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   ملخص البحث  
اإللكرتوين  اإلرشاف  واقع  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر املرشفات الرتبويات بمدينتّي الدمام 
واخلرُب، ولتحقيق أهداف الدارسة اسُتخدم املنهج الوصفي بأسلوبه 
املسحي، واستخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات من عّينة بلغت 
)134( مرشفة تربوية. وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق اإلرشاف 
الرتبويات  املرشفات  نظر  بدرجة مرتفعة من وجهة  اإللكرتوين جاء 
االوىل  املرتبة  التعليمية  املهام  احتلت  حيث  واخلرُب  الدمام  بمدينتّي 
تلتها املهام اإلدارية يف حني جاء ُبعد التطوير املهني للمعلامت كأقل 
أبعاد واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين. كام أشارت النتائج إىل وجود 
واحتلت  االلكرتوين،  االرشاف  لتطبيق  مرتفعة  بدرجة  معوقات 
وأخريًا  البرشية،  املعوقات  تلتها  األوىل،  املرتبة  الفنية  املعوقات 
جاءت املعوقات اإلدارية باملرتبة األخرية. وقّدمت الدراسة عددًا من 
واملدارس  التعليم  مكاتب  بتهيئة  االهتامم  يف  أبرزها  متّثل  التوصيات 
اإللكرتوين،  اإلرشاف  توظيف  تدعم  التي  واألدوات  باألجهزة 
والسعي نحو استقطاب املتخصصات يف برجميات احلاسب يف مكاتب 
التعليم، إضافًة إىل اعتامد تصميم ملفات إنجاز املرشفات واملعلامت 
بصورة إلكرتونية، وأخريًا عقد لقاءات دورية للمرشفات الرتبويات 

عىل مستوى املنطقة ملناقشة املستجدات التقنية احلديثة.

الكلامت املفتاحية: 
املرشفات  املرشف،  مهام  اإلرشافية،  املامرسات  الرتبوي،  اإلرشاف 

الرتبويات، التعليم عن بعد.

Abstract

The study aimed to identify the application of elec-
tronic supervision and the obstacles to its implemen-
tation from the perspective of the educational supervi-
sors in the cities of Dammam and Khobar. To achieve 
the study objectives, the descriptive methodology 
was employed. The questionnaire was used to collect 
data from a sample of (134) female educational su-
pervisors. The results showed that the application of 
electronic supervision achieved a high degree, where 
educational tasks ranked first, followed by admin-
istrative tasks, while the professional development 
dimension for female teachers came last in terms of 
the application of electronic supervision. The results 
also indicated the existence of obstacles to a high de-
gree when applying electronic supervision ranked as 
followed: technical obstacles, human obstacles, and 
finally administrative obstacles. The study provides 
a number of recommendations such as preparing 
education offices and schools with the required de-
vices and equipment that support the employment 
of electronic supervision, attracting female special-
ists in computer software to work in the education 
offices, adopting electronic portfolios for supervisors 
and teachers, and finally holding periodic meetings 
for the educational supervisors at the region level to 
discuss the latest technological developments.

Keywords:
Educational supervision, Supervisory practices, Su-
pervisor tasks, Female Educational supervisors, Dis-
tance education.
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املقدمة:
ــرية  ــىل وت ــرية وع ــريات كب ــايل بتغ ــر احل ــز الع يتمي
متســارعة، نتيجــة للمنجــزات العلميــة والتكنولوجيــة 
التــي ســامهت بتطــور عمليــات االتصــال والتواصــل 
ــات.  ــىل املجتمع ــل ع ــكل كام ــا بش ــس تأثريه وانعك
ــدم  ــذا التق ــه هب ــوي وعمليات ــدان الرتب ــر املي ــد تأث وق
غــري  أو  مبــارش  بشــكل  والتكنولوجــي  العلمــي 
ــاليبه،  ــس وأس ــرق التدري ــورت ط ــد تط ــارش، فق مب
املهــارات  نوعيــة  إىل  باإلضافــة  املناهــج،  وطبيعــة 
مــن  التعليمــي  للنظــام  املنتمــني  لكافــة  املطلوبــة 
ــوء  ــة. ويف ض ــريات الرسيع ــع املتغ ــف م ــل التكي أج
ــر  ذلــك، أصبــح املعلمــون يف حاجــة مســتمرة للتطوي
املهنــي، وجتديــد ممارســاهتم التدريســية بــام يتســق مــع 
ــرشف  ــىل امل ــع ع ــوي. ويق ــدان الرتب ــتجدات املي مس
ــات  ــذه الكفاي ــني هب ــد املعلم ــؤولية تزوي ــوي مس الرتب
ــة  ــري يف تنمي ــدور الكب ــع بال ــو يضطل ــارات، فه وامله
التدريســية  ممارســاهتم  وتطويــر  مهنيــًا  املعلمــني 

.)2018 )القبــان، 
ومــن اجلديــر ذكــره يف هــذا الســياق، أن جمــاالت عمل 
ــول  ــور ح ــا تتمح ــددة، ولكنه ــوي متع ــرشف الرتب امل
اإلرشاف عــىل ســري العمليــة التعليميــة والعمــل عــىل 
ــد  ــوي ق ــرشف الرتب ــًا. إالّ أن امل ــني مهني ــر املعلم تطوي
يواجــه العديــد مــن املعوقــات التــي حتــول دون حتقيقــه 
ــة  ــوي يف اململك ــاإلرشاف الرتب ــة. ف ــه اإلرشافي ملهام
ــني  ــداد املرشف ــة أع ــن قّل ــاين م ــعودية ُيع ــة الس العربي
ــىل  ــس ع ــذي ينعك ــر ال ــات، األم ــات الرتبوي واملرشف
ــداد  ــة أع ــة، ككثاف ــة واإلرشافي ــاء اإلداري ــادة األعب زي
ــرشف  ــا امل ــرشف عليه ــب أن ُي ــي يتطل ــدارس الت امل
الرتبــوي، ممــا يســتلزم مــن املــرشف بــذل املزيــد مــن 
ــي  ــدارس الت ــارات امل ــام بزي ــد؛ للقي ــت واجله الوق
ــهري،  ــًا )الش ــًا وإياب ــه ذهاب ــن عمل ــًا م ــتغرق وقت تس
ــار  ــال والقحطــاين، 2017(. ويوّضــح الب 2014؛ البت
)Albar )2012 بــأن هــدر وقــت وجهــد املــرشف 

بشــكل  ينعكــس  امليدانيــة  الزيــارات  يف  الرتبــوي 
ــرى  ــه األخ ــام بمهام ــىل القي ــه ع ــىل قدرت ــارش ع مب

ــي.  ــل اإلداري املكتب ــة بالعم املتعلق
ونظــرًا للــدور الكبــري الــذي يقــوم بــه املــرشف 
الرتبــوي جتــاه العمليــة التعليميــة، فقــد تناولــت 
ــا  العديــد مــن الدراســات مــدى توظيــف التكنولوجي
لتمكــني  وذلــك  الرتبــوي،  اإلرشاف  خدمــة  يف 
ــول دون أداء  ــي حت ــات الت ــي العقب ــن ختط ــرشف م امل
مهامــه اإلرشافيــة بفعاليــة. فقــد أشــار داوود وآخــران 
يف  كبــري  دور  اإللكــرتوين  لــإرشاف  أن   )2018(
جتــاوز معوقــات اإلرشاف التقليــدي، مــن خــال 
ــة  ــات الفني ــات واإلمكان ــن التقني ــىل م ــتفادة املث االس
ــر  ــث تظه ــات اإلرشاف. حي ــي معوق ــرة يف ختط املتوف
اإلرشاف  عمليــات  يف  التقنيــة  اســتخدام  جــدوى 
الرتبــوي بــام يســاعد املــرشف عــىل مواجهــة التحــدي 
املتمثــل يف كثافــة أعــداد املعلمــني املطلــوب اإلرشاف 
عليهــم. ومــن خــال تأهيــل املرشفــني وتدريبهــم عــىل 
توظيــف التقنيــة يف أعامهلــم، لتمكينهــم مــن اإلرشاف 
 Babounie& Shea, ( عــىل أعــداد أكــرب مــن املعلمــني

  (2012; Mabunda, 2013

ــرتوين ال  ــإن دور اإلرشاف اإللك ــك، ف ــة إىل ذل إضاف
ــل  ــوي، ب ــرة اإلرشاف الرتب ــيع دائ ــىل توس ــر ع يقت
يســاهم يف جتويــد املامرســات اإلرشافيــة؛ حيــث أشــار 
إىل   )2013( والغامــدي   )2018( وآخــران  داوود 
فاعليــة اإلرشاف اإللكــرتوين يف حتســني املامرســات 
اإلرشافيــة، مــن خــال رفــع مســتوى مهــارات 
األداء اإلداري للمرشفــني، ومســتوى إنجــاز املهــام 
ــة املنجــزة.  ــة، وكذلــك أعــداد املهــام اإلداري اإلرشافي
كــام يعمــل اإلرشاف اإللكــرتوين عــىل بنــاء ثقافــة 
تقنيــة لــدى املرشفــني واملعلمــني، ممــا يفتــح ُأفقــًا نحــو 
تطويــر التفكــري التقليــدي إىل التفكــري اإلبداعــي، 
وحتقيــق مفهــوم جديــد لــإرشاف الرتبــوي احلديــث، 
ــذايت  ــم ال ــم التعل ــيخ مفاهي ــىل ترس ــاعد ع ــذي يس ال
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)ســفر ،2008(.
كــام يــربز دور اإلرشاف اإللكــرتوين يف حتســني وجتويــد 
  (2007) وينــق   وضــح  وقــد  التعليميــة،  العمليــة 
ــة يف  ــل التقني ــني تفعي ــايب ب ــاط إجي ــود ارتب Wing وج

العمليــة اإلرشافيــة وفعاليــة العمليــة التعليميــة، حيــث 
ــتخدام  ــق واس ــأن تطبي ــَرون ب ــني ي ــار إىل أن املعلم أش
التكنولوجيــا يســاعدهم عــىل تكويــن اجتاهــات إجيابيــة 
ــل.  ــورة أفض ــية بص ــم التدريس ــم ألداء أعامهل حتّفزه
Mabunda (2013) فعاليــة  وقــد أوضــح مابونــدا 
اإلرشاف اإللكــرتوين يف خلــق ُفــرص لتنميــة مهــارات 
املعلمــني، مــن خــال تطويــر أســاليب اإلرشاف عــىل 
ــرتوين  ــل اإلرشاف اإللك ــس. فتفعي ــات التدري ممارس
ــد  يســاعد يف تدريــب املعلمــني عــىل كل مــا هــو جدي
دون التأثــري عــىل عملهــم داخــل املدرســة، بحيــث يتم 
ــة  ــج التدريبي ــات والربام ــات واملاحظ ــم املناقش تقدي
يف أوقــات تناســب املعلــم، وال تتعــارض مــع أوقــات 
ــفر،  ــران، 2018؛ س ــة )داوود وآخ ــه يف املدرس عمل
ــج  ــادة الربام ــىل زي ــاعد ع ــذي يس ــر ال 2008(. األم
ــاهم  ــا يس ــني، مم ــا املعلم ــرط فيه ــي ينخ ــة الت التدريبي
يف نموهــم وتطورهــم املهنــي )الدحيــاين وآخــران، 
ــرتوين  ــامهة اإلرشاف اإللك ــن مس ــًا ع 2016(، فض
التدريســية؛  املعلمــني  مهــارات  مســتوى  رفــع  يف 
حيــث يتيــح التواصــل الفّعــال مــع املــرشف الرتبــوي، 
وتقديــم التغذيــة الراجعــة فورًيــا )املغــذوي، 2008(.
ــة  ــود آلي ــة وج ــح أمهي ــّدم، تّتض ــا تق ــق م ــن ُمنطل وم
ُمتلفــة لــإرشاف الرتبــوي، تســعى نحــو االســتغال 
األمثــل لإمكانــات املاديــة والتقنيــة، كــام تعمــل 
عــىل مواجهــة املشــكات التــي تقــف أمــام اإلرشاف 
ــب  ــرى تتناس ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــدي م التقلي
مــع متطلبــات هــذا العــر التكنولوجــي، والتــي مــن 
ــرتوين. ــال اإلرشاف اإللك ــن خ ــا م ــن حتقيقه املمك

مشكلة الدراسة: 
ــل  ــتثامر األمث ــة 2030 إىل االس ــة اململك ــعى رؤي تس
والتوظيــف الفاعــل للخدمــات التكنولوجيــة احلديثــة، 
ويف ضــوء هــذه الرؤيــة ســعت كافــة الــوزارات 
ــوى  ــتفادة القص ــق االس ــم إىل حتقي ــا وزارة التعلي ومنه
ــات  ــودة اخلدم ــني ج ــة لتحس ــات احلديث ــن التقني م
املقّدمــة )رؤيــة 2030، 2016(. فبذلــت الــوزارة 
جهــودًا واضحــة يف اســتحداث العديــد مــن األنظمــة 
العمليــة  ختــدم  التــي  اإللكرتونيــة  والتطبيقــات 
التعليميــة واإلرشاف عليهــا، ولقــد نــال اإلرشاف 
ــف  ــق بتوظي ــام يتعل ــم في ــامم وزارة التعلي ــوي اهت الرتب
التقنيــات احلديثــة )وزارة التعليــم، 2020أ(، نظــرًا 
لصعوبــة أداء املهــام اإلرشافية دون اســتخدام األدوات 
ــة،  ــة القادم ــنوات القليل ــون الس ــة يف غض التكنولوجي
ــة  ــىل العملي ــري ع ــن تأث ــك م ــىل ذل ــب ع ــا يرتت ومل

.)Cano & Garcia, 2013( التعليميــة 
ــح  ــن، تّتض ــع الراه ــىل الواق ــوء ع ــليط الض ــد تس وعن
املحافظــة  يف  اإللكــرتوين  اإلرشاف  ودور  أمهيــة 
ــن  ــم ع ــل التعلي ــة يف ظ ــة التعليمي ــري العملي ــىل س ع
ُبعــد، حيــث يظهــر اإلرشاف اإللكــرتوين بصفتــه 
ــة  ــة العربي ــم اململك ــد يف تعلي ــط اإلرشايف املعتم النم
ــة  ــل جائح ــي 2020- 2021م )يف ظ ــعودية لعام الس
كورونــا(. فبعــد صــدور قــرار وزارة التعليــم باململكــة 
مــدارس  يف  الدراســة  بتعليــق  الســعودية  العربيــة 
ــبب  ــوم 1441/7/14ه، بس ــن ي ــاًرا م ــة اعتب اململك
ــت  ــا، وّجه ــة كورون ــر جائح ــامل إث ــه الع ــّر ب ــا يم م
ــن  ــد م ــن بع ــم ع ــة التعلي ــتمرار عملي ــوزارة باس ال
خــال املــدارس واملنصــات االفرتاضيــة. واســتمر 
حيــث  1441-1442ه،  الــدرايس  للعــام  احلــال 
نــّص القــرار الــوزاري رقــم )68537( وبتاريــخ 
1441/12/25ه أن تكــون الدراســة جلميــع مراحــل 
ــداء  ــدرايس األول ابت ــل ال ــد للفص ــن ُبع ــم ع التعلي
ــخ  ــدر يف تاري ــام ص ــخ 1442/1/11ه. ك ــن تاري م
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ــل  ــة للفص ــتمرار الدراس ــرار اس 1442/5/29هـــ ق
ــد.  ــن ُبع ــدرايس ع ــام ال ــاين للع ــدرايس الث ال

