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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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األولى في مدارس الحتومة  ألربعةأداء معلمي الصفو  اة ي في تنميلتتاو اإل التابوي رشاا دور اإل

طوباس من وجهة  ظاهمة في محافظ  

  

 

 ةروان الغوا م
فلسطين،والتعليمةالباحثه،وزارةالتربي

 

 الملخص

ال تنميلتترو اإلالتربويرشرا اإلدراسةتناولت في ي اة الصفو  معلمي فيألربعةأداء الحتومة مدارس في األولى

محافظ  ظرهمة وجهة من ال،طوباس استبا دراسةاستخدمت إعداد خالل من التحليلي الوصفي المنهج لهذهخاصةة

فيةاألولىموزعينعلىالمدارسالحتوميألربعة(مفردةمنمعلميالصفو ا127من)دراسةالةتتو تعينراسة،دال

حيثتمدراسة،متغيراتالة(مفردة،لتشملكاف127قوامها)ةالطبقيةالعشوائيةوقدتماختيارهمبالطريق،طوباسةمحافظ

.إلىالمعلمينالمستهدفينةإرسالاالستبا 

و على الحصول تم المستهدفه115)قد الفئات من رداً بنسب،( أي  تائج90)ة اهم وتمثلت الصالحة، األوراق من )%

األولىفيالمدارسألربعةأداءمعلميالصفو اةيفيتنميلتترو التربوياإلرشرا يوجددوركبيرلإلةوهيأ دراسةال

تقديرمتوسطه،ةطوباسوبدرجةيبمحافظلتترو اإلالتربويرشرا %(لدوراإل70حيثبلغالوزنالنسبي)ةالحتومي

لتأهيلالمعلمينمعتصميمبر امجخاصةفيمجالالحاسباآلليكتقنيةإلىتتثيفالبرامجالتدريبيدراسةفيماتوصلتال

ةي،وأدلإلتترو ،وتقييميللمعلمينإلتترو منتسجيلرشرا اإلعمليةي،يحتويكلمايلزملتترو اإلالتربويرشرا باإل

  .وغيرهةيإلتترو ه،وملفاتإ جازيرشرافيه،و موذجخاصللتقاريراإلإلتترو 

 .،أداءالمعلمينألربعةاةي،الصفو األساسيلتترو ،التعليماإلالتربويرشرا اإل:التلمات المفتاحية

 

 المقدمة

وقوي مفاجئة صدمة إلى كورو ا فيروس ا تشار أدى الة خالللدى مثيل لها يشهد لم صدمة والدول، مجتمعات

اتزا ه،وعطلتحركته،وهزتاقتصاده،وعطلتتنميته،ةوأفقدتةا تشارةالقرونوالسنواتالسابقه،فجعتالعالمبسرع

على واضحة آثارا فتركت المجتمعات، لدى والحذر الرعب وأثارت األفراد، بين اجتماعيا وباعدت األعمال، وأوقفت

فيمختلفأ حاءالعالمةلذاكانمنأولوياتاأل ظمةالتعليمي،واالجتماعبلعلىمختلفمناحيالحياةةقتصادوالسياساال

(2020بوقحوص،)ممتن.ةوطريقةهوأنحصرتجهودهافياستتمالالعامالدراسيفقطبأيوسيل

التعليمي اإلدارات من لزاما من فتان وة منازلها الناس ألزمت المؤسساتأ ها من للتثير الرسمي الدوام عطلت

ةالتعليميعمليةاآلنهوأ هاتحافظعلىمسارالةلمواجهةهذااألزمةوكانالتحدياألكبرأمامالمؤسساتالتعليميةالتعليمي

عمليةعدهووالتعليمعنب،فتانالخيارالوحيدواألمثلأمامهالتحقيقذلكهوالتعليمعنبعدةبرغمكلالظرو المحيط

الىبيئةمتعددةةلتعليمفيالروضةأوالمدرسةبةالفصلبينالمتعلموالمعلموالتتابفيبيئةالتعليمو قلالبيئةالتقليدي

إعطاءفرصةةللتعليمتطورتمعتطورالتتنولوجيالمتسارعفيالعالموالهد منةجغرافياوهيظاهرةحديثةومنفصل

(46ص:2014طارئةلجائحةكورو ا)الشقري،ةطفالفيظلظرو صحيالتعليموتوفيرهالأل

أعباءةلذاأصبحولياألمرفيالوقتالحاليهوالمعلموالناظروالمشر علىالصفوالمدرسه،بعدماأسندتإلي

تعليميه،)الدجا ي؛الجائحةكورو اوإقرار ظامالتعليمعنبعدلجميعالمراحلةكامله،بسببمافرضتةالتعليميعمليةال

(.2001وهبه،

ييتداولفيالوسطالتربويوالتعليميبشتلمحدود،وقدلتترو اإلرشرا اليزالمصطلحاإلةأ ةالباحثةوماترا

.التعليمعمليةالتطورالمستمروالنموالسريعفيمعتتوافقةمنأهميةلالقريب؛لمافيالمستقبلةبصورمختلفةتناوليتم
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 :دراسةالة مشتل -

اإل التقليديالىالتعليم النوعمنلتترو أناال تقالالمفاجئمنالتعليم البالدوفيهذا يأصبحواقعيفيمعظم

وبعدا تشارةالتعليمأصبحمقلقومنهكجسدياومادياو فسيالألهلوالمعلمات،واجتماعيًاوصحيًاعلىاألطفال،وحيثأ 

