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  :لخص البحثم
ف هذا البحث الكشف عن استخدام الفصول االفتراضیة لتنمیـة المهـارات اإلشـرافیة لـدى هد

ــیم محافظــة الكــرك ــة والتعل  وعــرض الباحــث مــشكلة ٠المــشرفین التربــویین بمــدیریات التربی
ُالبحــث، وأهمیتــه،  ومنهجیتــه، وأدواتــه، وخطواتــه، كمــا تــم عــرض األســس النظریــة للبحــث  ُ ُ

ـــصول االف: وهـــي ـــات الف ـــا وأســـباب اســـتخدام مكون ـــات توظیفه تراضـــیة وخـــصائص ومتطلب
ــى احتیاجــات  ــة للفــصول االفتراضــیة باإلضــافة إل الفــصول االفتراضــیة والــصعوبات التعلیمی
الفصول االفتراضیة ودور الفصول االفتراضیة في تنمیة المهارات اإلشـرافیة لـدى المـشرفین 

ولتحقیــق أهـــداف البحــث اســـتخدم  ٠التربــویین بمــدیریات التربیـــة والتعلــیم محافظـــة الكــرك
الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي والمــنهج شــبة التجریبــي حیــث بلــغ عــدد عینــة الدراســة 

. ًمشرفا تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة من مدیریات التربیة والتعلـیم محافظـة الكـرك) ٣٢(
اد تنمیتهـــا وتـــم إعـــداد أدوات البحـــث وتمثلـــت فـــي إعـــداد قائمـــة بالمهـــارات اإلشـــرافیة المـــر

ٕبالفصول االفتراضیة ، واعداد بطاقة مالحظة مهـارات التقـویم المنـتج النهـائي،  وبعـدها تـم 
ـــوم  ـــرامج اإلحـــصائیة للعل عمـــل المعالجـــة اإلحـــصائیة الالزمـــة لهـــذا البحـــث باســـتخدام الب

  .SPSSاالجتماعیة 
فین التربویین، المشر ،تنمیة المهارات اإلشرافیة الفصول االفتراضیة،: الكلمات المفتاحیة

  . محافظة الكرك،مدیریات التربیة والتعلیم
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The Effectiveness of Virtual Classromms in Developing 
Supervision Skills among the Educational Supervisors in 

Education Directorates in Al-Kark Governorate 
Ahmad Hamed Abdul-Aziz Al-Adayla  
(PhD) Educational Technology, Faculty of Education, Mansoura 
University, Egypt 
E-Mail: ahmadaladaileh@yahoo.com 
Abstract: 
The aim of this research is to discover the effective use of virtual 
classes in the distance learning program from the perspective of 
high school teachers in the Hashemite kingdom of Jordan. The 
researcher presented the problem of research, importance, 
methodology, methodology, tools and steps. The theoretical 
foundations of the research were also presented: the components 
of the virtual environments, the characteristics and requirements 
of their employment, the reasons for using the virtual 
environments and the learning difficulties of the virtual 
environments in addition to the needs of the virtual environments. 
In the development of the cognitive needs of students in the basic 
stage. To achieve the objectives of the research, the researcher 
used the descriptive and semi-experimental methodology. The 
sample of the study was 30 teachers randomly selected from the 
schools of the Directorate of Education of Karak. The 
experimental group was studied using a program designed for 
virtual environments.The researcher also prepared the research 
tools, which consisted of an electronic test to meet the cognitive 
needs and the cognitive aspects related to the teachers. The 
research tools were applied before and after the experimental 
group, and the statistical processing was done using SPSS. 
Kewords: Virtual Classrooms, Supervision Skills Development, 
the Educational Supervisors, Education Directorates, Al-Kark 
Governorate 
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  :المقدمة
 تعلمیـــه عـــن أفـــضل الطـــرق والوســـائل لتـــوفیر بیئـــة باســـتمراریبحـــث التربویـــون 

  ٠ والخبرات التعلیمیة اآلراءتفاعلیة تجذب التربویین وتحثهم على تبادل 
وتعتبر تكنولوجیا المعلومات ممثلة في الحاسب اآللي، وما یلحق بها مـن وسـائط 

  . فصول افتراضیة من أنجح الوسائل لتوفیرهذة البیئة التعلیمیةمتعددة و
بأهمیـة تعلـم مهـارات تكنولوجیـا المعلومـات بالنـسبة ) م٢٠٠٨(تؤكد دراسة حلمـي

  .للقائمین على العملیة التعلیمیة بما یؤهلهم لمواجه هذه التحدیات
ــشیر دراســة  ــي مؤســسات )٢٠٠٢،نجــود ســو(ت ــى عملیــة دمــج التكنولوجیــا ف إل