وعــىل إثــر ذلــك قامــت الــوزارة بجهــود كبــرية 
الســتمرار عمليــة تعليــم طاهبــا، مــن خــال تفعيــل 
ــة، وإصــدار عــدد مــن  ــة االفرتاضي املنصــات التعليمي
األدلــة التنظيميــة التــي توجــه ســري عمليــات التعليــم 
ــم )2020ب(  عــن بعــد. فقــد أصــدرت وزارة التعلي
ــودة إىل  ــوي للع ــرشف الرتب ــادي للم ــل اإلرش الدلي
ــه  ــًة في ــد، موضح ــن ُبع ــم ع ــل التعلي ــدارس-يف ظ امل
ــن  ــم ع ــرتة التعلي ــال ف ــوي خ ــرشف الرتب ــام امل مه
بعــد، والتــي تشــمل متابعــة املعلمــني يف تفعيــل 
ــداد  ــررات، وإع ــس املق ــة، وتدري ــات التعليمي املنص
ــذ األنشــطة،  ــار االســرتاتيجيات، وتنفي اخلطــط واختي
ــة،  ــني االفرتاضي ــص املعلم ــور حص ــال حض ــن خ م
ــن  ــد م ــني للتأك ــابات املعلم ــتمرة حلس ــة املس واملتابع
ومكتمــل  هــادف  حمتــوى  ذات  دروس  تصميــم 
ــوي  ــرشف الرتب ــام أن امل ــح. ك ــكل صحي ــارص بش العن
ــاء  ــم الدعــم لقــادة املــدارس يف بن مســؤول عــن تقدي
خطــط التعليــم عــن بعــد، وتنفيــذ االختبــارات، 
ــدارس  ــادة امل ــم ق ــة، ودع ــة الراجع ــم التغذي وتقدي
واملعلمــني فنيــًا لرفــع مســتوى عمليــة تعلــم الطــاب. 
ــادة  ــع الق ــة م ــات إلكرتوني ــد اجتامع ــن عق ــًا ع فض
ــوء  ــم. ويف ض ــم وتوجيهه ــهيل أعامهل ــني لتس واملعلم
ذلــك شــّددت الــوزارة عــىل رضورة توّفــر جهــاز 
حاســوب جلميــع املرشفــني الرتبويــني؛ ملتابعــة عمليــة 

ــرتوين.  ــم اإللك التعلي
لــذا يمكــن القــول بــأن اإلرشاف اإللكــرتوين الفّعــال 
هــو أحــد أركان نجــاح عمليــة التعليم يف ظــل الظروف 
ــات  ــون املامرس ــم أن تك ــن امله ــايل فم ــة، وبالت احلالي
اإلرشافيــة عــىل مســتوى عــاٍل مــن اجلــودة، مــن خال 
توظيــف كافــة اإلمكانــات اإللكرتونيــة والتقنيــة ألداء 
ــّود،  ــي جم ــكل نموذج ــا بش ــة وتنفيذه ــام اإلرشافي امله
وعــدم االكتفــاء بتقديــم احلــد األدنــى مــن اخلدمــات 

ــي  ــات الت ــدد الدراس ــن تع ــم م ــة. وبالرغ اإلرشافي
تناولــت اإلرشاف اإللكــرتوين، إال ان نتائــج تلــك 
الدراســات جــاءت متباينــة )أبــو العــا، 2017؛ أبــو 
عيــادة والعبابنــة، 2015؛ الدحيــاين وآخــران، 2016؛ 
2015؛  والقطيــش،  الســواملة  2017؛  الرويــي، 
والشــوابكة، 2014؛ العظامــات، 2020؛ العنــزي، 
2012؛ القحطــاين، 2019؛ والصائــغ، 2018(.، كــام 
ــام  ــات للقي ــا توصّي ــات بدوره ــذه الدراس ــت ه قّدم
بدراســات أخــرى تســتهدف اإلرشاف اإللكــرتوين 
يف مناطــق تعليميــة أخــرى. إضافــًة لذلــك فقــد 
ــل  ــرتوين قب ــات االرشاف االلك ــذه الدراس ــت ه تناول
ــد،  ــن ُبع ــم ع ــو التعلي ــول نح ــا والتح ــة كورون جائح
ممــا يســتوجب إجــراء دراســات لتســليط الضــوء 
أثنــاء  االلكــرتوين  االرشاف  تطبيــق  واقــع  عــىل 
ــٍة  ــن أمهي ــر م ــا ُذك ــىل م ــاًء ع ــا. وبن ــة كورون جائح
ــت  ــا أوص ــىل م ــًا ع ــرتوين، وتأسيس ــإرشاف اإللك ل
بــه الدراســات الســابقة، فقــد متّثلــت مشــكلة الدراســة 
اإلرشاف  تطبيــق  واقــع  عــىل  التعــرف  يف  احلاليــة 
اإللكــرتوين، ومعوقــات تطبيقــه مــن وجهــة نظــر 

ــرب. ــام واخلُ ــّي الدم ــات بمدينت ــات الرتبوي املرشف

أسئلة الدراسة: 
 تسعى الدراسة لإجابة عن التساؤالت التالية: 

مــا واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين مــن وجهة . 1
الدمــام  الرتبويــات بمدينتــّي  نظــر املرشفــات 

ــرب؟  واخلُ
ماهــي معوقــات تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين . 2

ــّي  مــن وجهــة نظــر املرشفــات الرتبويــات بمدينت
ــرب؟  ــام واخلُ الدم

أهداف الدراسة:  
ســعت الدراســة إىل التعــّرف عــىل واقــع تطبيــق 
اإلرشاف اإللكــرتوين مــن وجهــة نظــر املرشفــات 
إىل  إضافــًة  واخلــرب.  الدمــام  بمدينتــّي  الرتبويــات 
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الكشــف عــن املعّوقــات التــي حتــول دون تطبيــق 
اإللكــرتوين.  اإلرشاف 

أمهية الدراسة: 
تتجــىّل أمهيــة الدراســة يف اجلانــب النظــري مــن 
ــه اإلرشاف  ــذي يؤدي ــام ال ــدور اهل ــا لل ــال إبرازه خ
اإللكــرتوين يف حتقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة 
ــكل  ــة بش ــذه الدراس ــة ه ــر أمهي ــام تظه ــا. ك وتطويره
خــاص، خــال الفــرتة احلاليــة، والتــي تــم فيهــا 
اعتــامد التعليــم عــن بعــد بشــكل كامــل، وبالتــايل تــربز 
احلاجــة لــإرشاف اإللكــرتوين، والتعــّرف عــىل درجــة 
وجــودة تطبيقــه. حيــث أن التطبيــق الفَعــال لــإرشاف 
اإللكــرتوين ســينعكس بــدوره عــىل جتويــد ممارســات 
ــة  ــامهة الدراس ــن مس ــًا ع ــد. فض ــن ُبع ــم ع التعلي
يف إثــراء اجلانــب البحثــي فيــام يتعلــق بــاإلرشاف 
ــني  ــة للباحث ــًا بحثي ــح آفاق ــد يفت ــا ق ــرتوين، ومم اإللك

ــن.  اآلخري
ــن  ــة م ــة الدراس ــربز أمهي ــة ت ــة العملي ــن الناحي وم
خــال مــا تقدمــه مــن رؤيــة واضحــة ملتخــذّي القــرار 
بــوزارة التعليــم واملهتمــني بتطويــره كمــدراء التعليــم، 
ومديــرّي ومديــرات مكاتــب التعليــم، ممــا قــد يســاهم 
باختــاذ القــرارات املناســبة لتطبيــق اإلرشاف اإللكرتوين 
ــة  ــة وزارّي ــم وأدّل ــىل تعامي ــي ع ــال ومبن ــكل فّع بش
ــع  ــح واق ــة يف توضي ــد الدراس ــد تفي ــام ق ــدة. ك ُمعتم
ــات  ــاه املرشف ــت انتب ــد يلف ــا ق ــوي، مم اإلرشاف الرتب
الرتبويــات ألمهيــة تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين ودوره 
والتغلــب عــىل  يف حتســني ممارســاهتم اإلرشافيــة، 
املعيقــات التــي يواجهوهنــا يف اإلرشاف التقليــدي. 
ــىل  ــوء ع ــاء الض ــة يف إلق ــه الدراس ــام تقدم ــًا ع فض
معوقــات تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، ممــا قــد يفيــد 
مديــرّي اإلرشاف الرتبــوي يف التغلــب عــىل املعوقــات 
التــي تواجــه املرشفــات الرتبويــات، واســتحداث 
ــرتوين.  ــم اإلرشاف اإللك ــهيل وتعمي ــراءات لتس إج

حدود الدراسة: 
احلــدود املوضوعيــة: اقتــرت الدراســة عــىل التعــرف 
عــىل واقــع اإلرشاف اإللكــرتوين مــن خــال األبعــاد 
ــة،  ــام التعليمي ــة، امله ــام اإلداري ــة: امله ــة االتي الثاث
ــرف  ــك التع ــامت. كذل ــي للمعل ــر املهن ــام التطوي ومه
عــىل معوقــات تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين مــن 
خــال األبعــاد التاليــة: املعوقــات اإلداريــة، املعوقــات 

ــة. ــات البرشي ــة، واملعوق الفني
احلــدود املكانيــة: اقتــرت هــذه الدراســة عــىل 
مكتبــّي تعليــم الدمــام )رشق وغــرب(، ومكتــب 

تعليــم اخلُــرب.
احلــدود البرشيــة: اقتــرت هــذه الدراســة عــىل 
املرشفــات الرتبويــات الفنّيــات بمكتبــّي تعليــم الدمــام 

ــرب. ــم اخلُ ــب تعلي ــرب(، ومكت )رشق وغ
احلــدود الزمانيــة: ُطبقــت هــذه الدراســة خــال 
الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس 1442ه. 

مصطلحات الدراسة: 

اإلرشاف اإللكرتوين: 
يعــّد ُمصطلــح اإلرشاف اإللكــرتوين مصطلحــًا متغــرّيًا 
نظــرًا الرتباطــه بالتغــريات التكنولوجيــة ورسعــة 
تطورهــا. وُيعّرفــه كٌل مــن الدحيــاين وآخــران )2016( 
ــة  ــة اإلداري ــات اإلرشافي ــم العملي ــة تنظي ــه طريق بأن
إلكــرتوين،  بشــكل  ومتابعتهــا  منهــا،  والتنظيميــة 
ــواملة  ــري الس ــت. ويش ــبكة االنرتن ــىل ش ــامد ع وباالعت
بأنــه أســلوب مــن أســاليب  والقطيــش )2015( 
اإلرشاف الرتبــوي احلديثــة املرتبطــة بالتكنولوجيــا 
ــدف  ــت(، هي ــاالت )اإلنرتن ــال االتص ــة يف جم والتقني
ــم،  ــتويات أداءه ــع مس ــًا ورف ــني مهني ــر املعلم لتطوي
والــذي يســاعد املرشفــني الرتبويــني عــىل جتــاوز 
احلــدود املكانيــة والزمانيــة. كــام ُيعــّرف بأنــه أســلوب 
ــم  ــا يف تقدي ــف التكنولوجي ــىل توظي ــد ع إرشايف يعتم
التقليديــة  اإلرشاف  وأســاليب  التدريــب،  برامــج 
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للمعلمــني، بــام ينعكــس عــىل تطــور العمليــة التعليمية 
 .)2020 )العظامــات، 

يعتمــد  إرشايف  أســلوب  بأنــه  إجرائيــًا  ويعــّرف 
ــة،  ــف الذكي ــب واهلوات ــن احلاس ــتفادة م ــىل االس ع
ــام  ــت، يف القي ــبكات االنرتن ــة وش ــات احلديث والتقني
بالعمليــات اإلرشافيــة ومتابعتهــا، ممــا ُيتيــح التواصــل 
ــًا  ــم مهنّي ــم وتطويره ــني، ودعمه ــع املعلم ــط م النش
ــة  ــة التعليمي ــر العملي ــىل تطوي ــاعد ع ــام ُيس ــًا، ك وفني

ــام.  ــكل ع ــة بش والرتبوي

اإلطار النظري:

اإلرشاف اإللكرتوين: 
مــن املهــم تقييــم أداء الشــخص يف إكــامل املهــام 
املطلوبــة مــن قبِــل صاحــب العمــل، وعــىل هــذا 
ــاإلرشاف  ــات ب ــرشكات واملؤسس ــوم ال ــاس تق األس
عــىل أداء املوظفــني وتقييمــه لعــدة أســباب، كالتحقــق 
مــن ســري العاملــني نحــو األهــداف املوضوعــة، 
واختــاذ التدابــري واإلجــراءات الازمــة يف حــال وجــود 
أي خلــل أو تقصــري. وال خيتلــف احلــال يف النظــام 
ــق  ــوي التحق ــوىل اإلرشاف الرتب ــث يت ــي، حي التعليم
الطريــق  يف  التعليميــة  العمليــة  ســري  مــدى  مــن 
املخطــط لــه، والكشــف عــن أي جوانــب قصــور قــُد 

ــه.  ــم ومرجات ــرر بالتعلي ــق ال ُتلح
ــاهم يف  ــة تس ــة تربوي ــو خدم ــوي ه ــاإلرشاف الرتب  ف
حتســني وتطويــر العمليــة التعليميــة، وتقــرتن فيــه 
الســلطة مــع عمليــات توجيــه عمــل اآلخريــن، 
ــىل أداء  ــني ع ــاعدة املختص ــه مس ــن خال ــن م فيمك
ــر  ــذ خطــط املؤسســة، وحتســني وتطوي أعامهلــم، وتنفي
املعايطــة  ويشــري   .)2016 ناجــي،  )آل  قدراهتــم 
تســعى  الــذي  اإلرشايف  املفهــوم  بــأن   )2007(
ــذي  ــوم ال ــو املفه ــم ه ــه إدارات التعلي ــول إلي للوص
اإلداري  الفكــر  يف  والتغــريات  التطــورات  ُيراعــي 
الرتبــوي، والــذي يعمــل بصــورة شــاملة ليغّطــي 

كافــة عنــارص العمليــة التعليميــة، ومــا يرتبــط هبــا مــن 
ظــروف داخليــة وخارجيــة.