أصبحال علىوباءكورو ا، والمتعددوأصبحالزاميًا هوالسائد تعليمعنبعد أكبرمعطفلاألم بدورفاعلوجهد القيام

ةالمنزليةمعمعلماتالروضةعبراأل تر تمنجهةومنخاللاأل شطةمنخاللالمتابعةلتأهيلةماقبلالمدرسةمرحل

التحولمنالتعليمالوجاهيالىالتعليمعنبعدتحديًاكبيراعمليةأنفقداكد(2020منجهةأخرى،وكماأرشارحرزهللا،)

أكبرمناألطفالاألملتصبحمعا اةاألسرةوخاصةةأوالمدرسالروضةةلمعظماألسروخاصةالتيلديهاأطفالفيمرحل

ائجالتي جمتعنا تشارمنخاللالنتةالمشتلةاستشعرتالباحثةوعليللمسؤولياتالتبيرةالتيالقيتعلىعاتقهم،ةتتج

التعليمعنبعدمنخاللاستخدامالمنصاتاإل19كوفيد ةذويالمرحلةوحرصاًعلىسالمةالطلبةوعليةيلتترو ،فبدأ

)حرزهللاهذهكانمنالمقتضياتتسليطالضوءعلىةالرابعةاألساسي كانالسؤالة وعلي(1128:2020،اإلرشتاليه.

األولى في مدارس الحتومة في  ألربعةأداء معلمي الصفو  اة ي في تنميلتتاو اإل التابوي رشاا دور اإلماهوالرئيس

اآلتي:النحوالتاليمنالسؤالالرئيسوهيحسبعلىدراسةالأسئلة طوباس من وجهة  ظاهم ؟ وقد تفاعتة محافظ

طوباس؟ةفيمحافظيفيتطويراألداءالتربويلتترو اإلالتربويرشرا اإللدىهلهنالكدور.1

طوباس؟ةاألولىبمحافظألربعةهليوجدفروقبينمتوسطاتاستجاباتأداءالمعلمينلدىالصفو ا.2

أثرواضحلدىاإل.3 الطلبالتربويرشرا هليوجد علىأداء األولىفيالمدارسألربعةمنذويالصفو اة

طوباس؟ةبمحافظةالحتومي

 

 دراسةال فاضيات -

 اآلتي:ب ائيسيةالة و تمثلت الفاضي :يسالائ ةالفاضي -

بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات حول  (a=0.05داللة)عند مستوى ة احصائي داللة ال يوجد أي فاق ذا -

ة في محافظة األولى في المدارس الحتومي ألربعةمعلمي الصفو  ا أداءة ي في تنميلتتاو التابوي اإل رشاا دور اإل

 طوباس

 :اآلتيوهي على النحو األم ة وقد ا شقت من الفاضي :ت الفاعيهالفاضيا -

يفيتطويرلتترو اإلالتربويرشرا دوراإل(لدىa=0.05داللة)عندمستوىةاحصائيداللةاليوجدأيفرقذا .1

 طوباس؟ةاألداءالتربويفيمحافظ

ألربعةلمعلمينوالمعلماتبالصفو ا(لدىأداءاa=0.05داللة)عندمستوىةاحصائيداللةاليوجدأيفرقذا .2

 طوباس؟ةاألولىبمحافظ

منةعلىأداءالطلبالتربويرشرا (لدىأثراإلa=0.05)داللةعندمستوىةاحصائيداللةاليوجدأيفرقذا .3

 طوباس؟ةبمحافظةاألولىفيالمدارسالحتوميألربعةذويالصفو ا

ذا .4 فرق أي احصائيداللةاليوجد مستة عند الديموغرافيa=0.05)داللةوى للعوامل تعود ( المؤهل،الجنس)ة

 االلمامبالحاسوب(ةسنواتالخدمة،درج،العلمي

 

  دراسة:أهدا  ال -

األولى  ألربعةمعلمي الصفو  ا أداءة ي في تنميلتتاو التابوي اإل رشاا دور اإلوقدتمثلتبالهد الرئيسوهو

اسطوبة في محافظة في المدارس الحتومي

 :هاآلتيةاألهدا الفرعيةوقدتفرعتمن

فيةاألولىفيالمدارسالحتوميألربعةمعلميالصفو اأداءةيفيتنميلتترو التربوياإلرشرا .التعر إلىدوراإل1

طوباسمنوجهة ظرهم.ةمحافظ

دراسةالمعلمينوفقاًلمتغيراتاليعلىأداءلتترو اإلالتربويرشرا .التعر علىالفروقودرجاتتأثيرتطبيقاإل2

التعر 3 تطبيق. متطلبات إلى المشر ة لعمل مالئمة واألكثر الالزمة اإلواالحتياجات أهدا  رشرا التربويلتحقيق

يومناقشةالصعوبات.لتترو اإلالتربوي
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 :هاآلتيفي النقاط ة وتمثلت األهمي دراسةالة أهمي -

 .يفيظلجائحةكورو التترو إلاالتربوييرشرا العملاإلةأهمي .1

ال .2 على القائمين من ً التعليميعمليةحرصا مواكبة على التربويالمستجداتة التتنولوجية التقدم ظل وجهودهم،في

فيظلالظرو التيا عتستةواهتمامهمبالتعلمللنهوضبيلتترو التربوياإلالتعلمالتبيرة حوتعزيز وخاصةً

