لهمالسبقفيتميزطالبهم

3.40

1.08

2

متوسطه

3

اليهتمكثيراالطالبباستخدامالحواسيبممايعتسالوضعالتدريبي

3.29

1.25

3

متوسطه

4

الصعوباتوالتحدياتالتربويةقائمةفيالمؤسسةوامتا ياتاإلرشرا 

3.12

1.09

4

متوسطه

5

تساهمعملياتالتدريبواإلرشرا بشتلعمليفيتقليصالفجواتاإلرشرافية 3.09
بينالمشرفين

1.22

5

متوسطه

3.30

0.94

التلي

متوسط

وضحتالنتائجالجدولأنالفقرة( 1)والتيتنصعلى"تدريبالطالبوالطالباتيساهمبشتلكبيرممايالحظ
تفوقالطالبات"،جاءتبأعلىمتوسطحسابيبلغ(،)3.6وبدرجةتصورمتوسطه،وجاءتالفقرة(5)التيتنصعلى"
تساهمعملياتالتدريبواإلرشرا بشتلعمليفيتقليصالفجواتاإلرشرافية بينالمشرفين" بأد ىمتوسطحسابيبلغ
( ،)3.12وبدرجة تقدير متوسطة وما تراة الباحثة عمليات التدريب واإلرشرا التربوي بشتل ملموس وتطبيق عملي
لتحسينتلكالفروقات .
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قياسالمحك:معاملاالرتباطبينالمتغيرالمستقلالمتغيرالتابع :
الاقم

الفقاه

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

دوراإلرشرا التربوي"األداء"والعواملالديموغرافية"المستقل"

0.69

*0.000

2

تنميةأداءالمعلمينوفعاليةاألداء"المتغيرالتابع"

0.71

*0.000

 0.70

 *0.000

المجموعالتلي 


ممايتضحمنأعالةأندوراإلرشرا التربويبلغ()%0.69ويؤثربتنميةاألداءالخاصللمعلمينبوزن سبي
()0.71مايعنيأندوراإلرشرا التربويقدبلغالوزنالنسبي()%70حيثتوجدعالقةارتباطيةبدرجةمتوسطة .

 أهم النتائج والتوصيات:أوالً :تائج الدراسة:
 .1بلغالوزنالنسبي لدى دوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفيتنميةأداءمعلميالصفو األربعة األولىفيمدارس
الحتومةفيمحافظةطوباس()%70وبدرجةتقديرمتوسطه.
 .2بلغالمتوسطالحسابي()3.3لدىالمحوراألولدوراإلرشرا التربوياإللتترو يحيثجاءبدرجةمتوسطه .
 .3بلغالمتوسطالحسابي()3.31لدىالمحورالثا يوالخاصبأداءالمعلمينالتربويين .
 .4بلغالمتوسطالحسابي(3.17)لدىالمحورالثالثاالثارالمبارشرةلعمليةاإلرشرا 
 .5اثبتت تائجالدراسة بوجودعالقةايجابيةودالةاحصائيا ًعند()α ≤ 0.05بيندوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفي
تنميةأداءمعلميالصفو األربعة األولىفيمدارسالحتومةفيمحافظةطوباستعود لمتغيرالجنسوكا ت لصالح
اال اث.
ً
 .6اثبتت تائجالدراسة بوجودعالقةايجابيةودالةاحصائيا عند()α ≤ 0.05بيندوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفي
تنميةأداءمعلميالصفو األربعة األولىفيمدارسالحتومةفيمحافظةطوباستعودلمتغيرسنواتالخدمةلمنهم
اكثرمن15سنةفيخدمةالعملاإلرشرا يالتربوي.
ً
 .7اثبتت تائجالدراسة بوجودعالقةايجابيةودالةاحصائيا عند()α ≤ 0.05بيندوراإلرشرا التربوي اإللتترو يفي
تنميةأداءمعلميالصفو األربعة األولىفيمدارسالحتومةفيمحافظةطوباسلصالحمستخدميالحاسوبلمنتلقوا
دوراتتدريبيةفيمساقمهاراتالحاسوب.
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ثا يا ً :أهم التوصيات
ومنخاللالنتائجالتيأسفرتعنهاالدراسةتقترحالباحثةالتوصياتالتاليه :
 .1تتثيفالبرامجالتدريبيةفيمجالالحاسباآلليكتقنيةلتأهيلالمعلمين.
 .2تصميم بر امج خاص باإلرشرا التربوي اإللتترو ي ،يحتوي كل ما يلزم عملية اإلرشرا من تسجيل إلتترو ي
للمعلمين،وتقييمإلتترو ي،وأدلةإلتترو يه،و موذجخاصللتقاريراإلرشرا يه،وملفاتإ جازإلتترو يةوغيره.
 .3اعتمادهذاالنموذجكأحدأهمالمـصادرالتيتوفرهاوزارةالتربيةوالتعليمللحصولعلىالمعلوماتواإلحصاءاتالتي
منرشأ هاأنتيسرالعمليةاإلرشرا يه.
. .4تعميم هذه الدراسة لالستفادةمن تائجهاالتيتظهرالحاجةإلىهذاالنوعمناإلرشرا فيظلالتطوراتالتيتحدث
علىالعمليةالتعليميةفيظلحالةالطوارئالتيتعيشهافلسطين.
 .5عملدوراتللمشرفينبشتلعاملتعزيزقدراتهمفياستخدامهذاالنوعالحديثفياإلرشرا التربوياإللتترو يحتى
يصلالمشر التربويلدرجةإتقانهذاالنموذج.
 .6صقلوتدريبالمهاراتالتتنولوجية للمشرفينوالتيتضمنضمانتقديمالدعمللمعلمينبشتلمستمرمنخاللمتابعة
المستجداتالتتنولوجيه .
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