    ويف هــذا الســياق، وبنــاَء عــىل شــمولية مهمــة 
اإلرشاف الرتبــوي، فــإن عمــل املــرشف الرتبــوي 
تتعــدد جماالتــه وتتنــوع مهامــه، فيتــوىل أعــامالً إداريــة 
كمتابعــة تنفيــذ اخلطــط التشــغيلية والربامــج اخلاصــة 
ــن  ــاج اإلدارة م ــد احتي ــوي، وحتدي ــاإلرشاف الرتب ب
كافــة املنســوبني )مديريــن، كادر إداري، معلمــني(. 
الرتبويــني  املرشفــني  ترشــيح  دراســة  كذلــك 
اإلرشاف  إدارة  يف  للعمــل  الرتبويــات  واملرشفــات 
الرتبــوي، ومتابعــة مســتوى أداء املرشفــني الرتبويــني، 
الرتبــوي  املــرشف  يتــوىل  كــام  املدرســية.  واإلدارة 
لكافــة  الداخــي  النقــل  إجــراء حركــة  مســؤولية 
ــي  ــخصية خلرجّي ــات الش ــراء املقاب ــوبني، وإج املنس
كــام  للتدريــس،  املتقدمــني  والكليــات  اجلامعــات 
ــإدارة،  ــة ل ــدارس التابع ــز يف امل ــة العج ــط ملعاجل خيط
ــم األداء الوظيفــي ملنســويب/  ويشــارك يف إعــداد تقوي
منســوبات إدارة اإلرشاف الرتبــوي واملــدارس التابعــة. 
إضافــة إىل دوره بإعــداد مــرشوع امليزانيــة الســنوية 
لــإدارة بالتنســيق مــع اجلهــات ذات العاقــة، وتنظيــم 
ــّد  ــام ُيع ــاإلدارة. ك ــة ب ــات اخلاص ــات واملعلوم املعام
التقاريــر الدوريــة والفنيــة عــن ســري العمــل اإلرشايف 
الرتبــوي. ومــن جهــة أخــرى فــإن املــرشف الرتبــوي 
يــؤدي أعــامالً تتصــل مبــارشًة بســري العمليــة التعليميــة 
داخــل املــدارس، كاإلرشاف عــىل تطبيــق الئحــة 
التقويــم املســتمر يف املــدارس، واملشــاركة مــع اجلهــات 
ذات العاقــة يف تقويــم عمليتــي التعليــم والتعلــم 
اخلطــط  ووضــع  املختلفــة  الدراســية  املراحــل  يف 
ــة  ــة الرتبوي ــري العملي ــة س ــك متابع ــينها، كذل لتحس
ــواد  ــل امل ــن تفعي ــد م ــدارس، والتأك ــة يف امل والتعليمي
ــن  ــق م ــية، والتحق ــواد الدراس ــع امل ــة، وتوزي التعليمي
مــدى جاهزيــة بيئــات التعليــم مــن خــال الزيــارات 
يف  الرتبــوي  املــرشف  دور  عــن  فضــًا  امليدانيــة. 
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دراســة املاحظــات واالقرتاحــات حــول املناهــج 
ــج  ــع برام ــاركة يف وض ــية، واملش ــررات الدراس واملق
تكريــم القيــادات الرتبويــة، واملتفوقــني مــن الطــاب 
ــة ألدواره يف  ــة. إضاف ــطة املختلف ــات يف األنش /الطالب
ــن،  ــة املنســوبني )مديري ــي لكاف ــب املهن ــة التدري عملي
كادر إداري، معلمــني(، كذلــك فاملــرشف الرتبــوي 
ــا  ــف هب ــرى يكل ــام أخ ــأي مه ــام ب ــن القي ــؤول ع مس
يف جمــال اختصاصــه )وكالــة التخطيــط والتطويــر، 

د.ت.(.
  وعــىل صعيــٍد آخــر، فــإن تطــور الكثــري مــن املفاهيــم 
العــامل،  التــي يشــهدها  التكنولوجيــة  الثــورة  مــع 
جعــل املؤسســات واملنظــامت وحتــى الــدول تتســابق 
مســتوى  تطويــر  يف  التكنولوجيــا  هــذه  لتوظيــف 
ــرب  ــق أك ــام حيق ــا ب ــا، وتوظيفه ــع إنتاجه ــا، ورف أداءه
ــة  ــات التعليمي ــل املؤسس ــذي جع ــر ال ــة. األم منفع
ــة،  ــات املتاح ــن التقني ــرب م ــتفادة أك ــو اس ــعى نح تس
ــة.  ــات التعليمي ــق أهدافهــا، والنهــوض بالعملي لتحقي
ــو  ــدي نح ــور اإلرشاف التقلي ــا لتط ــذي دع ــر ال األم
اإلرشاف اإللكــرتوين مــن خــال االســتفادة مــن 

ــة.  ــات املتاح التقني
ــلوب إرشايف  ــه أس ــرتوين بأن ــّرف اإلرشاف اإللك و ُيع
ــج  ــم برام ــا يف تقدي ــف التكنولوجي ــىل توظي ــد ع يعتم
ــني،  ــة للمعلم ــاليب اإلرشاف التقليدي ــب، وأس التدري
التعليميــة  العمليــة  تطــور  عــىل  ينعكــس  بــام 
)العظامــات، 2020(. إذن فــاإلرشاف اإللكــرتوين 
ــة مــن  ــة التقليدي هــو ممارســة املــرشف ملهامــه الوظيفي
ــة  ــة حديث ــة وتكنولوجي ــائل تقني ــف وس ــال توظي خ

تســاعده يف أداء هــذه املهــام )ســفر، 2008(.
ــن  ــول م ــرتوين إىل التح ــدف اإلرشاف اإللك ــذا هي هل
ــم  ــش القائ ــة أو التفتي ــبه باملراقب ــط اإلرشاف األش نم
عــىل مفاجــأة املعلــم، نحــو نمــط إرشايف تعــاوين. 
التحــُرر  إىل  هيــدف  اإللكــرتوين  اإلرشاف  أن  كــام 
ــني  ــال ب ــح االتص ــن، فيصب ــكان والزم ــر امل ــن عن م

املــرشف واملعلــم متــاح حتــى خــارج أوقــات العمــل 
الرســمية، مــع إتاحــة التغذيــة الراجعــة، حيــث يمكــن 
للمعلــم إرســال نــامذج لعملــه عــرب وســائل االتصــال 
ــاط  ــن دون االرتب ــرشف م ــات امل ــتقبل ماحظ ويس
بوقــت ومــكان حمــدد. كــام يســمح للمرشف أن يرســل 
ــائل  ــاليب ووس ــية، أو أس ــًا تدريس ــني خطط للمعلم
تعليميــة، أو دروس نموذجيــة، ليتمكنــوا مــن جتربتهــا 
وإعــداد تقاريــر عــن مــدى جدواهــا يف التعليــم. كــام 
ــم  ــال املعل ــة إرس ــرتوين إمكاني ــح اإلرشاف اإللك يتي
لاستفســارات أو املشــكات التــي قــد يواجهها ســواء 
ــادل  ــن تب ــه م ــس، ويمَكن ــرق التدري ــج أو ط يف املناه
ــف اهلل، 2014( ــرشف )خل ــع امل ــتها م اآلراء ومناقش
ــداف  ــق أه ــرتوين لتحقي ــعى اإلرشاف اإللك ــام يس    ك
ــاعد  ــث تس ــني، حي ــني الرتبوي ــر املرشف ــق بتطوي تتعل
ممارســة اإلرشاف اإللكــرتوين عــىل رفــع مســتوى 
مهــارات األداء اإلداريــة لــدى املــرشف الرتبــوي، 
كذلــك زيــادة عــدد املهــام اإلرشافيــة ومســتوى 
يعمــل  كــام   .)2013، )الغامــدي  لديــه  إنجازهــا 
ــدى  ــة ل ــة تقني ــاء ثقاف ــىل بن ــرتوين ع اإلرشاف اإللك
ــور  ــو تط ــًا نح ــح ُأفق ــا يفت ــني، مم ــني واملعلم املرشف
ــق  ــي، وحتقي ــري اإلبداع ــدي إىل التفك ــري التقلي التفك
ــذي  ــث، ال ــوي احلدي ــإرشاف الرتب ــد ل ــوم جدي مفه
ــفر  ــذايت )س ــم ال ــم التعل ــيخ مفاهي ــىل ترس ــاعد ع يس

.)2008،
ويف هــذا الســياق يشــري كًا مــن عبيــدات وأبــو 
ــرشف  ــام امل ــن مه ــد م ــأن العدي ــميد )2007( ب الس
اإلرشاف  خــال  مــن  أدائهــا  يمكــن  الرتبــوي 
ــت  ــة حت ــام اإلرشافي ــذه امله ــدرج ه ــرتوين، وتن اإللك
ــة،  جمالــني مهــا: املجــال اإلداري: كاملعامــات اإلداري
ــة،  ــؤون اإلداري ــامت، والش ــني واملعل ــة املعلم وحرك
باملــدارس.  املتعلقــة  االحصائيــات  واســتخراج 
ــم األداء  ــىل تقيي ــتمل ع ــذي يش ــداين ال ــال املي واملج
ــه  ــاع وتوجي ــة، واالط ــارات امليداني ــي، والزي الوظيف
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اخلطــط اإلداريــة واخلطــط التدريســية للمعلمــني، 
وإصــدار وتنظيــم التعاميــم والتوجيهــات، كذلــك مــا 
ــد  ــدروس. وق ــم ال ــا وتقدي ــج وتوزيعه ــق باملناه يتعل
ــل  ــىل رضورة تفعي ــدوره ع ــي )2007( ب ــد الروي أك
ــد أداء  ــرتوين عن ــإرشاف اإللك ــني ل ــني الرتبوي املرشف

ــة.  ــم الوظيفي مهامه
ويف املقابــل، فــإن تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين ورفــع 
ــة  ــات احلديث ــًا للتقني ــًا فعلي ــتلزما توظيف ــه يس كفاءت
ــد  ــاريل، 2010(، كالربي ــة )ف ــات اإللكرتوني واخلدم
اإللكــرتوين، وتطبيقــات املحادثــات، ومواقــع الويــب 
الرتبويــة التــي ختتــص بــاإلرشاف الرتبــوي حتــت مظلة 
ــات  ــو، وتقني ــرات الفيدي ــك مؤمت ــم، كذل إدارة التعلي
الفيديــو التفاعــي عنــد إقامــة الربامــج التدريبيــة، 
وخدمــة القوائــم الربيديــة )داوود وآخــران، 2018(. 
ويف هــذا الصــدد يشــري الشــمراين )2008( إىل أن 
ــح  ــرتوين يُتي ــا يف اإلرشاف اإللك ــف التكنولوجي توظي
تصميــم قواعــد بيانــات خاصــة باملرشفــني واملعلمــني 
واملــدارس، كــام يســاهم يف تصميــم الربامــج التدريبيــة 
وورش العمــل واملحــارضات للمعلمــني واإلداريــني، 
ــامذج  ــم والن ــجات والتعامي ــر والس ــداد التقاري وإع
وتعميمهــا، وعقــد االجتامعــات واملؤمتــرات، وتصميم 
مواقــع لــإرشاف الرتبــوي تربــط املرشفــني باملعلمــني.
ــميد  ــو الس ــدات وأب ــري عبي ــبق، يش ــا س ــًا مل    وتفصي
متكــني  يف  اإللكــرتوين  الربيــد  دور  إىل   )2007(
اإلرشافيــة  وخطتــه  أهدافــه  رشح  مــن  املــرشف 
للمعلمــني، وحتديــد األســاليب التدريبيــة، وحاجــات 
ــة  ــرشات الربيدي ــال الن ــه إرس ــح ل ــام يتي ــني، ك املعلم
ــمح  ــل يس ــة. ويف املقاب ــورة إلكرتوني ــم بص والتعامي
ــىل  ــم ع ــني واطاعه ــع املرشف ــل م ــني التواص للمعلم
املناهــج،  عــىل  واملاحظــات  التدريســية،  اخلطــط 
والصعوبــات التــي يواجهوهنــا. بينــام يشــري الغامــدي 
املســتخدمة  والربامــج  التقنيــات  دور  إىل   )2008(
 ) skype ،viber ،zoom( للمؤمتــرات املرئيــة مثــل

يف اإلرشاف اإللكــرتوين، مــن خــال تفعيــل حلقــات 
ــاع  ــرباء واالط ــع اخل ــل م ــة التواص ــاش، وإتاح النق
ــوي  عــىل أحــدث الربامــج واملشــاريع يف الواقــع الرتب
ــهم يف  ــه تس ــب وأدوات ــع الوي ــام ان مواق ــي. ك اخلارج
ــرشف  ــح للم ــي تتي ــة فه ــاليب االرشافي ــر االس تطوي
مشــاركة بعــض امللفــات مــع املعلمــني كملفــات 
ــتمر  ــاع املس ــم االّط ــح هل ــية، وتتي ــط التدريس اخلط
ــوي.  ــرشف الرتب ــل امل ــن ِقب ــه م ــم حتديث ــا يت ــىل م ع
ــات  ــة للمؤسس ــع جماني ــدم)Google drive( مواق فيق
ــة  ــة خاص ــابات إلكرتوني ــة إىل حس ــة، باإلضاف الرتبوي
بكافــة العاملــني يف النظــام الرتبــوي، واهليئــة اإلداريــة 
واملرشفــني الرتبويــني واملعلمــني والطــاب. ممــا خيلــق 
فــرص تواصــل فعالــة، ويتيــح إرســال التعاميــم 
ــبة  ــدروس املحوس ــراء ال ــة، وإج ــرشات الرتبوي والن
ومشــاركة إنجــازات الطلبــة، وإجــراء امتحانــات 
ــض  ــف بع ــد يوظ ــرى، ق ــة أخ ــن جه ــة. وم إلكرتوني
املرشفــني الرتبويــني وســائل التواصــل االجتامعــي 
األفــكار  لطــرح   )  Facebook, whatsapp( مثــل  
ــج  ــذه الربام ــح ه ــام تتي ــني. ك ــع املعلم ــتها م ومناقش
إنشــاء جمموعــات للمناقشــة والتواصــل مــع املعلمــني 
ــة  ــائل فردي ــال رس ــكان، وإرس ــت ويف أي م يف أي وق
ومجاعيــة، واحلصــول عــىل تنبيهــات بخصــوص املهــام 
ــادة  ــو عي ــة )أب ــري املكتمل ــاطات غ ــات والنش والواجب

)2015 والعبابنــة، 
  وبنــاًء عــىل مــا ســبق، يتجــىّل اعتــامد اإلرشاف 
ــات  ــات والربجمي اإللكــرتوين بشــكل كبــري عــىل التقني
احلديثــة، ولــذا فــإن تطبيــق هــذا النــوع مــن اإلرشاف 
يتطلــب مــن توافــر عــدد مــن الكفايــات يف املرشفــني 
العنــزي  أشــار  فقــد  معهــا.  للتعامــل  الرتبويــني 
املــرشف  يكــون  أن  رضورة  إىل   )2013( واملســعد 
ــن  ــث م ــال، والبح ــال االتص ــريًا يف جم ــوي خب الرتب
خــال شــبكة االنرتنــت، وأن يكــون ملــاّمً بأساســيات 
اســتخدام احلاســب، والتواصــل اإللكــرتوين، وقــادرًا 
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عــىل توظيــف هــذه التقنيــات يف تطويــر ممارســاته 
اإلرشافيــة. كذلــك مــن املهــم أن يكــون املــرشف 
الرتبــوي قــادرًا عــىل تصميــم وإدارة الربامــج التدريبيــة 
ــم  ــال التقوي ــربة يف جم ــون ذو خ ــة، وأن يك اإللكرتوني

اإللكــرتوين.  