 .ميهالتعليعمليةعلىال

 الدراسات.هذهمرجعاًعلمياًومصدراًومنهالتربوياًيمتنللتربويينوالمختصينفيالرجوعلمثلدراسةتعدال .3

 

 :دراسةحدود ال  -

 طوباس.ةفيمدارسالحتومةفيمحافظاألولىةاألساسيألربعةمعلميالصفو ا:الحدودالبشريه .1

 .طوباس–والتعليمةالتربيةمديريفيةالمدارساألساسي:الحدودالمتا يه .2

 م2022ةاألولوالثا ي(منسن)العامالدراسي:الحدودالزما يه .3

 

  :" االصطالحيهة التعايفات اإلجاائي

ًةالباحثةوتعرف للمعلمينومتابعتهمالمشر التربويلتقديمالدعموالمسا دةةهوالعملوالدورالذييقومبإجرائيا

لذلك سعىةوتحقيقأهدا التربيةالتعليميعمليةوتطويرالأدائهمبشتليساهمفياالرتقاءمنأجلتحسينبشتلمستمر

وتطويرأداءالمعلمينفيةيفيتنميلتترو اإلالتربويرشرا الوقو علىأدواروممارساتاإلدراسةالهذهمنخالل

ودعمالمعلمينعلىتطبيقوتحفيزيفيتعزيزلتترو اإلالتربويرشرا ودوراإل،ظلتداعياتوتحدياتجائحةكورو ا

.فيهبداعالتعليمعنبعدواإل



 :التعايفات اإلجاائيه -

 المشا  التابوي: -

والعملعلىأداءالمعلمةمنخاللتطويرومتابع،مؤهلومسؤولعنتطويرالعملالتربويكتلهوقائدتربوي

والمشتالت للصعوبات حلول إيجاد أن يمتن تواجالتي وتعريفالمعلم،ة وتدريبة والطرقة الوسائل الفعالبشتى فية

.التعليميهعمليةيالذيينعتسبشتلإيجابيعلىمخرجاتاللتترو فيتطبيقالتعليماإلةالتدريسلرفعمستوىأدائ

 :يهلتتاو التقنيات اإل -

الحديثهو التقنيات استخدام عملية عن عبارة بشبتوالخاصةة اآللياال تر تة ةالحاسوبيوالبرامجوالحاسب

ليمارسوالعملعلىتحفيزوتشجيعالمعلميلتترو ياإلرشرا التربوياإلفيالعملوتوظيفهمابعدعنالتعلمومنصات

وتتلفه.وقتوجهدبأقلالعمليسهلوالذييلتترو التعليماإلخاللمنةالتربويةقدرات

 

  :أدوات البحث العلمي

.دراسةالهذهكاداةلجمعالبيا اتفيةيلتترو اإلةاالستبا دراسةالاستخدمت

 

 :الدراسات السابقه

فيعدةةوالمرتبطوهيتنصعلىالعديدمنالدراساتةوالجهودالسابقةبجمعالدراساتاألدبيةقامتالباحث

هذهتنفيذاألولىفيفلسطينمنحيثدراسةالهذهحيثتعتبر،يلتترو اإلالتربويرشرا باإلةلهاعالقجوا بمتعددة

 :الدراساتهذهومن علىأرضالواقعدراسةال

دراسة الرحمن علىم(٢٠١٩)عبد التعر  تناولت جاهزيوالتي التربية وزارة األرد ية والتعليم لتطبيقة

المـشرفينالتربويينلتترو اإلرشرا اإل  ظـر أسفرتال.يمنوجهة عإلىمجمودراسةوقد أنة بينهـا النتائجمـن من

ةمتوسطه،حيثجاءمجـالالمتطلباتالبشريةيجاءتبدرجلتترو اإلرشرا الوزارةلتطبيقاإلةلجاهزيةالتليةالدرج
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ةثمالماديه،بينماجاءمجالالمتطلباتالماليةالمتطلباتالبرمجيه،ثـمالتنظيميةاألولىمنحيثالجاهزيه،تالةفيالمرتب

(2019،عبدالرحمن)األخيرةبينالمتوسط.ةلمرتببا

ةي،وأهميتلتترو اإلرشرا واقـعاسـتخدامالمـشرفاتالتربوياتلإلةوالتيتناولتمعرفم(٢٠١٨)الصائغدراسة

رشرا المشرفاتالتربوياتفياستخداماإلةإلىتحديدالمعوقاتالتيتواجةالتربويه،إضافةفيتسهيلبعضمهامالمشرف

أسفرت تائجال.يهرشرا اإلعمليةـيفياللتترو اإل قد إلىمجموعدراسةو أنمحورمعوقاتة منالنتائجمـنبينهـا

ي،ثممحورلتترو اإلرشرا استخداماإلةمحـورأهميةمرتفعه،يليةاألولىبدرجةيجاءفيالمرتبلتترو اإلرشرا اإل

اإل استخدام فـيلتترو اإلرشرا مدى المرتبـي الثالثة الة رصدت ثما يدراسةكما تطبيـقة دون يحـول ً معوقا عشر

(2013،ي.)القاسملتترو اإلرشرا اإل

الورديدراسة اإل٢٠١٧)ة تطبيق كفايـات تـوافر مـدى على للتعر  هدفت والتي ( لدىلتترو اإلرشرا م ي

ةإلىأنالمشرفينالتربويينتتوافرلـديدراسةفرت تائجالعمـان،وقدأسةفيسلطنةالداخليةالمشرفينالتربويينبمحافظ