الدراسات السابقة: 

واقع اإلرشاف اإللكرتوين: 
إن املتأمــل ملجــال اإلرشاف اإللكــرتوين يلحــظ تعــدد 
ــه، إاّل  ــي تناولــت املتغــريات املتعلقــة ب الدراســات الت
إنــه وعــىل الرغــم مــن ذلــك ُيعــّد موضوعــًا متجــددًا 
ــة التــي  نظــرًا لتجــدد التقنيــات والربامــج التكنولوجي
تُثــري وتعمــل عــىل تطويــر هــذا املجــال. كــام أهنــا تربز 
رضورة دراســة اإلرشاف اإللكــرتوين يف الوقــت احلــايل 
ــة  ــم اململك ــد يف تعلي ــه النمــط اإلرشايف املعتم بصفت
)يف  2021م   -2020 لعامــي  الســعودية  العربيــة 
ــن  ــم ع ــو التعلي ــول نح ــا( والتح ــة كورون ــل جائح ظ
بعــد. وبنــاًء عــىل ذلــك ســيتناول هــذا اجلــزء عرًضــا 
للدراســات الســابقة ذات العاقــة بمجــال واقــع 
ــوء  ــليط الض ــع تس ــرتوين، م ــق اإلرشاف اإللك تطبي
عــىل أبــرز نتائجهــا، مــع ربــط وحتليــل أبــرز جوانــب 

ــاف.  ــاق واالخت االتف

أجــرى العنــزي )2012( دراســة للبحــث عــن فاعليــة 
برنامــج اإلرشاف اإللكــرتوين يف مــدارس عرعــر مــن 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــد بلغ ــا، وق ــر مديرهي ــة نظ وجه
كافــة مديــرّي مــدارس عرعــر والبالــغ عددهــم 
)51( مديــر، وقــد اســتخدمت االســتبانة كأداة جلمــع 
البيانــات وأشــارت نتائــج الدراســة أن فاعليــة برنامــج 
ــة  ــن وجه ــر م ــدارس عرع ــرتوين يف م اإلرشاف اإللك

ــطة. ــة متوس ــاء بدرج ــا ج ــر مديرهي نظ

ــن  ــف ع ــة للكش ــوابكة )2014( بدراس ــام الش ــام ق ك
مــدى ممارســة اإلرشاف اإللكــرتوين مــن وجهــة نظــر 

)645( معلــاًم ومعلمــة يف مديريــة لــواء قصبــة عــاّمن، 
ــات،  ــع البيان ــتبانة كأداة جلم ــتخدمت االس ــد اس وق
وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن تطبيــق اإلرشاف 
اإللكــرتوين جــاء بدرجــة منخفضــة مــن وجهــة نظــر 

ــني.  املعلم

ويف ذات الســياق،  أجــرى كًا مــن الســواملة والقطيش 
)2015( دراســة للتعــرف درجــة اســتخدام املرشفــني 
يف  االلكــرتوين  اإلرشاف  يف  لإنرتنــت  الرتبويــني 
املفــرق  حمافظــة  يف  والتعليــم  الرتبيــة  مديريــات 
وعاقتــه بمتغــريات اجلنــس واخلــربة واملبحــث الــذي 
ــن )45(  ــة م ــة الدراس ــت عين ــه، وتكون ــرشف علي ي
مرشفــًا وطبــق عليهــم اســتبانة، وأشــارت نتائــج 
الدراســة أن درجــة اســتخدام املرشفــني الرتبويــني 
ــرت  ــام أظه ــة، ك ــة منخفض ــت بدرج ــت كان لإنرتن
النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــة 
تعــزى  لإنرتنــت  الرتبويــني  املرشفــني  اســتخدام 
ــروق  ــود ف ــدم وج ــور، وع ــح الذك ــس ولصال للجن
ــني  ــتخدام املرشف ــة اس ــة يف درج ــة إحصائي ذات دالل
الرتبويــني لإنرتنــت تعــزى ملتغــريي اخلــربة واملبحــث 

ــه. ــرشف علي ــذي ي ال

كــام أجــرى كًا مــن أبوعيــادة والعبابنــة )2015( 
اإلرشاف  تطبيــق  واقــع  عــن  للكشــف  دراســة 
اإللكــرتوين لــدى )535( معلــاًم ومرشفــًا يف املــدارس 
اخلاصــة بعــاّمن، وقــد تــم تطبيــق االســتبانة كأداة جلمع 
ــات، وقــد خُلصــت الدراســة إىل ارتفــاع درجــة  البيان
ــال  ــل جم ــث احت ــرتوين،  حي ــة االرشاف اإللك ممارس
املناهــج املرتبــة األوىل كأعــىل جمــاالت تطبيــق اإلرشاف 
اإللكــرتوين، يليهــا جمــال املامرســات اإلرشافيــة، تلتهــا 
عمليــات التعلــم والتعليــم، ثــم االتصــال والتواصــل، 
ــني،  ــة للمعلم ــة املهني ــوي، والتنمي ــط الرتب والتخطي
ــة  ــال ملامرس ــل جم ــني كأق ــم أداء املعلم ــاء تقوي ــم ج ث

اإلرشاف اإللكــرتوين. 
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كذلــك قــام الدحيــاين وآخــران )2016( بدراســة 
لكشــف واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين لــدى 
ــق  ــف املناط ــي يف متل ــم تعليم ــس قس )1200( رئي
االســتبانة  ُطبقــت  وقــد  بالكويــت،  التعليميــة 
ــج إىل  ــارت النتائ ــد أش ــات، وق ــىل البيان ــول ع للحص
ارتفــاع درجــة ممارســة اإلرشاف اإللكــرتوين، كــام 
أشــارت النتائــج إىل تزايــد يف مســتوى اســتخدام 
يف  االلكرتونيــة  للتطبيقــات  الرتبويــني  املرشفــني 
ــس  ــم التدري ــب ث ــال التدري ــاه جم ــاالت اإلدارة، ت جم
والتواصــل، يف حــني كان البحــث أقــل املجــاالت 

اإللكــرتوين. اإلرشاف  ملامرســة 

وأجــرت أبــو العــا )2017( دراســة عــن واقــع 
يف  لإنرتنــت  الرتبويــات  املرشفــات  اســتخدام 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــد بلغ ــرتوين، وق اإلرشاف اإللك
)209( مرشفــة تربويــة يف مدينــة الطائــف، واســتعانت 
ــج إىل أن  ــفت النتائ ــات وكش ــع البيان ــتبانة جلم باالس
واقــع اســتخدام املرشفــات الرتبويــات لإنرتنــت 
متوســطة،  بدرجــة  جــاء  اإللكــرتوين  االرشاف  يف 
وقــد جــاء اســتخدام خدمــة الويــب كأعــىل اخلدمــات 
ممارســًة، تليهــا خدمــة الربيــد اإللكــرتوين، بينــام جاءت 
خدمــة القوائــم الربيديــة كأقــل اخلدمــات ممارســًة مــن 

ــات. ــات الرتبوي ــل املرشف قب

ــىل  ــرف ع ــة للتع ــي )2017( بدراس ــام الروي ــام ق ك
ــر  ــدوره يف ع ــوي ل ــرشف الرتب ــة امل ــة ممارس درج
املعرفــة مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــامت مــدارس 
 )168( و  معلــم   )154( عددهــم  والبالــغ  عرعــر 
معلمــة، وقــد تــم توزيع االســتبانة عــىل عينة الدراســة، 
وقــد وصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج، أبرزهــا 
أن املــرشف الرتبــوي يــامرس دوره يف عــر املعرفــة يف 
ــه  ــطة، يلي ــم بدرجــة متوس ــة بالتعلي ــج التقني جمــال دم
ــم جــاء اإلرشاف اإللكــرتوين  ــات التعلــم، ث جمــال بيئ

ــك. ــطة كذل ــة متوس ــًا بدرج تالي

ــة  ــغ )2018( بدراس ــت الصائ ــياق قام ويف ذات الس
ــات  ــتخدام املرشف ــع اس ــن واق ــف ع ــت للكش هدف
الرتبويــات بريــاض األطفــال لــإرشاف اإللكــرتوين، 
ــة  ــة الرتبوي ــام املرشف ــض مه ــهيل بع ــه يف تس و أمهيت
بريــاض األطفــال، إضافــة إىل حتديــد املعوقــات التــي 
تواجــه املرشفــات الرتبويــات بريــاض األطفــال يف 
اســتخدام اإلرشاف اإللكــرتوين يف العمليــة اإلرشافية، 
ــة،  ــة تربوي ــة )45( مرشف ــة الدراس ــت عين ــد بلغ وق
و)450( معلمــة يف مدينتــي مكــة املكرمــة و جــدة، كــام 
اســتعانت باالســتبانة جلمــع البيانــات وكشــفت النتائج 
عــن ارتفــاع درجــة تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، 
وقــد جــاء جمــال اإلدارة كأعــىل جمــاالت اإلرشاف 
اإللكــرتوين تطبيقــًا فيــام يتعلــق بحفــظ البيانــات 
اخلاصــة باملــدارس واملديريــن واملعلمــني، ومــدى 
اتاحتــه إلنشــاء موقــع خــاص لــإرشاف اإللكــرتوين، 
ــة  ــات اخلاص ــم والتوجيه ــامت بالتعامي ــد املعل وتزوي
ــذي  ــي وال ــال الفن ــل املج ــام حص ــة، بين ــادة العلمي بامل
يتضمــن تزويــد املعلــامت باالســرتاتيجيات إلكرتونيــًا 
املجــاالت  باملصــادر واملراجــع كأقــل  وإمدادهــن 

ــًا. تطبيق

ــع اإلرشاف  ــاين )2019( واق ــت القحط ــك بحث كذل
اإللكــرتوين ومعوقــات تطبيقــه مــن وجهــة نظــر 
معلــامت املــدارس الثانويــة بالريــاض والبالــغ عددهــن 
)380( معلمــة، وقــد اســتخدمت االســتبانة للحصول 
عــىل البيانــات، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل 
ارتفــاع واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين حيــث 
احتــل املجــال اإلداري املرتبــة األوىل كأعــىل املجــاالت 
ــاالت  ــل املج ــب كأق ــال التدري ــاء جم ــام ج ــًا بين تطبيق

ــًا.  تطبيق

كــام أجــرى العظامــات )2020( دراســة للبحــث عــن 
ــة  ــة تربي ــني يف مديري ــني الرتبوي ــة املرشف ــة ممارس درج
الزرقــاء األوىل لــإرشاف اإللكــرتوين مــن وجهــة 
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ــع املرشفــني  ــة الدراســة مجي نظرهــم، وقــد بلغــت عين
ــرشف  ــم 52 م ــاء وعدده ــة الزرق ــني بمديري الرتبوي
ومرشفــة، وقــد تــم االســتعانة باالســتبانة كأداة جلمــع 
البيانــات، وأشــارت نتائــج الدراســة إىل أن درجــة 
ممارســة املرشفــني الرتبويــني يف مديريــة تربيــة الزرقــاء 
ملفهــوم اإلرشاف اإللكــرتوين جــاء بدرجــة متوســطة.
ــاق  ــظ اتف ــابقة ياح ــات الس ــة الدراس ــد مقارن وعن
والعبابنــة )2015(،  عيــادة  أبــو  مــن  كًا  دراســة 
 ،)2019( القحطــاين   ،)2016( وآخــران  الدحيــاين 
ممارســة  درجــة  ارتفــاع  عــىل   )2018( والصائــغ 
اإلرشاف اإللكــرتوين. كــام ُياحــظ اتفــاق نتائــج 
العــا  أبــو   ،)2012( العنــزي  مــن  كًا  دارســة 
)2017(، الرويــي )2017(، والعظامات )2020( أن 
تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين جــاء بدرجــة متوســطة. 
يف حــني اتفــق كل مــن الســواملة والقطيــش )2015(؛ 
والشــوابكة )2014( عــىل انخفــاض تطبيــق االرشاف 

اإللكــرتوين.

ــث  ــن حي ــات م ــوع الدراس ــر تن ــر بالذك ــن اجلدي وم
العينــة، حيــث اســتهدفت دراســة القحطــاين )2019( 
معلــامت املــدارس الثانويــة، بينــام بحثــت دراســة 
الصائــغ )2018( واقــع اإلرشاف اإللكــرتوين مــن 
وجهــة نظــر معلــامت ومرشفــات مرحلــة ريــاض 
األطفــال، كذلــك اســتهدفت دراســة أبــو عيــادة 
ــني.   ــني واملرشف ــن املعلم ــة م ــة )2015( عين والعبابن
وُياحــظ اختيــار املرشفــني الرتبويــني كعينــة لدراســة 
ــات،  ــش، 2015؛ العظام ــواملة والقطي ــن )الس كًا م
ــام بحثــت الرويــي )2017(، والشــوابكة  2020(. بين
)2014( واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين مــن 
وجهــة نظــر املعلمــني واملعلــامت، ويف املقابــل بحثــت 
ــري  ــر مدي ــة نظ ــن وجه ــزي )2012( ع ــة العن دراس
ــاين  ــة الدحي ــة دراس ــملت عين ــني ش ــدارس، يف ح امل
التعليميــة.  األقســام  رؤســاء   )2016( وآخــران 

ــع  ــن واق ــا )2017( ع ــو الع ــت أب ــل بحث ويف املقاب
اإلرشاف اإللكــرتوين مــن وجهــة نظــر املرشفــات 
ــا. ــة يف عينته ــة احلالي ــع الدراس ــًة م ــات متفق الرتبوي

ــة،  ــات اإلرشافي ــىل املامرس ــوء ع ــليط الض ــد تس وعن
ــران )2016(  ــاين وآخ ــة الدحي ــاق دراس ــظ اتف فياح
ــغ )2018( يف  ــاين )2019(، والصائ ــة القحط ودراس
ارتفــاع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين يف جمــال اإلدارة، 
ــث  ــاين )2019( حي ــة القحط ــت دارس ــن اختلف ولك
كان أقــل جمــال ملامرســة اإلرشاف اإللكــرتوين هــو 
التدريــب؛ وقــد ُيعــزى ذلــك لضعــف البنيــة التحتيــة 
التــي حتــَد مــن تطبيــق بعــض خدمــات اإلرشاف 
ــدة  ــة جي ــة حتتي ــود بني ــب وج ــي تتطل ــرتوين الت اإللك

ــت. ــد باإلنرتن ــال جي ــزة أو اتص ــن أجه ــواء م س
 ،)2017( الرويــي  دراســة  اتفــاق  وياحــظ 
والعظامــات )2020( يف ارتفــاع ممارســة االرشاف 
اإللكــرتوين يف جمــال التواصــل مــن خــال نــرش ثقافــة 
ــن  ــب، م ــال التدري ــك جم ــًا، كذل ــل الكرتوني التواص
حيــث تدريــب املعلمــني عــىل االســتفادة مــن خدمات 
ــامم إىل  ــذا االهت ــزى ه ــد يع ــرتوين. وق االرشاف اإللك
حداثــة تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين القائــم عــىل 
ــي  ــددة الت ــة املتج ــات اإللكرتوني ــت، والتقني االنرتن
يتــم توظيفهــا يف جمــال اإلرشاف؛ ممــا يتطلــب التواصل 
املســتمر مــع املعلمــني وتدريبهــم عــىل هــذه الربامــج 
اتفقــت دراســة  والتقنيــات. ومــن جهــة أخــرى 
ــف  ــىل ضع ــزي )2012( ع ــي )2017(، والعن الروي
تفعيــل خدمــة نقــل املؤمتــرات والنــدوات العلميــة يف 
اإلرشاف اإللكــرتوين؛ وقــد يعــود هــذا لضعــف البنيــة 
التحتيــة، وعــدم توافــر شــبكة اتصــال انرتنــت جيــد يف 

ــدارس. امل

  ومــن جانــٍب آخــر، اتفقت دراســة العنــزي )2012(، 
والصائــغ )2018( عــىل ارتفــاع ممارســة اإلرشاف 
ــة  ــات اخلاص ــظ البيان ــق بحف ــام يتعل ــرتوين في اإللك
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باملــدارس واملديريــن واملعلمــني؛ وقــد ُيعــزى ارتفــاع 
ــول  ــة للتح ــات احلديث ــرًا للتوجه ــة نظ ــذه املامرس ه
ــن  ــتفادة م ــة، واالس ــل اإلدارة اإللكرتوني ــو تفعي نح
التقنيــة يف إنشــاء وحفــظ امللفــات. كــام اتفقــت دراســة 
كًا مــن أبــو العــا )2017(، والصائــغ )2018( عــىل 

ــرتوين. ــإرشاف اإللك ــع ل ــر موق رضورة تواف

ــو  ــات )2020(، وأب ــق العظام ــياق اتف ويف ذات الس
تقويــم  يف  ضعــف  وجــود  عــىل   )2017( العــا 
ــال  ــن خ ــادة م ــني والق ــني للمعلم ــني الرتبوي املرشف
اإلرشاف اإللكــرتوين، وهــذا يتفــق أيضــًا مــع دراســة 
ــن  ــفت ع ــث كش ــة )2015(، حي ــادة والعبابن ــو عي أب
ــع  ــني يف وض ــني الرتبوي ــدى املرشف ــكالية ل ــود إش وج
معايــري للتقويــم اإللكــرتوين. ولكــن مــن اجلديــر 
ــني يف  ــم املعلم ــة تقيي ــل عملي ــم تفعي ــه ت ــر أن بالذك
الوقــت احلــايل، مــن خــال حضــور املــرشف للمعلــم 
يف الفصــول االفرتاضيــة، أو مــن خــال تســجيل 

ــم.   ــامل املعل ــن أع ــوذج م نم

ــش  ــواملة والقطي ــن الس ــق كل م ــياق اتف ويف ذات الس
اســتخدام  بــأن   )2014( والشــوابكة   ،)2015(
ــق اإلرشاف  ــال يف تطبي ــىل جم ــّد أع ــب ُيع ــة الوي خدم
ــام أشــار كٌل مــن الســواملة والقطيــش  اإللكــرتوين. بين
ــال  ــل جم ــو أق ــرتوين ه ــد اإللك ــتخدام الربي إىل أن اس
ــذا  ــزى ه ــد ُيع ــرتوين؛ وق ــة اإلرشاف اإللك يف ممارس
ــدوى  ــني بج ــني واملعلم ــة املرشف ــدم قناع ــف لع الضع
توظيــف التكنولوجيــا وتطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، 
حيــث أشــارت الدراســة إىل أن عــدد كبــري مــن 

ــرتوين.  ــد إلك ــوان بري ــون عن ــني ال يملك املعلم

معوقات تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين:
ــا االرشاف  ــي يوفره ــدة الت ــا العدي ــن املزاي ــم م بالرغ
االلكــرتوين إالّ ان هنــاك العديــد مــن املعوقــات التــي 
القاســم )2013(  قامــت  فقــد  تطبيقــه،  تعــرتض 
ــي  ــات الت ــىل املعيق ــرف ع ــت إىل التع ــة هدف بدراس

تعــرتض عمليــة اإلرشاف اإللكــرتوين يف املــدارس 
احلكوميــة بالضفــة الغربيــة مــن وجهــة نظــر املرشفــني 
الرتبويــني، وقــد بلغــت عينــة الدراســة )244( مرشفــًا 
ومرشفــة، وقــد أشــارت النتائــج إىل وجــود معوقــات 
ــص يف  ــة كالنق ــة التحتي ــف البني ــل يف ضع ــة تتمث فني
ــت،  ــبكات االنرتن ــف ش ــيب، وضع ــزة احلواس أجه
اإلرشاف  ملشــاريع  املــادي  الدعــم  قلــة  كذلــك 
ــات  ــج إىل املعوق ــارت النتائ ــك أش ــرتوين، كذل اإللك
مــن  القديــم  اجليــل  رفــض  يف  املتمثلــة  البرشيــة 
املرشفــني الرتبويــني لفكــرة اإلرشاف اإللكــرتوين.

ــتخدام  ــدى اس ــن م ــث ع ــة للبح ــت دراس ــام ُأجري ك
بــام  اإللكرتونيــة  للتقنيــات  الرتبويــني  املرشفــني 
ــات  ــم يف بيئ ــب والتعل ــات التدري ــع عملي ــب م يتناس
ــي تواجههــم،  ــات الت ــرز املعوق ــدرايس وأب الفصــل ال
ــًا،  ــًا تربوي ــة )287( مرشف ــة الدراس ــت عين ــد بلغ وق
وتــم تطبيــق االســتبانة عــىل عينــة الدراســة، وأشــارت 
النتائــج إىل أنــه مل يتــم تدريــب املرشفــني بشــكل 
ــام  ــي، ك ــم الرقم ــة التعل ــم يف عملي كاف ألداء وظائفه
يســتخدم املرشفــني أجهــز الكمبيوتــر للقيــام بعمليــات 
البحــث، وأداء مهامهــم اإلرشافيــة، لكنهــم يواجهــون 
ــام  ــة. ك ــات التعلمي ــع التطبيق ــل م ــكلة يف التعام مش
ــول  ــم الفص ــن تصمي ــني م ــني واملعلم ــاين املرشف يع
ــال  ــإرشاف فع ــون ب ــوم املرشف ــام ال يق ــة، ك االفرتاضي
عــىل بيئــات التعلــم االفرتاضيــة وعمليــات التدريــس 
ــج أن  ــرت النتائ ــام أظه ــت، ك ــرب اإلنرتن ــم ع والتعل
املرشفــني ذوي الســنوات اخلــربة األطــول كانــوا أكثــر 
 Cano &( ــة ــات احلديث ــع التقني ــل م ــرددًا يف التعام ت

)Garcia, 2013

كذلــك أجــرى عبــد اللطيــف وآخــران )2017(
ــات اإلرشاف  ــىل أدبي ــرف ع ــت اىل التع ــة هدف دراس
اإللكــرتوين، كذلــك التعــرف عــىل صعوبــات تطبيــق 
االرشاف االلكــرتوين يف مــر، وقــد تــم تصنيــف 



41

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

واقع اإلرشاف اإللكرتوين ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر املرشفات الرتبويات

ــة.  ــة وبرشي ــة واداري ــات فني ــات اىل معوق ــذه املعوق ه
ومتثلــت الصعوبــات الفنيــة يف ضعــف البنيــة التحتيــة 
ــة يف  ــب وخاص ــزة احلاس ــص أجه ــات، ونق للمعلوم
القــرى، كذلــك ضعــف تدعيــم احلاســب باإلنرتنــت، 
ــة  ــدم مائم ــة ع ــات االداري ــت الصعوب ــام تضمن بين
املبــاين الســتخدام احلاســب واالنرتنــت، وارتفــاع  
تكلفــة تطبيــق االرشاف االلكــرتوين ســواء مــن توافــر 
األجهــزة أو الربجميــات أو االتصــال باإلنرتنــت، و قلــة 
ــت، يف  ــىل االنرتن ــور ع ــة املنش ــة العربي ــع الرتبوي املواق
ــل  ــدم تأهي ــة يف ع ــات البرشي ــت الصعوب ــني متثل ح
ــز  ــة، وعــدم وجــود حتفي الكــوادر للتعامــل مــع التقني
للتطويــر الــذايت ســواء للمرشفــني أو املعلمــني، وعــدم 

ــه. ــرتوين ومتطلبات ــل اإللك ــة التعام ــي بأمهي الوع

ــىل  ــرف ع ــة للتع ــدي )2018( بدراس ــام الكن ــام ق ك
مــن  اإللكرتونيــة  اإلرشافيــة  املتابعــة  صعوبــات 
وجهــة نظــر املرشفــني الرتبويــني، وتكونــت عينــة 
ــم  ــة، وت ــة تربوي ــًا ومرشف الدراســة مــن )122( مرشف
تطبيــق مقيــاس أداة الصعوبــات، وقــد أشــارت نتائــج 
الدراســة إىل وجــود صعوبــات كبــرية يف جمــال املتابعــة 
اإلرشافيــة حيــث جــاءت الصعوبــات الفنيــة يف املرتبــة 
ــزود  ــل م ــن قب ــت م ــف االنرتن ــاء ضع ــد ج األوىل وق
اخلدمــة كأعــىل الصعوبــات الفنيــة، تلتهــا الصعوبــات 
اإلداريــة وقــد حصــل ضعــف التنســيق بــني اجلهــات 
اإلرشافيــة التــي تتابــع االرشاف اإللكــرتوين عــىل أعىل 

ــة. ــة الدراس ــن عين ــًة م ــة موافق ــات اإلداري الصعوب

ــة  ــرون )2019( دراس ــج وآخ ــرت العرف ــك أج كذل
للكشــف عــن اهــم املعوقــات التــي تواجــه اإلرشاف 
اإللكــرتوين يف مــدارس التعليــم مــن وجهــة نظــر 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــد بلغ ــات، وق ــات الرتبوي املرشف
االســتبانة  واســتخدمت  تربويــة،  مرشفــة   )150(
ــج إىل أن  ــارت النتائ ــد أش ــات، وق ــع البيان كأداة جلم
املرشفــات يواجهــن صعوبــات مــن الناحيــة اإلداريــة 

ــم  ــب التعلي ــل مكات ــام داخ ــاخ الع ــة املن ــدم هتيئ كع
لتطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، باإلضافــة لضعــف 
الــدورات املقدمــة هلــن يف جمــال اإلرشاف اإللكــرتوين، 
تلتهــا املعوقــات الفنيــة والتــي متثلــت يف ضعــف 
ــال  ــة لاتص ــة التحتي ــوء البني ــت وس ــبكة االنرتن ش
إضافــًة لعــدم االهتــامم بإصــاح أعطــال أجهــزة 
احلاســب اآليل، تلتهــا املعوقــات البرشيــة كقلــة أعــداد 
ــب  ــزة احلاس ــة أجه ــغيل وصيان ــات يف تش املتخصص
اآليل، كذلــك ضعــف وجــود املتخصصــات يف تصميم 

وبرجمــة أنظمــة اإلرشاف اإللكــرتوين.

تناوهلــا  الدراســات الســابقة ياحــظ  وبالنظــر إىل 
للعديــد مــن املعوقــات التــي يمكــن تصنيفهــا اىل 
)أبــو  وماليــة.  وبرشيــة  إداريــة،  فنيــة،  معوقــات 
ــغ،  ــران، 2016؛ الصائ ــاين وآخ ــا، 2017؛ الدحي الع
ــف  ــد اللطي ــران، 2018؛ وعب ــج وآخ 2018؛ العرف
وآخــران، 2017؛ العنــزي، 2012؛ القاســم، 2013؛ 
 Cano & 2018؛  والكنــدي،  2019؛  القحطــاين، 

(Garcia, 2013

وقــد جــاءت املعوقــات الفنيــة يف املرتبــة األوىل كأهــم 
ــرتوين  ــة اإلرشاف اإللك ــه عملي ــي تواج ــات الت املعوق
2018؛  الصائــغ،  2016؛  وآخــران،  )الدحيــاين 
القحطــاين،  2013؛  القاســم،  2012؛  العنــزي، 
عــدم  يف  ومتثلــت   ،)2018 والكنــدي،  2019؛ 
ــف  ــدارس، وضع ــع امل ــال يف مجي ــبكة اتص ــر ش تواف
ــة  ــك قل ــة، كذل ــزّود اخلدم ــل م ــن قب ــا م ــال هب االتص
أجهــزة احلاســوب املخصصــة للمرشفــات الرتبويــات 
ــة  ــة خاص ــع إلكرتوني ــر مواق ــدم تواف ــامت، وع واملعل
بــاإلرشاف اإللكــرتوين، وقلــة الربجميــات الازمــة 

لــإرشاف اإللكــرتوين 

ويف دراســات أخــرى احتلــت املعوقــات اإلداريــة 
تطبيــق  عنــد  املعوقــات  كأهــم  األوىل  املرتبــة 
2018؛  وآخــران،  )العرفــج  اإللكــرتوين  اإلرشاف 
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وعبــد اللطيــف وآخــران، 2017(، ومتّثلــت هــذه 
لتطبيــق  املائــم  املنــاخ  توفــر  املعوقــات يف عــدم 
اإلرشاف اإللكــرتوين، إضافــًة إىل قصــور عمليــات 
العرفــج  وأضافــت  املعلمــني  أو  املرشفــني  حتفيــز 
ــة  ــذ دورات تدريبي ــم وتنفي ــة تصمي ــأن قل ــران ب وآخ
ــات  ــرز املعوق ــّد أب ــرتوين تع ــاإلرشاف اإللك ــة ب متعلق
اإلداريــة التــي حتــّد مــن تطبيقــه بصــورة فعالــة. بينــام 
ــة  ــة يف دراس ــة الثاني ــة املرتب ــات اإلداري ــت املعوق حل
الكنــدي )2018(، وكان أبرزهــا ضعــف التنســيق 
ــة  ــد مرجعي ــث ال توج ــة، حي ــات اإلرشافي ــني اجله ب
ــهيلها؛  ــة وتس ــات اإلرشاف اإللكرتوني ــم عملي لتنظي
وقــد يعــزى ذلــك لعــدم وجــود قســم متــص بــإدارة 
اإلرشاف اإللكــرتوين يف اهليــكل التنظيمــي إلدارات 
التعليــم ليقــوم بتنســيق اجلهــود، وتنظيــم املهــام 

اإلرشافيــة. 

ــق  ــات تطبي ــرز معوق ــة كأب ــات البرشي وجــاءت املعوق
العــا،  )أبــو  دراســات  يف  اإللكــرتوين  اإلرشاف 
 Cano & Garcia,ــران،2018؛ ــج وآخ 2017؛ العرف
ــربة  ــف خ ــات يف ضع ــك املعوق ــت تل 2013). ومتثل

املعلــامت والقائــدات يف اســتخدام خدمــات االنرتنت، 
وزيــادة أعــداد املعلــامت املســتجدات الــايت تنقصهــن 
ــرات يف  ــض املدي ــة بع ــدم رغب ــة، وع ــربة التعليمي اخل
ــاء  ــل أولي ــة تفاع ــرتوين، وقل ــل اإلرشاف اإللك تفعي
ــة  ــريًا قل ــة، وأخ ــع املدرس ــت م ــرب االنرتن ــور ع األم
الــدورات التدريبيــة املقدمــة للمرشفــني الرتبويــني 
 .(Cano & Garcia, 2013 2017؛  العــا،  )أبــو 
ــود  ــران )2019( إىل وج ــج وآخ ــارت العرف ــام أش ك
ــارات  ــدرة ومه ــف ق ــل يف ضع ــة تتمث ــات برشي معوق
ــات اإلرشاف  ــتخدام تقني ــات يف اس ــات الرتبوي املرشف
بنــاء  يف  متخصصــات  توفــر  وعــدم  اإللكــرتوين، 
ــو  ــار كان ــد أش ــرتوين. وق ــام إرشاف إلك ــم نظ وتصمي
وجارســيا) Cano& Garcia 2013( إىل وجــود فــروق 

يف  وتوظيفهــا  احلديثــة  التقنيــات  مــع  التعامــل  يف 
ــربة  ــنوات اخل ــري س ــزى ملتغ ــرتوين تع اإلرشاف اإللك

ــل. ــة األق ــربة اإلرشافي ــح اخل ــة، لصال اإلرشافي

منهج الدراسة:  
يف ضــوء أهــداف الدراســة تــم اســتخدام املنهــج 
الكمــي، بنموذجــه الوصفــي املســحي؛ نظــرًا ملناســبته 
لطبيعــة مشــكلة الدراســة وأســئلتها وأهدافهــا، حيــث 
يعتمــد عــىل مجــع البيانــات واملعلومــات عــن اإلرشاف 
ــدى  ــن وم ــه الراه ــىل وضع ــرف ع ــرتوين للتع اإللك
ممارســته مــن ِقبــل املرشفــات الرتبويــات، واملعوقــات 
التــي تواجههــن أثنــاء تطبيقــه، ومــن َثــم مقارنــة تلــك 
املعلومــات وحتليلهــا وتفســريها للوصــول إىل النتائــج. 
املســحي  املنهــج  نمــط  أن  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 