التفايـاتلتطبيـقاإل بدرجلتترو اإلرشرا م ي مرتفعة ة اآلتيفيالمحاور مرتبة :مناألعلىإلىاألد ىعلىالتوالية

رشبت عبر والتواصل االتصال الملفات، وإدارة اآللي الحاسب استخدام البة وإدارة تصميم التدريبياإل تر ت، ةرامج

اإل.يهلتترو اإل التقويم استخدام محور جاء بدرجلتترو بينما ـي اإلة التعلم استخدام ومحور بدرجلتترو متوسطه، ةي

(2019،المالك.)منخفضة

والتيتناولتالتقييماستخدامتتنولوجيا(Angeli, 2008&Papanstasious)دراستيببناستاسيوسوآ جلي

مسحللخصائصالنفسيالتعليميه،عمليةفيالتصاالتواالالمعلومات وذلكمنخاللإجراء التيتؤثرعلىة والعوامل

وقداستخدمقبرص،فيةفيالمدارسالحتومييعملونومديراًممن(معلم/ـة707على)دراسةالةاستخدامها،ورشملتعين

استبا  الباحثهان مهاراتة هي: المجاالت من عدد من المعلوماتتتنولوجيااستخدامومهاراتالك،امتتتو ت

إلىوجودارتباطايجابيبيناستخدامالنتائجالتتنولوجيا،وقدأرشارت حوتلكللتعر اتجاهاتهمةواالتصاالت،باإلضاف

(.2013.)القاسم،دراسةالةتتنولوجياالمعلوماتواالتصاالتواالتجاهات حوهالدىأفرادعين



 اإلطار النظاي 

  :التابوي رشاا مفهوم اإل

،المشر ،المتعلم،المعلم)ةبمحاورهاكافةوالتربويةالتعليميعمليةتطويرالغايتهاةرشاملةإ سا يقياديةفنيةعملية)

فيمجاالتةقدراتالطلبةمنحيثتنميةوتحقيقأهدافةوزيادةفاعليتةالظرو التعليميمنأجلتحسينبيئةتعليميه(

(.2013،لقاسما)ةمختلف

 : التابوي المشا  -

التربويالذييسعىإلىتحسين عنذلكالقائد عبارة المهنيهو المعلمينو موهم الأداء عمليةويتولىتطوير

(.2012،سمعان)ةالتعليميعمليةبالةجميعمنلهمعالقبالتعاونمعلتحقيقأهدافهاةالتعليمي

  :يلتتاو اإل اإلرشاا  -

ًوتطويرهمفياالتصاللدعمالمعلمينةتعتمدعلىالتقنياتالحديثةيإرشرافأساليبةممارسهوعبارةعن ،مهنيا

التربويعمليةوتطويرال الحاليرشرافيةاإلاألساليبمختلفباستخدامة )القاسمة ،مناجتماعاتورسائلودروستطبيقيه.

(.2013
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 التمهيد -

فيأي ظامتعليمي،حيثةوالفاعلةدذاته،وهوأحداألركاناألساسي ظامامتتامالفيحالتربويرشرا يعداإل

مناحيالحياةاالجتماعيه،واالقتصاديه،والحضاريه،ةمنتطوراتفيكافةمنالمجتمعومايشهدةوفلسفتةيستمدأهداف

وعملياتهاومخرجاتها،وصوالمنحيثمدخالتهاةالتعلميةالتعليميعمليةوالتتنولوجيه،ويسهمبشتلرئيسفيتشخيصال

احتياجاتةبمايتناسبمعتلبيةالتربويعمليةيعملعلىتحسينوتطويرالالتربويرشرا لتحقيقاألهدا المرجوة،فاإل

ةبمايتالءموالتطوراتالحديثةواإلداريفنيةمنالناحيتينالةالتعلميةالتعليميعمليةومتطلباتالمجتمعللنهوضبمستوىال

ةللتطويرالتربويلتؤديدورهابفاعليةكوحدةأساسيةالتربويةالمجاالتالتربويه؛وذلكمنأجلالنهوضبالمؤسسفي

 (.10م،ص2016،التربويرشرا المرسومة)دليلاإلةمنأجلتحقيقرسالتهاوفقاألهدا التربوي

 "بفلسطين التابوي رشاا والتطور" اإل النشأة-والً أ

فيالقرنةالقائمة؛السيماأنالمنطقةفيفلسطينارتباطاًكبيراباألوضاعالسياسيالتربويرا رشرتبطتطوراإلا

(كماأوردعند14م،ص2016م(رشهدتتعاقباتكبيرةفيأ ظمةالحتمالقائمة،وقدأرشارعلوان)2018-1917األخير)

التربويرشرا رهاعلوانوسمعانوالقاسمفإناإل(وكماذك2013القاسم،)وكماأوردهاايضام(2012كلمن)سمعان،

:اآلتيفيفلسطينتطورعلىعدةمراحليمتنإجمالهاعلىالنحو

 م(:1917ما قبل عام )ة ماحل -1

فيةالمرحلهذهوفي وكاناالعتماد  ظاميه، يتنالتعليم التعليمعلىالتتاتيبالملحقعمليةلم والتية بالمساجد،

أيةالمرحلهذهطلبته،ولميتنفيةومعاملةفيإدارةكتابةالمطلقةوالتلقين،وكانلشيخالتتابالحريتعتمدعلىالحفظ

أوتفتيشأوتوجيه.ةمراقب

 اال تداب البايطا ي.ة ماحل -2

 النظامالمصريةمرحل -1

 االحتاللاإلسرائيليةمرحل -2

الفلسطينيه.ةالوطنيةالسلطةمرحل -3

 التابوي رشاا اإلفي ة  ماذج إرشااقي -ثا يا

 حوتطويراألداءالتربوي،وممارساتهمةتربوياوإرشرافىموجالتربوياإلكلينيتي:وهوأسلوباإلرشرا  -1

ةبهد تحسينتعلمالطلبةوهيالدائرةفيالصفيه،عنطريقتسجيلالموقفالتعليميبتامله،وتحليلعمليةأ ماطالتفاعل

 (.61م،ص2016التربوي،)دليلاإلرشرا ةالتعليميةساتعنطريقتحسينتدريسالمعلموممار

 تائجالبحثالعلميبذكاءوتميز،ةبناءةتقومعلىجهدتعاو يتستخدمفيعمليةي:بداعاإلالتربويرشرا اإل-2

يفيهمالتفتيرومنهنافهذاالنمطيعملعلىتحريرالمعلمينمنكلقيودالتفتيرالنمطي،ويسمحلهمبالخيالالمهني،وينم

وخارجهاويتيحالفرصللتجريبالمنظملألفتارةوالتعبيرالخالقفيعملهمداخلالمدرسبداعالمنظم،ويحفزهمعلىاإل

م،2009العاجز،وحلس،)التربويهعمليةإلىأقصىمدىممتنممايعودبالفائدةعلىالةيبداعالجديدةوإطالقطاقاتهماإل

(.34ص

الحديثربويالترشرا اإل-3 االتجاهات أحد التطوري: اإلة الممارسات األداءرشرافيةفي تطوير على القائمة

لقدرات الذاتي المعلم إدراك أ ماطها يحدد تشاركيه، وفعاليات أسس وفق للمعلم المهني والنمو المهاري، ةومهاراتة

والتغييروالتطوير. حةالمهنيه،وفروقاألداءالفرديه،ومدىدافعيتةالتدريسيه،وحاجات

  ً  :يلتتاو اإل رشاا متطلبات تطبيق اإل :ثالثا

منيتطلب اإلالتربويرشرا اإلاال تقال إلى اآللييلتترو اإلالتربويرشرا التقليدي الحاسب على المعتمد

 :(وهي2013،عبدالمعطيمصطفىأوضحهامناإلجراءاتعدداتخاذالمتعددةوالوسائطواإل تر ت

 :التحتيهة البني تطويا- 1

وكذلك،لديهاالقدرةعلىاالتصاالتبينجميعالمدارسببعضهاالبعض،ا تر تعالميهةويقصدبهاتوفيررشبت

ميجابايت/ثا يه(وذلكلضمانالقدرة115التقلعن)ةبسعالتربويرشرا وإدارةاإلةالمدارسوكذلكاإلدارةالتعليمي

 .فائقهةبسرععلىاالتصال
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 :لموارد البشايها -2

علىةوتؤكدالباحث،عبراال تر تالتربويرشرا اإلعمليةلةمنالمقوماتاألساسي،يعتبرالعنصرالبشريالمؤهل

 إلىمعلممتميزمعرفياًومهنياًفعندتحقيقذلك صل،عبراإل تر ترشرا لإلضرورةتوفيروتتاملالعناصرالالزمة

 :توفيا البيئة الداعمة -3

حيثيتمثلفي،عبراال تر ترشرا الالزمةلإلةتعنيبذلكتوفيرالبيئةالتيتدعمخطواتتنفيذاالستراتيجيوهي

استخدامعمليةلالنشراإلعالميالمسبقكمايجب،التربويرشرا استخداماإل تر تفياإلةلضرورةوأهميالوعيالتامل

،كالنشرات،بتلالوسائلواألساليبفيإداراتالتعليماتاإلعالمالتربويمنخاللوحد،التعليميبالواقعةوتدعيمالنظام

 (.2019،وكذلكعبرالملتقىالتربوي.)المالكوالقراءاتالموجهة،والمحاضرات

 :ةي الباحثأر -

البني تطوير على العمل ذلك وبعد للعمل، والصالحة المدارس في المتوفرة الحاسوب أجهزة حصر توفر ةإن

بحواسيباإلداراتتزويدخاللمن،يةساساأل ال،وا تر توالمدارس الذين والمعلمين المشرفين تدريب على والعمل

.ويقدمالدعمالفنيالالزملهم،استخدامالحاسوبفيمهاراتيمتلتون

 

 واإلجااءات ة الطايق

 دراسة:الة منهجي :أوال ً

وهويتناولإحداثوظواهروممارساتكماهيخدامالمنهجالوصفيتماستدراسةألغراضوتحقيقأهدا ال

المنهجالوصفي.دراسةفيمجرياتها،حيثاستخدمتالةدونتدخلالباحث

 دراسة:ثا يا: مجتمع ال

ال مجتمع األساسيدراسةتتون الصفو  ومعلمات معلمي جميع من مديرياألولىألربعةاة في تربية وتعليمة

.2021\2020العامالدراسيطوباسوذلكفي

 دراسة:الة عين :ثالثا ً

تتو تعين ال(127من)دراسةالة منمجتمع بطريق دراسةفرداً اختيارها تم عشوائية طبقية لتشملمتغيراتة