ــتعرض. ــح املس ــو املس ــتخدم، ه املس

جمتمع الدراسة وعينتها: 
املرشفــات  كافــة  مــن  الدراســة  جمتمــع  يتكــون 
ــام )رشق  ــم الدم ــّي تعلي ــات يف مكتب ــات الفنّي الرتبوي
ــغ  ــرب. والبال ــم اخلُ ــب تعلي ــة ًإىل مكت ــرب(، إضاف وغ
عددهــن )247( مرشفــة تربويــة، ُوفــق إحصائيــة 
إدارة التخطيــط والتطويــر بــاإلدارة العامــة لتعليــم 
املنطقــة الرشقيــة )2021(. ونظــرًا لصغــر حجــم 
ــىل  ــة ع ــع أداة الدراس ــم توزي ــد ت ــث فق ــع البح جمتم
ــراد املجتمــع، وقــد اســتجاب منهــن )134(  ــع أف مجي
ــة،  ــع الدراس ــايل جُمتم ــن إمج ــبة 54% م ــة، بنس ُمرشف
وقــد تنوعــت ســنوات اخلــربة لعينــة البحــث، حيــث 
ــات  ــات الرتبوي ــن املرشف ــى م ــة العظم ــت الغالبي كان
)74( مرشفــة يمتلكــن خــربة ألكثــر مــن 10 ســنوات.  
ــني  ــا ب ــة م ــة تربوي ــربة )44( مرشف ــت خ ــام تراوح بين
5-10 ســنوات يف حــني كانــت ســنوات اخلــربة أقــل 
ــة.   ــة تربوي ــدى )16( مرشف ــنوات، ل ــس س ــن مخ م
ومــن حيــث املؤهــل العلمــي محلــت الغالبيــة العظمــى 
مؤهــل  تربويــة  مرشفــة   )107( املرشفــات  مــن 
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ــة  ــة تربوي ــت )27( مرشف ــام حصل ــوس، بين البكالوري
ــا. ــات علي ــىل مؤه ع

أداة الدراسة:  
لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اختيــار االســتبانة 
ــىل  ــول ع ــة للحص ــة كأداة مائم ــئلة املغلق ذات األس
املعلومــات والبيانــات واحلقائــق املرتبطــة بالواقــع 
املــدروس. وقــد تــم بنــاء أداة الدراســة بــام يتوافــق مــع 
ــات  ــة األدبي ــد مراجع ــة بع ــئلتها البحثي ــا وأس أهدافه
بموضــوع  العاقــة  ذات  الســابقة  والدراســات 
الدراســة، واالســتفادة منهــا يف حتديــد بعــض جمــاالت 
 ،)2017( الرويــي  كدراســة  احلاليــة،  االســتبانة 
وقطيــش )2015(،  الســواملة  القحطــاين )2019(، 
واملعبــدي   ،)2012( الكنــدي   ،)2018( الصائــغ 
ــة  ــا النهائي ــد تكّونــت األداة يف صورهت )2011(. وق
ــع  ــا واق ــن مه ــىل حموري ــة ع ــارة موّزع ــن )53( عب م
ــاد:  ــة أبع ــمل ثاث ــرتوين، ويش ــق اإلرشاف اإللك تطبي
ــي.  ــر املهن ــة، والتطوي ــة، املهــام التعليمي املهــام اإلداري
وحمــور يتعلــق بمعوقــات تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين 
ــة،  ــات إداري ــة: معوق ــاد التالي ــب األبع ــًا حس مصنّف

ــة. ــات برشي ــة، ومعوق ــات فين معوق
وقــد تــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت اخلــاميس لتحديــد 
ــور األول،  ــود األداة يف املح ــن بن ــة ع ــتوى اإلجاب مس
إذ تــم إعطــاء بدائــل اإلجابــة لواقــع تطبيــق اإلرشاف 
ــًا )4(،  ــاَم )5(، غالب ــة: دائ ــرتوين األوزان التالي اإللك
أبــدًا )1(. وفيــام خيــّص  نــادرًا )2(،  أحيانــًا )3(، 
املحــور الثــاين املتعلــق بمعوقــات اإلرشاف اإللكرتوين 
فقــد ُأعطيــت بدائــل اإلجابــة األوزان التاليــة: موافــق 
بشــدة )5(، موافــق )4(، حمايــد )3(، غــري موافــق )2(، 

غــري موافــق بشــدة )1(.

صدق األداة: 
ــىل  ــا ع ــدى قدرهت ــدق األداة، وم ــن ص ــق م    للتحق
قيــاس اجلوانــب التــي ُوضعــت لقياســها بشــكل 

ــري،  ــدق الظاه ــاس الص ــا لقي ــم إخضاعه ــق، ت دقي
ــال:  ــن خ ــك م ــي وذل ــاق الداخ واالتس

صدق املحّكمني: 
ــىل  ــامد ع ــم االعت ــتبانة، ت ــدق االس ــن ص ــق م للتحق
للتأكــد  املحًكمــني(؛  الظاهــري )صــدق  الصــدق 
ــي  ــذي تنتم ــور ال ــرات للمح ــبة الفق ــدى مناس ــن م م
إليــه، كذلــك التحقــق مــن وضــوح وســامة صياغــة 
العبــارات، ومناســبتها لفئــات االســتجابة. إذ تــم 
عرضهــا عــىل ســبعة مــن ذوي اخلــربة واالختصــاص 
املاحظــات  ضــوء  ويف  الرتبويــة،  اإلدارة  جمــال  يف 
ــع  ــور واق ــاد حم ــد أبع ــل أح ــم تعدي ــات، ت والتوجيه
تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين مــن )اإلرشاف عــىل 
النظــام التعليمــي وتقويمــه( إىل ُبعــد املهــام التعليميــة، 
ــتبانة  ــىل االس ــات ع ــض التعدي ــراء بع ــم إج ــام ت ك

ــة. ــا النهائي ــا بصورهت ــا إلخراجه ــة عباراهت وصياغ

صدق االتساق الداخيل:
بعــد التأكــد مــن الصــدق الظاهــري لــأداة تــم 
تطبيقهــا ميدانيــًا عــىل عينــة اســتطاعية قدرهــا )26( 
ُمرشفــة، ومــن َثــم التأكــد مــن نتيجــة صــدق االتســاق 
الداخــي ألداة الدراســة بحســاب معامــل ارتبــاط 
ــد  ــارات الُبع ــن عب ــارة م ــة كل عب ــني درج ــون ب بريس

ــه.  ــي إلي ــذي تنتم ــور ال ــة للمح ــة الكلي ــع الدرج م
ــني  ــاط ب ــنّي مــن اجلــدول )1( أن معامــات االرتب يتب
العبــارات والدرجــة الكليــة عــىل مجيــع أبعــاد حمــورّي 
)واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، معوقــات تطبيــق 
اإلرشاف اإللكــرتوين( مقبولــة ألغــراض البحــث 
ــة  ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــت مجيعه ــث كان ــي، حي العلم
ــات  ــاع معام ــح ارتف ــام يتض ــن )0.05(. ك ــل م أق
االتســاق الداخــي لكافــة األبعــاد، ممــا ُيشــري إىل 
مــؤرشات صــدق مرتفعــة وكافيــة يمكــن الوثــوق هبــا 

ــة. ــة احلالي ــق الدراس يف تطبي
ثبات أداة الدراسة:
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جدول )1(: معامل ارتباط بريسون بني كل عبارة والدرجة الكلية عىل مجيع أبعاد حمورًي 
)واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين، معوقات تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين(

جدول )2( معامات الثبات ملحاور االستبانة والدرجة الكلية لاستبانة

حمور معوقات تطبيق اإلرشاف اإللكرتوينحمور واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين

العبارة
معامل 
االرتباط

العبارة
معامل 
االرتباط

العبارة
معامل 
االرتباط

العبارة
معامل 
االرتباط

العبارة
معامل 
االرتباط

العبارة
معامل 
االرتباط

املعوقات البرشيةاملعوقات الفنيةاملعوقات اإلداريةالتطوير املهنياملهام التعليميةاملهام اإلدارية
1**0.631**0.661**0.611**0.771**0.261**0.50
2**0.622**0.782**0.692**0.882**0.622**0.93
3**0.703**0.673**0.703**0.923**0.773**0.91
4**0.454**0.514**0.474**0.934**0.884**0.86
5**0.615**0.655**0.815**0.895**0.585**0.64
6**0.566**0.256**0.966**0.49
7**0.907**0.727**0.897**0.26
8**0.458**0.728**0.75
9**0.909**0.639**0.57

10**0.4310**0.7110**0.37
11**0.6811**0.5611**0.77
12**0.7012**0.46
13**0.78

ــة  ــتخدام معادل ــم اس ــة، ت ــات أداة الدراس ــاب ثب حلس
ــات  ــل الثب ــاب معام ــم حس ــث ت ــاخ، حي ــا كرونب ألف
لــكل حمــور مــن حمــاور االســتبانة، ثــم حســاب 
معامــل الثبــات الــكي لاســتبانة. ومــن خــال نتائــج 
ــاخ  ــا كرونب ــل ألف ــم معام ــح ان قي ــدول )2( يّتض اجل
ملحــاور الدراســة مرتفعــة، حيــث تراوحــت بــني 

 ،)α= 0.82( ومعامــل ثبــات )α= 0.91( معامــل ثبــات
 .)α= 0.94( وبلــغ معامــل الثبــات لــأداة بشــكل كي
وتعــد هــذه القيــم مرتفعــة ُومطمِئنــة ملــدى ثبــات أداة 

ــة.  الدراس

األساليب اإلحصائية: 

معامل ألفا كرونباخالُبعـــداملحور

واقع اإلرشاف اإللكرتوين
0.91املهام اإلدارية
0.89املهام التعلمية

0.92مهام التطوير املهني للمعلامت

   معوقات تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين
0.91املعوقات اإلدارية

0.82املعوقات الفنية
0.89املعوقات البرشية

0.94الثبات الكي لأداة

 )SPSS( ــة ــزم اإلحصائي ــج احل ــتخدام برنام ــم اس ت
يف  اإلحصائيــة  األســاليب  مــن  عــدد  واســتخدام 
ــون،  ــاط بريس ــل ارتب ــا معام ــات ومنه ــة البيان معاجل

لــأداة،  الداخــي  االتســاق  صــدق  مــن  للتأكــد 
ــة  ــة الكلي ــارة والدرج ــاط كل عب ــة ارتب ــة درج ملعرف
ــاخ،  ــة ألفــا كرونب ــم اســتخدام معادل للمحــور، كــام ت
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جدول )3( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات ُبعد "واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين يف املهام اإلدارية"

ــؤال  ــن الس ــة ع ــات األداة. ولإجاب ــن ثب ــق م للتحق
ــق اإلرشاف  ــع تطبي ــن واق ــف ع ــق بالكش األول املتعل
بالكشــف  املتعلــق  الثــاين  والســؤال  اإللكــرتوين، 
ــل  ــتخدام التحلي ــم اس ــد ت ــه، فق ــات تطبيق ــن معوق ع
طريــق  عــن   )Descriptive analysis( الوصفــي 
حســاب املتوســط، واالنحرافــات املعياريــة؛ للتعــرف 
ــىل كل  ــة ع ــراد الدراس ــتجابات أف ــط اس ــىل متوس ع
ــدى  ــىل م ــرف ع ــاور، والتع ــارات املح ــن عب ــارة م عب
انحــراف اســتجابات أفــراد الدراســة لــكل عبــارة مــن 

ــور.  ــارات املح عب

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:

الســؤال األول: مــا واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين 
مــن وجهــة نظــر املرشفــات الرتبويــات بمدينتــّي 

ــرب؟  ــام واخلُ الدم

الُبعــد االول: واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين عــىل 

مســتوى املهــام اإلداريــة. 

يّتضــح مــن اجلــدول )3( تقــارب درجــة موافقــة أفــراد 
ــق اإلرشاف  ــع تطبي ــد واق ــارات بع ــىل عب ــة ع الدراس
ــث  ــة، حي ــام اإلداري ــتوى امله ــىل مس ــرتوين ع اإللك
يشــمل املحــور )13( فقــرة، وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــراد الدراس أف
وتراوحــت  الدراســة،  أداة  عــىل  دائــاًم(  )غالبــًا/ 
 .)4.52 اىل   3.64( مــن  احلســابية  املتوســطات 
وعليــه، يمكــن القــول أن املتوســط العــام الســتجابات 
أفــراد الدراســة عــىل عبــارات بعــد واقــع تطبيــق 
ــن  ــة م ــغ )4.09( درج ــد بل ــرتوين ق اإلرشاف اإللك
ــات  ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس )5( وه
املقيــاس اخلــاميس، والتــي تشــري إىل أن املرشفــات 
الرتبويــات غالبــًا مــا يقمــن بمهامهــن اإلداريــة بشــكل 

ــرتوين. إلك
ــم )6(  ــارة رق ــأن العب ــاه ب ــدول أع ــن اجل ــح م ويتض

املتوسط العبـــــــــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
التكرارالرتتيباملعياري

دائاًم4.520.681 أزّود املعلامت بالتعاميم بشكل إلكرتوين6

دائاًم4.430.722 أقوم بإعداد التقارير اخلاصة بالعمل اإلرشايف إلكرتونيًا3

 أقوم بحفظ البيانات واملعلومات اخلاصة باألعامل اإلرشافية بشكل 10
دائاًم4.360.843إلكرتوين

دائاًم4.240.904 أقوم بإعداد اخلطط اإلرشافية بصورة إلكرتونية1

غالبًا4.180.885أتواصل بشكل إلكرتوين مع املسؤولني يف إدارة التعليم أو الوزارة9

غالبًا4.181.06 أوزع املهام عىل املعلامت بصورة إلكرتونية12

غالبًا4.131.17أتبادل املعلومات مع إدارة املدرسة إلكرتونيًا8

غالبًا4.070.998 أعقد اجتامعات مع املعلامت والقائدات بشكل إلكرتوين13

غالبًا4.041.139 استخدم الربيد اإللكرتوين يف التواصل إلدارة الشؤون اإلرشافية2

غالبًا3.931.0510 أفّعل برامج التواصل االجتامعي يف اإلرشاف الرتبوي5

غالبًا3.821.2311أفّعل املوقع اإللكرتوين لإرشاف الرتبوي4
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املتوسط العبـــــــــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
التكرارالرتتيباملعياري

غالبًا3.641.3112 استخدم احلوسبة السحابية يف مشاركة وتبادل امللفات7

غالبًا3.641.6113 لدَي ملف إنجاز إلكرتوين11

غالبًا7. 4.090املتوسط احلسايب العام

ــم بشــكل إلكــرتوين" جــاءت  "أزّود املعلــامت بالتعامي
باملرتبــة األوىل كأعــىل فقــرة مــن حيــث املتوســط 
احلســايب )4.52(، ويّتضــح مــن خــال ذلــك حرص 
ــامت،  ــة املعل ــم لكاف ــال التعامي ــىل إيص ــات ع املرشف
ــواملة  ــة الس ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــاق ه ــر اتف ويظه
وقطيــش )2015(، والشــوابكة )2014( يف ارتفــاع 
تفعيــل تطبيقــات اإلرشاف اإللكــرتوين ملتابعــة اللوائح 
والتعاميــم وتوجيههــا للمعلمــني. وقــد تلتهــا العبــارة 
ــل  ــة بالعم ــر اخلاص ــداد التقاري ــوم بإع ــم )3( " أق رق
اإلرشايف إلكرتونيــًا " باملرتبــة الثانيــة بمتوســط حســايب 
)4.43(. ويمكــن تفســري ارتفــاع تلــك املامرســة 
نظــرًا ملــا يتضمنــه إعــداد التقاريــر بصــورة إلكرتونيــة 
مــن توفــري وقــت وجهــد املرشفــة فضــَا عــن تقليــل 
ــذه  ــت ه ــر. واتفق ــة التقاري ــة يف كتاب ــاء اليدوي االخط
ــاع  ــارت إىل ارتف ــي أش ــات الت ــع الدراس ــة م النتيج