(57(وعدداإل اث)70حيثكانعددالذكور)،(رداً115وقدتمالحصولعلى)دراسة،ال

 ً  :يأدوات البحث العلم :رابعا

موجهةالىمعلمينومعلماتةبتصميماستبا ةالباحثقامت،منأجلجمعالبيا اتلتعزيزمحتوىالبحثالعلمي

يفيلتترو اإلالتربويرشرا طوباسللتعر علىدوراإلةفيمحافظةاألولىفيالمدارسالحتوميألربعةالصفو ا

..أدائهممنوجهة ظرهمةتنمي

  اسةدرمتغياات ال :خامسا ً

 المتغيا التابع المتغيا المستقل

أداء المعلمين المشافين ة تنمي .1  :التابوي رشاا دور اإل

 التابويين

بالمؤسسات ة األداء لدى الطلبة فعالي .3 التابوي رشاا أداء معلمي اإل .2

 التابويه

سنوات  ،المؤهل ،الجنس)ة العوامل الديمواغافي .4

 الخباة(
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  دراسةال أسئلةبعد الاجوع إلى فاضيات و من صميم الباحثة الجدول أعال

 صدق وثبات األداة -

:اآلتي)االستبا ه(،وذلكعلىالنحودراسةالتحققمنصدقوأداةوثباتالةيقصدبصدقوثباتاالستبا 

 :Validityصدق االستبا ه -

دقالتاليه:يُْقَصدُبالصدقأنيقيسمدىاتساقالفقراتومدىترابطها،وأجرىالباحثاختباراتالص

 الصدق الظاهاي: -

ال أداة بعرض الباحث األوليدراسةقام صورتها في مجموعة على بتقديمة بدورهم قاموا والذين المحتمين، من

النصحواالررشاد،وتعديلوحذ مايلزمعلىفقراتاالستبا ه.

 صدق االتساق الداخلي: -

وتمةالفقرهذهةاالستبا ه،معالمحورالذيتنتميإلييقصدبصدقاالتساقالداخلي،مدىاتساقكلفقرةمنفقرات

سيتمعرضالنتائج(مفردة17والبالغحجمها)ةاالستطالعيدراسةالةعلىعينةحساباالتساقالداخليلفقراتاالستبا 

فيضوءالنتائج،منالتوصياتالمقترحةةإلىمجموعةإضافدراسة،السئلةومناقشتهاوفقاألدراسةالتيتوصلتإليهاال

وفيمايأتيتفصيلذلك.

غيرموافق،غيرموافقبشدة(فيماتموضع،محايد،موافقجدا،موافق)استخدمالباحث موذجليتارتالخماسي

النموذجوطبقالماخصصله.

 ( موذجليتارتالخماسيلقياساراءالمعلمينوالمعلمات1.5)جدولرقم

 الدرجات االتجاهة درج

 1 موافقبشدةغير

 2 غيرموافق

 3` محايد

 4موافق

 5موافقبشدة

 

 ة المعالجات االحصائي -

:اآلتيوهيعلىالنحوةمنالمعالجاتاالحصائيةمجموعدراسةسو تستخدمال

والمتوسطاتواال حرافاتالمعياريه.ةاألوساطالحسابي .1

الرتبوأعلىواقلفقراتمعاجراءالعملياتالحسابيه. .2

.للمتغيرينوتحليلالفقراتةاالوزانالنسبي .3

والتابعه.ةمعاملاالرتباطبيرسونلدىالمتغيراتالمستقل .4

.استخدام موذجليتارتالخماسيلقياسدرجاتالفقرات .5
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 ومناقشتها دراسةتفسيا  تائج ال -

"الائيسة الفاضية إجاب بين متوسطات  (a=0.05لة)دالعند مستوى ة احصائي داللة ال يوجد أي فاق ذا:

األولى في  ألربعةمعلمي الصفو  ا أداءة ي في تنميلتتاو التابوي اإل رشاا استجابات المعلمين والمعلمات حول دور اإل

 "؟طوباسة في محافظة المدارس الحتومي

ة عينلقياس افااد ة والدرجة واال حاا  المعيارى والاتبة يقيس المتوسطات الحسابي (1.5.1جدول رقم )

  دراسةال

 الدرجه الاتبه اال حاا  المعيارى االوساط الحسابيه الفقاه الاقم

  يلتتاو التابوي اإل دور اإلرشاا  :المحور األول

 متوسطه 2 0.93 3.35 التربويعلىتحديد قاطالقوةوالضعفاإلرشرا عمليةتساعد 1

 متوسطه 3 0.96 3.29 متدربينيفيالعملعلىتحسينأخطاءاللتترو اإلتساهماإلرشرا  2

 متوسطه 4 1.0 3.22 يساهمانبشتلكبيرفيتحسينأداءالمتدربينالتدريبواإلرشرا  3

 متوسطه 1 1.04 3.37 بشتلكبيرفيتحسينقدراتالطلبهةالعنتبوتيةتعملالشبت 4

 متوسط  0.90 3.31 التلي

الجدول) أنالفقر2يالحظمن ( والتيتنصعلى4)ة الشبت:( تعمل العنتبوتية فيتحسينقدراتة بشتلكبير

)،الطلبه" وبدرج3.37جاءتبأعلىمتوسطحسابيبلغ (، وجاءتالفقرة تقديرمتوسطه، التدريبواإل3)ة " رشرا (