ــة  ــرتوين املتعلق ــة يف اإلرشاف اإللك ــات اإلداري املامرس
بإعــداد التقاريــر والســجات بصــورة إلكرتونيــة 
2012؛  العنــزي،  2016؛  وآخــران،  )الدحيــاين 

والصائــغ، 2018(.
ــم )7(  ــان رق ــت العبارت ــد حصل ــس فق ــىل العك وع
ــادل  ــاركة وتب ــحابية يف مش ــبة الس ــتخدم احلوس "اس
ــدَي ملــف إنجــاز  ــم )11( "ل ــارة رق امللفــات"، والعب
ــايب  ــط حس ــرية بمتوس ــة األخ ــىل املرتب ــرتوين" ع إلك
متســاٍو )3.64(. وعــىل الرغــم كــون هاتــني العبارتني 
أقــل العبــارات موافقــة، إال أهنــا جاءت بدرجة ممارســة 
مرتفعــة. وهــذا مــا يتفــق مــع مــا أشــارت إليــة نتيجــة 
ــب  ــع الوي ــل مواق ــدور تفعي ــفر )2008( ب ــة س دراس
ــة  ــرشف، وإمكاني ــة بامل ــجات اخلاص ــظ الس يف حف

ــني.  ــع املعلم ــاركتها م مش

جدول )4( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات بعد "واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين يف املهام التعليمية"

املتوسط العبــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
التكرارالرتتيباملعياري

دائاًم4.540.681أقّيم املعلامت باستخدام أساليب اإلرشاف اإللكرتوين1

دائاًم4.430.852أقوم بمتابعة سري العملية التعليمية إلكرتونيًا2

دائاًم4.370.953أحدد مواعيد الزيارات الصفية إلكرتونًيا6

دائاًم4.3370.864أقوم بالتخطيط للعملية اإلرشافية مع املعلمة بشكل إلكرتوين4

دائاًم4.3310.995ُأرسل التوجيهات املتعلقة باملنهج الدرايس بشكل إلكرتوين5

دائاًم4.2751.056أضع معايري لتقويم املعلمة أثناء فرتة التعليم اإللكرتوين7

دائاًم4.2720.887أقوم باإلرشاف عىل أداء الطاب وحتصيلهم بشكل إلكرتوين 12

غالبًا4.190.858أّطلع عىل امللفات اخلاصة باملعلمة إلكرتونيًا3
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املتوسط العبــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
التكرارالرتتيباملعياري

أرشف عىل سري عملية االختبارات من خال األساليب 11
غالبًا4.161.019اإللكرتونية

غالبًا4.151.0010أتلقى استفسارات املعلامت حول العملية التعلمية إلكرتونيًا9

غالبًا4.061.0111أقوم بحل املشكات التي تواجه املعلامت بطريقة إلكرتونية10

غالبًا3.811.2812أنّفذ املداوالت اإلرشافية إلكرتونيًا8

غالبًا4.240.68املتوسط احلسايب العام

البعــد الثــاين: واقــع تطبيــق االرشاف االلكــرتوين عــى 
مســتوى املهــام التعليميــة

يتضــح مــن اجلــدول )4( تقــارب درجــة موافقــة أفــراد 
ــق اإلرشاف  ــع تطبي ــد واق ــارات بع ــىل عب ــة ع الدراس
ــث  ــة، حي ــام التعليمي ــتوى امله ــىل مس ــرتوين ع اإللك
يشــمل املحــور )12( فقــرة وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــراد الدراس أف
)غالبــًا/ دائــاًم( وقــد بلــغ املتوســط العــام الســتجابات 
ــة  ــد )4.24 درج ــارات الُبع ــىل عب ــة ع ــراد الدراس أف
مــن 5( والتــي تشــري إىل درجــة تطبيــق مرتفعــة جــدًا 

ــة. ــام التعليمي ــتوى امله ــىل مس ع
ــامت  ــم املعل ــم )1( "أقّي ــارة رق ــأن العب ــح ب ــام يتض ك
ــاءت  ــرتوين" ج ــاليب اإلرشاف اإللك ــتخدام أس باس
وممــا   ،)4.54( حســايب  بمتوســط  األوىل  باملرتبــة 
ــم  ــامد وزارة التعلي ــداد واعت ــة إع ــذه املامرس ــّزز ه ُيع
الســتامرات تقييــم أداء املعلــامت خــال فــرتة التعليــم 
اإللكــرتوين عــرب منصــة مدرســتي. كــام أن هــذه 
ــات  ــن الدراس ــدد م ــج ع ــع نتائ ــت م ــة اختلف النتيج
ــني  ــل املرشفــني الرتبوي ــي أشــارت إىل قصــور تفعي الت
لتقنيــات اإلرشاف اإللكــرتوين يف عمليــات تقويــم أداء 
ــة،  ــادة والعبابن ــو عي ــا، 2017؛ أب ــو الع ــني )أب املعلم
2015؛ والعظامــات، 2020(. وقــد يعــزى ذلــك 
ــم  ــا حيّت ــد مم ــن بع ــم ع ــرتة التعلي ــة ف ــرًا خلصوصي نظ

عــىل املرشفــة الرتبويــة توظيــف التقنيــة ألداء أدوراهــا 
الرئيســية يف تقييــم أداء املعلــامت خــال فــرتة التعليــم 
ــارة  ــأن العب عــن ٌبعــد. كــام ُيظهــر مــن اجلــدول )4( ب
ــة  ــة التعليمي ــري العملي ــة س ــوم بمتابع ــم )2( "أق رق
إلكرتونيــًا " جــاءت باملرتبــة الثانيــة بمتوســط حســايب 
املرشفــة  قــدرة  إىل  ُيشــري  الــذي  األمــر   ،)4.43(
الرتبويــة عــىل التعامــل مــع بيئــات التعلــم االفرتاضيــة 
ــًة  ــت، ٌمتلف ــال اإلنرتن ــن خ ــس م ــات التدري وعملي
ــيا )2013(  ــو وجارس ــة كان ــه دراس ــارت إلي ــام أش في
أداء  يف  قصــور  وجــود  حــول   Cano & Garcia

املرشفــني ألعامهلــم اإلرشافيــة فيــام يتعلــق بــاإلرشاف 
ــت. ــرب االنرتن ــم ع ــات التعلي ــىل عملي ع

وعــىل العكــس، فقــد جــاءت العبــارة رقــم )8( " أنّفــذ 
ــرية  ــة األخ ــًا" باملرتب ــة إلكرتوني ــداوالت اإلرشافي امل
ــري  ــد ُيش ــا ق ــايب )3.81(، مم ــط حس ــة بمتوس وبدرج
إىل توظيــف املرشفــات ألســاليب تواصــل أخــرى 
الدراســية  باملــادة  اخلاصــة  التوجيهــات  إلرســال 
ِعوضــًا عــن تنفيــذ املــداوالت اإلرشافيــة اإللكرتونيــة 

ــة. ــورة دائم بص

البعــد الثالــث: واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين 
ــامت. ــي للمعل ــر املهن ــام التطوي ــتوى مه ــى مس ع

ــارب  ــر تق ــدول )5( فيظه ــاء يف اجل ــا ج ــىل م ــاًء ع بن
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــراد الدراس ــة أف ــة موافق درج
واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين عــىل مســتوى 
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جدول )5( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات بعد واقع تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين يف تطوير املعلامت مهنيًا

املتوسط العبارة
احلسايب

االنحراف 
التكرار الرتتيباملعياري

دائاَم4.251.051أقوم بإرسال مواعيد الربامج والدورات التدريبية بشكل إلكرتوين.4

غالبًا4.151.172أحدد االحتياجات التدريبية من خال االستطاعات اإللكرتونية1

غالبًا4.131.173أوظف التقنية لتقديم الدعم للمعلامت األوىل بالرعاية11

غالبًا4.121.214 أنرش الفيديوهات التعليمية لتطوير املعلامت إلكرتونًيا6

غالبًا4.101.225أشجع املعلامت عىل تبادل اخلربات عرب استخدام الوسائط االلكرتونية 8

 أزّود املعلامت بروابط إلكرتونية حلضور مؤمترات وندوات علمية بشكل 7
غالبًا4.011.316إلكرتوين.

غالبًا3.991.277أوظف التقنية لقياس أثر التدريب9

غالبًا3.811.378 أدّرب املعلامت لاستفادة من خدمات اإلرشاف اإللكرتوين2

غالبًا3.781.279أنظم دورات تدريبية مع مدربني بشكل إلكرتوين3

غالبًا3.701.3910 أعقد دورات تدريبية إلكرتونية للمعلامت والقائدات5

نادرًا2.601.3311 أقوم بإعداد نرشات تربوية تتناول املستجدات التقنية احلديثة 10

غالبًا3.970.98املتوسط احلسايب العام

ــور  ــمل املح ــث يش ــامت، حي ــي للمعل ــر املهن التطوي
)11( فقــرة، وقــد جــاءت اســتجابات أفــراد الدراســة 
ــاًم(  ــادرًا/ دائ ــة )ن ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ع
عــىل أداة الدراســة، حيــث تراوحــت املتوســطات 
ــري إىل أن  ــا ُيش ــن )2.60 اىل 4.25(. مم ــابية م احلس
ــىل  ــة ع ــراد الدراس ــتجابات أف ــام الس ــط الع املتوس
عبــارات بعــد واقــع تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين 
يف جمــال التطويــر املهنــي للمعلــامت بلــغ )3.97 
ــة  ــة الرابع ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5(، وه ــة م درج
ــري إىل أن  ــي تش ــاميس، والت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ م
ــي  ــر املهن ــام التطوي ــن مه ــا يامرس ــًا م ــات غالب املرشف

ــرتوين. ــكل إلك ــامت بش للمعل
وتفصيــًا ملــا ســبق، فقــد جــاءت العبــارة رقــم 
)4( " أقــوم بإرســال مواعيــد الربامــج والــدورات 
األوىل  املرتبــة  يف  إلكــرتوين"  بشــكل  التدريبيــة 
العبــارة رقــم  تلتهــا  بمتوســط حســايب )4.25(. 

ــن  ــامت م ــة للمعل ــات التدريبي ــدد االحتياج )1( "أح
خــال االســتطاعات اإللكرتونيــة" يف املرتبــة الثانيــة 
هــذه  تعكــس  وقــد   .)4.15( حســايب  بمتوســط 
النتائــج مــدى حــرص املرشفــات عــىل توظيــف التقنية 
يف تنميــة وتطويــر املعلــامت مهنيــًا، متفقــًة بذلــك مــع 
نتيجــة دراســة الرويــي )2017( حــول دور اإلرشاف 

ــًا. ــني مهني ــة املعلم ــرتوين يف تنمي اإللك
ويف املقابــل، حصلــت العبــارة رقم )5( "أعقــد دورات 
عــىل  والقائــدات"  للمعلــامت  إلكرتونيــة  تدريبيــة 
املرتبــة مــا قبــل األخــرية بمتوســط حســايب )3.70(، 
ــران  ــاين وآخ ــة الدحي ــع دراس ــق م ــة تتف ــذا النتيج وه
ــني  ــة املرشف ــاع ممارس ــارت إىل ارتف ــي أش )2016( الت
الرتبويــني إلقامــة دورات تدريبيــة إلكرتونيــة. ومتلفــًة 
يف ذات الوقــت عــن دراســة القحطــاين )2019( التــي 
أشــارت إىل قلــة عقــد املرشفــات الرتبويــات لــدورات 
ــم  ــارة رق ــاءت العب ــريًا، ج ــة. وأخ ــة إلكرتوني تدريبي
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جدول )6( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات أبعاد معوقات تطبيق اإلرشاف اإللكرتوين

)10( والتــي نصــت عــىل "أقــوم بإعــداد نــرشات 
يف  احلديثــة"  التقنيــة  املســتجدات  تتنــاول  تربويــة 
املرتبــة األخــرية وبمتوســط حســايب )2.60(، ممــا 
ــن  ــا يقم ــادرًا م ــات ن ــات الرتبوي ــري إىل أن املرشف ُيش
ــت  ــد اتفق ــة، وق ــرشات الرتبوي ــم الن ــداد وتصمي بإع
هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه نتائــج عــدد مــن 
ــني  ــني الرتبوي ــم املرشف ــور تصمي ــات يف قص الدراس
ــودة  ــن ج ــن م ــي حتّس ــة الت ــة التقني ــرشات الرتبوي للن
ــران،  ــاين وآخ ــني )الدحي ــية للمعلم ــارات التدريس امله

الشــافعي، 2007(. 2016؛ 
مــا  خــال  مــن  األول  الســؤال  عــن  ولإجابــة 
ــتجابات  ــإن اس ــداول )3( و)4( و)5( ف ــه اجل أظهرت
ــق اإلرشاف  ــع تطبي ــور واق ــىل حم ــة ع ــراد الدراس أف
اإللكــرتوين جــاءت بدرجــة ُمرتفعــة، حيــث بلــغ 
ــًة يف  ــن 5(، ٌمتفق ــور )4.10 م ــام للمح ــط الع املتوس
ــث  ــن حي ــات م ــن الدراس ــدد م ــج ع ــع نتائ ــك م ذل
ارتفــاع درجــة تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين )أبــو 
عيــادة والعبابنــة، 2015؛ الدحيــاين وآخــران، 2016؛ 

ويمكــن   .)2018 والصائــغ،  2019؛  القحطــاين، 
تفصيــل اســتجابات أفــراد الدراســة عــىل أبعــاد املحور 
كالتــايل: جــاء بعــد املهــام التعليميــة يف املرتبــة األوىل، 
بمتوســط )4.24 مــن 5(. يليــه ُبعــد املهــام اإلداريــة 
يف املرتبــة الثانيــة، بمتوســط )4.09 مــن 5(.. وأخــريًا 
املرتبــة  للمعلــامت يف  املهنــي  التطويــر  بعــد  حــّل 
ُيعــزى  بمتوســط )3.97 مــن 5(. وقــد  الثالثــة، 
ارتفــاع ممارســات اإلرشاف اإللكــرتوين يف جمــال املهــام 
ــد،  ــن ُبع ــم ع ــو التعلي ــول نح ــرًا للتح ــة، نظ التعليمي
ــة  ــة العملي ــة يف متابع ــن رضورة ُملّح ــه م ــا يعكس وم
التعليميــة والتحقــق مــن ســريها نحــو حتقيــق أهــداف 
التعليــم خــال هــذه الفــرتة االســتثنائية-خال فــرتة 

ــا. ــة كورون جائح

ــق اإلرشاف  ــات تطبي ــي معوق ــا ه ــاين: م ــؤال الث الس
ــات  ــات الرتبوي ــر املرشف ــة نظ ــن وجه ــرتوين م اإللك

ــرب؟  ــام واخلُ ــّي الدم بمدينت
فيــام يــي تفصيــل لكافــة أبعــاد معوقــات تطبيــق 
اإلرشاف اإللكــرتوين )املعوقــات اإلداريــة، املعوقــات 

املتوسط العبــــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املوافقة
املعوقات اإلدارية لتطبيق اإلرشاف اإللكرتوين

عدم هتيئة البيئة املناسبة يف مكاتب التعليم واإلرشاف واملدارس لتطبيق 1
موافق3.991.11اإلرشاف اإللكرتوين

قلة التحفيز والتشجيع املادي واملعنوي للمرشفات اللوايت يفعّلن 4
موافق3.841.12اإلرشاف اإللكرتوين

موافق3.821.13قصور اللوائح التي تنّظم عملية اإلرشاف اإللكرتوين3

موافق3.551.34عدم وجود قسم متص إلدارة اإلرشاف اإللكرتوين يف مكتب التعليم.6

حمايد3.401.25ضعف الوعي بأمهية اإلرشاف اإللكرتوين لدى املسؤولني بإدارة التعليم5

قلة الصاحيات املمنوحة للمرشفات الرتبويات يف االطاع عىل بيانات 7
حمايد3.361.26املدراس

قلة الدورات التدريبية املقدمة للمرشفات الرتبويات حول اإلرشاف 2
غري موافق2.281.27اإللكرتوين

موافق86. 3.610املتوسط احلسايب العام



50

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٨(  صفر  ١٤٤٤ هـ - سبتمبر ٢٠٢٢ م

واقع اإلرشاف اإللكرتوين ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر املرشفات الرتبويات

املتوسط العبــــــــــارةم
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املوافقة
املعوقات الفنية لتطبيق اإلرشاف اإللكرتوين

موافق4.090.911ضعف مستوى البنية التحتية لاتصال يف مكتب اإلرشاف4

موافق3.971.152ضعف خدمة االنرتنت من قبل مزود اخلدمة يف مكتب اإلرشاف2

موافق3.761.043عدم توفر برامج وأنظمة إلكرتونية تدعم اللغة العربية5

موافق3.521.174عدم توفر أدلة توضيحية وإرشادية لتطبيق اإلرشاف اإللكرتوين3

غري موافق2.391.265عدم وجود فريق متص للدعم الفني1

موافق3.750.70املتوسط احلسايب العام

املعوقات البرشية لتطبيق اإلرشاف اإللكرتوين

نقص الكوادر البرشية املتخصصة يف تصميم وتشغيل أنظمة اإلرشاف 4
موافق 4.280.991اإللكرتوين

بشدة

موافق3.780.992كثافة األعباء الفنية واإلدارية املناطة باملرشفة الرتبوية1

موافق3.511.103ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى املرشفة الرتبوية5

حمايد3.331.244ضعف الثقافة التقنية لدى املرشفة الرتبوية2

غري موافق 2.241.205ضعف قناعة املرشفة الرتبوية بجدوى اإلرشاف اإللكرتوين3
بشدة

موافق84. 3.630املتوسط احلسايب العام

نظــر  وجهــة  مــن  البرشيــة(  واملعوقــات  الفنيــة، 
الرتبويــات: املرشفــات 

البعــد األول: املعوقــات اإلداريــة لتطبيــق اإلرشاف 
اإللكــرتوين:

ــراد  ــة أف ــة موافق ــًا يف درج ــدول )6( تباين ــس اجل يعك
الدراســة عــىل عبــارات ُبعــد املعوقــات اإلداريــة 
تراوحــت  فقــد  اإللكــرتوين،  اإلرشاف  لتطبيــق 
متوســطات االســتجابة مــن )2.28 اىل 3.99(. بينــام 

بلــغ املتوســط العــام لاســتجابات عــىل عبــارات بعــد 
املعوقــات اإلداريــة )3.61 درجــة مــن 5( وهــذا 
ــاس  ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع بالفئ ــط يق املتوس
اخلــاميس، والتــي تشــري إىل أن املعوقــات اإلداريــة 

ــة. ــة مرتفع ــاءت بدرج ج
ــة  ــة البيئ ــدم هتيئ ــم )1( "ع ــارة رق ــت العب ــد احتل وق
املناســبة يف مكاتــب التعليــم واإلرشاف واملــدارس 
لتطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين" املرتبــة األوىل بمتوســط 
حســايب )3.99(، وقــد يعــود ذلــك للتكلفــة املرتفعــة 
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ــزة  ــدارس باألجه ــب وامل ــة املكات ــة كاف ــة لتهيئ الازم
واملعــدات الازمــة لتفعيــل اإلرشاف اإللكــرتوين، 
وهــذا مــا يتفــق مــع دراســة كًا مــن العرفــج وآخــران 
فيــام   )2017( وآخــران  اللطيــف  وعبــد   )2018(
ــري  ــم توف ــاخ املائ ــة واملن ــة البيئ ــور هتيئ ــق بقص يتعل
ــارة  ــاءت العب ــام ج ــرتوين. بين ــل اإلرشاف اإللك لتفعي
ــة  ــة املقدم ــدورات التدريبي ــة ال ــم )2( "قل ــارة رق عب
ــرتوين"  ــول اإلرشاف اإللك ــات ح ــات الرتبوي للمرشف
ــذه  ــايب )2.28( وه ــط حس ــرية بمتوس ــة األخ باملرتب
النتيجــة تشــري إىل توفــر عــدد مــن الــدورات التدريبيــة 
امُلقّدمــة للمرشفــات الرتبويــات والتــي تســتهدف 
إكســاهبن مهــارات اإلرشاف اإللكــرتوين، وبالتــايل 
ــة  ــه دراس ــارت إلي ــا أش ــع م ــة م ــذه النتيج ــف ه ختتل
الــدورات  بقصــور   )2018( وآخــران  العرفــج 
ــارات اإلرشاف  ــم ومه ــاول مفاهي ــي تتن ــة الت التدريبي

ــرتوين. اإللك

لتطبيــق اإلرشاف  الفنيــة  املعوقــات  الثــاين:  البعــد 
اإللكــرتوين:

يتضــح مــن اجلــدول )6( تبايــن درجــة موافقــة أفــراد 
الدراســة عــىل عبــارات بعــد املعوقــات الفنيــة لتطبيــق 
اإلرشاف اإللكــرتوين، فقــد جــاءت االســتجابات 
ــق(،  ــق/ مواف ــري مواف ــني )غ ــت ب ــات تراوح بدرج
ــن )2.39  ــابية م ــطات احلس ــت املتوس ــث تراوح حي
اىل 4.09(. وعليــه يمكــن القــول، بــأن املتوســط 
ــارات  ــىل عب ــة ع ــراد الدراس ــتجابات أف ــام الس الع
ــن  ــة م ــغ )3.75 درج ــد بل ــة ق ــات الفني ــد املعوق ُبع
ــات  ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس 5( وه
املقيــاس اخلــاميس، والتــي تشــري إىل أن املعوقــات 

ــة. ــة مرتفع ــاءت بدرج ــة ج الفني
فقــد جــاءت العبــارة رقــم )4( "ضعــف مســتوى 
البنيــة التحتيــة لاتصــال يف مكتــب اإلرشاف" باملرتبــة 
األوىل بمتوســط حســايب )4.09(، وهــذه النتيجــة 

ــي أشــارت إىل  ــد مــن الدراســات الت تتفــق مــع العدي
ــة  ــة التحتي ذات املعــوق الفنــي املتمثــل يف قصــور البني
ــران،  ــاين وآخ ــب اإلرشاف )الدحي ــال يف مكات لاتص
ــزي، 2012؛ القاســم،  ــغ، 2018؛ العن 2016؛ الصائ
 .)2018 والكنــدي،  2019؛  القحطــاين،  2013؛ 
ــم  ــارة رق ــاءت العب ــك، ج ــن ذل ــض م ــىل النقي وع
)3("عــدم وجــود فريــق متــص للدعــم الفنــي" 
ــد  ــايب )2.39(، وق ــط حس ــرية بمتوس ــة األخ باملرتب
ُيفــرّس ذلــك بــأن اخلدمــات التــي تقّدمهــا إدارة تقنيــة 
املعلومــات بتعليــم املنطقــة ورسعــة جتاوهبــا قــد ُتغنــي 
ــي يف  ــم الفن ــص بالدع ــق مت ــود فري ــن رضورة وج ع

مكاتــب اإلرشاف.

ــق اإلرشاف  ــة لتطبي ــات البرشي ــث: املعوق ــد الثال البع
ــرتوين: اإللك

ــراد  ــة أف ــة موافق ــاوت درج ــدول )6( تف ــف اجل يكش
الدراســة عــىل عبــارات بعــد املعوقــات البرشيــة لتطبيق 
اإلرشاف اإللكــرتوين، فقــد جــاءت االســتجابات 
ــق  ــري موافق/غريمواف ــني )غ ــت ب ــات تراوح بدرج
ــن  ــابية م ــطات احلس ــت املتوس ــث تراوح ــدة(، حي بش
)2.24 اىل 4.28(. وبنــاًء عليــه، يتضــح أن املتوســط 
ــارات  ــىل عب ــة ع ــراد الدراس ــتجابات أف ــام الس الع
بعــد املعوقــات البرشيــة قــد بلــغ )3.63 درجــة مــن 
ــات  ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس 5( وه
املقيــاس اخلــاميس، والتــي تشــري إىل أن املعوقــات 

ــة. ــة مرتفع ــاءت بدرج ــة ج البرشي
وعنــد إلقــاء الضــوء عــىل متوســطات البعــد، يّتضــح 
البرشيــة  الكــوادر  نقــص   "  )4( رقــم  العبــارة  أن 
املتخصصــة يف تصميــم وتشــغيل أنظمــة اإلرشاف 
اإللكــرتوين" احتلــت املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب 
ــو  ــة كان ــج دراس ــع نتائ ــق م ــا يتف ــذا م )4.28(، وه
قلــة  يف     Cano & Garcia وجارســيا)2013( 
ــزة اإلرشاف  ــة وأجه ــم أنظم ــات بدع ــداد املختص أع
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رقــم  العبــارة  جــاءت  املقابــل،  ويف  اإللكــرتوين. 
بجــدوى  الرتبويــة  املرشفــة  قناعــة  )3("ضعــف 
كأقــل  األخــرية  باملرتبــة  اإللكــرتوين"  اإلرشاف 
 .)2.24( حســايب  بمتوســط  البرشيــة  املعوقــات 
ــات  ــات مقتنع ــات الرتبوي ــأن املرشف ــك ب ــري ذل ويش
حتســني  يف  ودوره  اإللكــرتوين  اإلرشاف  بأمهيــة 

اإلرشافيــة. املامرســات 
وممــا ســبق، يمكــن اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن 
ــة  ــار إىل موافق ــث أش ــدول )6( حي ــج اجل ــال نتائ خ
ــة  ــات بدرج ــود معوق ــىل وج ــات ع ــات الرتبوي املرشف
مرتفعــة عنــد تطبيــق اإلرشاف اإللكــرتوين، حيــث بلغ 
ــاءت  ــن 5(، وج ــور )3.66 م ــام للمح ــط الع املتوس
موافقــة افــراد الدراســة عــىل أبعــاد املحــور كــام يــي: 
احتــّل بعــد املعوقــات الفنيــة املرتبــة األوىل، بمتوســط 
)3.75 مــن 5(، يليــه بعــد املعوقــات البرشيــة بدرجــة 
مرتفعــة يف املرتبــة الثانيــة، بمتوســط )3.63 مــن 5(، 
وأخــريًا حــّل بعــد املعوقــات اإلداريــة يف املرتبــة الثالثة، 
بمتوســط )3.61 مــن 5(. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
ــا إىل أن  ــارت نتائجه ــي أش ــات الت ــن الدراس ــدد م ع
ــه  ــي تواج ــات الت ــىل املعوق ــّد أع ــة ُتع ــات الفني املعوق
اإلرشاف اإللكــرتوين )الدحيــاين وآخــران، 2016؛ 
ــزي، 2012؛ القاســم، 2013؛  ــغ، 2018؛ العن الصائ

ــدي، 2018(. ــاين، 2019؛ والكن القحط
ــة  ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه ــبق، فق ــا س ــّا مل وتلخيص
مــن  اإللكــرتوين  اإلرشاف  تطبيــق  واقــع  ارتفــاع 
ــام  ــّي الدم ــات بمدينت ــات الرتبوي ــر املرشف ــة نظ وجه
ــام  ــد امله ــة )ُبع ــاد التالي ــب األبع ــة حس ــرب، مرتب واخلُ
التعليميــة، ُبعــد املهــام اإلداريــة، ُبعــد التطويــر املهنــي 
ــات  ــود معوق ــج وج ــرت النتائ ــام أظه ــامت(. ك للمعل
ــن  ــرتوين م ــق اإلرشاف اإللك ــة لتطبي ــة مرتفع بدرج
ــام  ــّي الدم ــات بمدينت ــات الرتبوي ــر املرشف ــة نظ وجه
الفنيــة،  )املعوقــات  كالتــايل:  متسلســلًة  واخلُــرب، 

ــة(. ــة، املعوقــات اإلداري املعوقــات البرشي

التوصيات:
ــم  ــة، يت ــج الدراس ــه نتائ ــفرت عن ــا أس ــىل م ــاًء ع بن

التوصيــة بــاآليت:
واإلرشاف . 1 التعليــم  مكاتــب  بتهيئــة  االهتــامم 

تدعــم  التــي  واألدوات  باألجهــزة  واملــدارس 
ــة  ــني البني ــرتوين، وحتس ــف اإلرشاف اإللك توظي

التحتيــة لاتصــال فيهــا.
اســتقطاب معلــامت احلاســب أو املتخصصــات يف . 2

برجميــات احلاســب يف مكاتــب التعليــم، لتصميــم 
ــق اإلرشاف  ــة بتطبي ــات اخلاص ــة والربجمي األنظم

اإللكــرتوين.
املرشفــات . 3 إنجــاز  ملفــات  تصميــم  اعتــامد 

واملعلــامت بصــورة إلكرتونيــة، نظــرًا لســهولة 
ــاع  حتديثهــا، واملحافظــة عــىل حمتوياهتــا مــن الضي

التلــف. أو 
عقــد لقــاءات دوريــة للمرشفــات الرتبويــات . 4

ــر  ــة آخ ــة ملناقش ــة التعليمي ــتوى املنطق ــىل مس ع
ــة توظيفهــا يف  ــة وكيفي ــة احلديث املســتجدات التقني

ــة. ــات اإلرشافي ــة املامرس خدم

املقرتحات:
وفقــًا ملــا تقــّدم مــن نتائــج وتوصيــات، ُيقــرتح أجــراء 

الدراســات التاليــة ُمســتقبًا:
ــرتوين يف . 1 ــل اإلرشاف اإللك ــرتح لتفعي ــّور مق تص

ــة 2030. ــة اململك ــوء رؤي ض
اإللكــرتوين . 2 اإلرشاف  ممارســات  بــني  ُمقارنــة 

والتعليــم  ُبعــد  عــن  التعليــم  فــرتة  خــال 
. ي لتقليــد ا

ــف . 3 ــي لتوظي ــج تدريب ــر برنام ــن أث ــف ع الكش
الرتبــوي عــىل  احلديثــة يف اإلرشاف  التقنيــات 

اإلبداعيــة. اإلرشافيــة  املامرســات 
تنــاول القيــادة التقنيــة لــدى املرشفــات الرتبويــات . 4

وعاقتهــا بتطويــر مســتويات أداء املعلــامت.
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