نمتوسطه،ويالحظأةاتجاة(،وبدرج3.22بأد ىمتوسطحسابيبلغ)يساهمانبشتلفيكبيرفيتحسينأداءالمتدربين"

بقي االتجاة فقرات بدرجة جاءت بالنسبمتوسطه،ة أما للدرجة التلية لالتجاة )ة بلغ حسابي بمتوسط جاءت (،3.31فقد

متوسطه.ةاتجاةودرج

دور  ( لدىa=0.05داللة)عند مستوى ة احصائي داللة ال يوجد أي فاق ذا ": األولىة الفاعية الفاضية إجاب  -

 ." ؟ طوباسة طويا األداء التابوي في محافظي في تلتتاو التابوي اإل اإلرشاا 

ة لقياس افااد عينة والدرجة واال حاا  المعيارى والاتبة يقيس المتوسطات الحسابي (1.5.2جدول رقم )

  دراسةال

 الدرجه الاتبه اال حاا  المعيارى االوساط الحسابيه الفقاه الاقم

 أداء المعلمين التابويين  :المحور الثا ي

 متوسطه 2 0.93 3.35 بشتلاكبرةءالمعلمينمتميزامايعنيضرورةتجويديعدأدا 1

 متوسطه 3 0.96 3.29 متثفهةطوباسيحتاجلدوراتتدريبيةأداءالمعلمينفيمحافظ 2

 متوسطه 4 1.0 3.22 عندبعضالطلبهةتبقى اقصةفيحالوجودعجزوعدمكفايرشرافيةاإلةالتربويعمليةال 3

 متوسطه 1 1.04 3.37 هدفهااألولهوتقويماألداءالتدريبيرشرافيةاإلةالتربويليةعمال 4

 متوسط  0.90 3.31 التلي

ال  " التربويعمليةجاءتاعلىفقرة "رشرافيةاإلة جاءتاقلفقرة فيما التدريبي" األداء تقويم األولهو هدفها

ذلكالنهنالكة"وتعزوالباحثةوجودعجزوعدمكفايهعندبعضالطلبتبقى اقصةفيحالرشرافيةاإلةالتربويعمليةال

المتاحةلدىالطلبه.ة قصفيبعضاإلمتا ياتالمادي
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 رشاا ( لدى أثا اإلa=0.05داللة)عند مستوى ة احصائي داللة ال يوجد أي فاق ذا :ةالثالثة الفاعية الفاضية إجاب

 طوباس؟ة بمحافظة األولى في المدارس الحتومي ألربعةالصفو  امن ذوي ة على أداء الطلب التابوي

االوساط  الفقاه الاقم

 الحسابيه

اال حاا  

 المعيارى

 الدرجه الاتبه

  رشاا اإل عمليةاالثار المبارشاة ل :المحور الثالث 

 متوسطه 4 1.05 2.90 المهاراتةفيتنميرشرا مابعداإلةالمترتبةيساهماألثروالنتيج 1

 متوسطه 1 1.11 3.37رشرا هنالكفروقاتواضحةبينالمعلمينوالمعلماتفيعملياتاإل 2

 متوسطه 3 1.04 3.12 التيتمترشرا يختلفمنطالبالخرطبقالعملياتاإلةأداءالطلب 3

 متوسطه 2 1.01 3.31 التيتتمبالشتلالمطلوبتساهمفيتحسيناألداءةالزياراتالميدا ي 4

 متوسط  0.84 3.17 التلي

النتائج الفقروضحت أن الجدول في2)ة والمعلمات المعلمين بين واضحة فروقات هنالك " على تنص والتي )

(التيتنص1)ةتصورمتوسطه،وجاءتالفقرة(،وبدرج3.37جاءتبأعلىمتوسطحسابيبلغ)،"رشرا عملياتاإل

األثروالنتيج المترتبةعلى"يساهم بعدة المهاراتةفيتنميرشرا اإلما وبدرج2.90بأد ىمتوسطحسابيبلغ)، ة(،

متوسط تقدير تراة وما الباحثة اإلة التربوي الدور من الناجم األثر الطلبلتترو أن بين واضحة فروقات سبب قد ةي

المتدربينفيالمؤسساتالتدريبيه.

 

  :المتفاعهة الاابعة الفاضية إجاب

المؤهل  ،الجنس)ة ( تعود للعوامل الديموغاافيa=0.05داللة)عند مستوى ة احصائي لةدال اليوجد أي فاق ذا

 االلمام بالحاسوب(ة سنوات الخدمة، درج ،العلمي

االوساط الفقره الرقم

 الحسابيه

اال حرا 

 المعيارى

 الدرجه الرتبه

 العوامل الديمواغاافيه :المحور الاابع

 متوسطه 1 0.85 3.60 لكبيرممايالحظتفوقالطالباتتدريبالطالبوالطالباتيساهمبشت 1

 متوسطه 2 1.08 3.40 لهمالسبقفيتميزطالبهمرشرا يالحظأصحابالخبراتفياإل 2

 متوسطه 3 1.25 3.29 اليهتمكثيراالطالبباستخدامالحواسيبممايعتسالوضعالتدريبي 3

 متوسطه 4 1.09 3.12 رشرا وامتا ياتاإلةؤسسقائمةفيالمةالصعوباتوالتحدياتالتربوي 4

رشرافيةبشتلعمليفيتقليصالفجواتاإلرشرا تساهمعملياتالتدريبواإل 5

 بينالمشرفين

 متوسطه 5 1.22 3.09

 متوسط  0.94 3.30 التلي

 

لكبيرممايالحظ(والتيتنصعلى"تدريبالطالبوالطالباتيساهمبشت1)ةالجدولأنالفقروضحتالنتائج

(التيتنصعلى"5)ةتصورمتوسطه،وجاءتالفقرة(،وبدرج3.6جاءتبأعلىمتوسطحسابيبلغ)،تفوقالطالبات"

بأد ىمتوسطحسابيبلغبينالمشرفين"رشرافيةبشتلعمليفيتقليصالفجواتاإلرشرا تساهمعملياتالتدريبواإل

وبدرج3.12) (، متوسطة تقدير تراوة ما الباحثة واإلة التدريب عمليالتربويرشرا عمليات وتطبيق ملموس بشتل

لتحسينتلكالفروقات.
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:معاملاالرتباطبينالمتغيرالمستقلالمتغيرالتابع:قياسالمحك

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقاه الاقم

 *0.000 0.69 مستقل"التربوي"األداء"والعواملالديموغرافية"الرشرا دوراإل 1

 *0.000 0.71 أداءالمعلمينوفعاليةاألداء"المتغيرالتابع"ةتنمي 2

*0.0000.70المجموعالتلي



%(ويؤثربتنميةاألداءالخاصللمعلمينبوزن سبي0.69التربويبلغ)رشرا أندوراإلةممايتضحمنأعال

%(حيثتوجدعالقةارتباطيةبدرجةمتوسطة.70غالوزنالنسبي)التربويقدبلرشرا (مايعنيأندوراإل0.71)



 :هم النتائج والتوصياتأ -

 دراسة: تائج ال :والً أ

األولىفيمدارسألربعةأداءمعلميالصفو اةيفيتنميلتترو اإلالتربويرشرا دوراإللدىبلغالوزنالنسبي .1

 .تقديرمتوسطهة%(وبدرج70طوباس)ةالحتومةفيمحافظ

متوسطه.ةحيثجاءبدرجيلتترو اإلالتربويرشرا لدىالمحوراألولدوراإل(3.3بلغالمتوسطالحسابي) .2

والخاصبأداءالمعلمينالتربويين.(لدىالمحورالثا ي3.31بلغالمتوسطالحسابي) .3

 رشرا اإلعملية(لدىالمحورالثالثاالثارالمبارشرةل3.17)بلغالمتوسطالحسابي .4

يفيلتترو اإلالتربويرشرا (بيندوراإلα ≤ 0.05احصائياًعند)ةودالةايجابيةبوجودعالقدراسةاثبتت تائجال .5

تنمي لمتغيرالجنسوكا تلصالحةاألولىفيمدارسالحتومةفيمحافظألربعةأداءمعلميالصفو اة طوباستعود

 اال اث.

يفيلتترو اإلالتربويرشرا (بيندوراإلα ≤ 0.05احصائياًعند)ةودالةايجابيةبوجودعالقدراسةاثبتت تائجال .6

طوباستعودلمتغيرسنواتالخدمةلمنهمةاألولىفيمدارسالحتومةفيمحافظألربعةأداءمعلميالصفو اةتنمي

 يالتربوي.رشرا فيخدمةالعملاإلةسن15اكثرمن

يفيلتترو اإلالتربويرشرا (بيندوراإلα ≤ 0.05احصائياًعند)ةودالةجابيايةبوجودعالقدراسةاثبتت تائجال .7

طوباسلصالحمستخدميالحاسوبلمنتلقواةاألولىفيمدارسالحتومةفيمحافظألربعةأداءمعلميالصفو اةتنمي

 فيمساقمهاراتالحاسوب.ةدوراتتدريبي
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 أهم التوصيات  :ثا يا ً 

التوصياتالتاليه:ةتقترحالباحثدراسةجالتيأسفرتعنهاالومنخاللالنتائ

 .لتأهيلالمعلمينةفيمجالالحاسباآلليكتقنيةتتثيفالبرامجالتدريبي .1

باإل .2 خاص بر امج لتترو اإلالتربويرشرا تصميم يلزم ما كل يحتوي رشرا اإلعمليةي، تسجيل يإلتترو من

 وغيره.ةيإلتترو يه،وملفاتإ جازرشرا يه،و موذجخاصللتقاريراإلإلتترو ةي،وأدلإلتترو للمعلمين،وتقييم

والتعليمللحصولعلىالمعلوماتواإلحصاءاتالتيةاعتمادهذاالنموذجكأحدأهمالمـصادرالتيتوفرهاوزارةالتربي .3

 يه.رشرا اإلعمليةمنرشأ هاأنتيسرال

فيظلالتطوراتالتيتحدثرشرا إلىهذاالنوعمناإلةهاالتيتظهرالحاجلالستفادةمن تائجدراسةالهذه.تعميم .4

 الطوارئالتيتعيشهافلسطين.ةفيظلحالةالتعليميعمليةعلىال

يحتىلتترو اإلالتربويرشرا عملدوراتللمشرفينبشتلعاملتعزيزقدراتهمفياستخدامهذاالنوعالحديثفياإل .5

 إتقانهذاالنموذج.ةدرجيصلالمشر التربويل

ةللمشرفينوالتيتضمنضمانتقديمالدعمللمعلمينبشتلمستمرمنخاللمتابعةصقلوتدريبالمهاراتالتتنولوجي .6

المستجداتالتتنولوجيه.
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