علــیم غیــرت مجــرى التعلــیم وأثــرت فــي طرائــق التدریس،واستخلــصت الدراســة إلــى تطبیــق الت
التعلیم اإللكتروني یتطلب تحسین مهـارات المعلمـین فـي اسـتخدام التكنولوجیـا والعمـل علـى 

  .ًإنشاء قنوات انتقال بین مؤسسات التعلیم واإلطالع على المشكالت تفادیا لتكرارها
شـرافیة لـدى المـشرفین التربـویین بمـا یتناسـب مـع العـصر ُعد تطویر المهارات اإلُی

 السعي باستمرار لتحقیقها من أجل التطویر فـي المیـدان التربـوي یتممن اهم األهداف التي 
یــنعكس بمــا  المــستحدثات التكنولوجیــة ، ذلــك بتــدریبهم علــى اســتثمارها التــي منهــا توظیــف

أكـرم (ي المیـدان التربـوي بـشكل عـام بشكل إیجابي على المـشرفین والمعلمـین والمعلمـات فـ
  .)٢٠٠٨العمري ،

ومنظور تكنولوجیا التعلیم أوضحت التحدیات التي تواجه المشرف التربوي، والتـي 
ضــعف إلمامــة بــالتطویر فــي المیدان،وقلــة معرفتــه بوســائل التقنیــة الحدیثة،وضــعف :منهــا 

ة للمتعلمین، باإلضافة إلـى مهارات استخدام التكنولوجیا وبالتالي صعوبة نقل وتوصیل الخبر
عــــــارف (و)٢٠٠٥صــــــالحة عیــــــسان،(قلــــــة البحــــــوث ذات العالقــــــة باإلشــــــراف التربــــــوي

  ).٢٠٠٦عطاري،
ومـن المعــروف أن القیـادات التربویــة لهــا القـدرة علــى إحـداث التجدیــدات التربویــة 

حـسین (التي یستطیع عن طریقهـا أن توجـه مـا قـد یعتـرض النظـام التعلیمـي مـن مـشكالت 
  ).٢٠٠٦(عوض

ــسابقة اتــضح لــدى للباحــث حاجــة المــشرفین التربــویین  ومــن خــالل الدراســات ال
لمهارات إشرافیة جدیدة عبر الشبكة العنكبوتیة،أن البحـث الحـالي یحـاول أن ینمـي مهـارات 
المشرف التربوي باستخدام الفصول االفتراضیة بحیث یعینه على تخطـي معوقـات األسـالیب 

  .       اإلشرافیة 
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فصول الفتراضیة إحدى التقنیـات الحدیثـة التـي انبثقـت عـن فكـره الجمـع مـا ُتعد ال
بـین التعلــیم عــن بعــد والتعلـیم اإللكترونــي والتعلــیم االفتراضــي التـي هــدفت إلــى تكــوین بیئــة 
تعلیمیـة تفاعلیــة مفتوحـة المجــاالت واالسـتخدامات بــین المعلـم والمــتعلم وتنمـي روح العمــل 

وصل المعلومات بسهولة وبساطه وترسـخها فـي ذهـن المـتعلم الجماعي للمتعلمین وكذالك ت
من خالل ما توصلت إلیـه التقنیـة الحدیثـة مـن تطـویر فـي مجـال الوسـائط المتعـددة ثالثیـه 

  )٢٠، ٢٠٠٣إبراهیم عبد المنعم،(اإلبعاد ووسائل االتصال والشبكات 
ق بهـا مـن وتعد تكنولوجیا المعلومات ممثله في الحاسب اآللي واإلنترنت وما یلحـ

  ٠وسائط متعددة وفصول افتراضیة ، من أنجح الوسائل لتوفیر هذه البیئة التعلیمیة الثریة 
وقد استثمر التعلیم هذا التقدم بطریقة موازیة في وسائله ،فظهـرت االسـتفادة مـن 
ــارة هــو  ــر إث ــة المدرســة ،إال أن األمــر األكث ــات داخــل حجــرة الــصف وبــین أروق هــذه التقنی

ــیم م ــي أو تأســیس تعل ــالتعلم اإللكترون ــى هــذه التقنیــات وهــو مــا ســمي ب ًتكامــل معتمــدا عل
  ٠ )virtual learning(االفتراضي 

لقد كان اهتمام المتخصـصین بإدخـال هـذه التقنیـة فـي التعلـیم نابعـا مـن تجـاربهم 
وأبحاثهم التي أكدت على إیجابیـة توظیـف الفـصول االفتراضـیة فـي المیـدان التربـوي بـشكل 

  )٢٠٠٥المبارك ،احمد (عام 
ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة الملحــة إلــى تنمیــة المهــارات اإلشــرافیة لــدى المــشرفین 

  التربویین لتحظى بها 
المشكالت والصعوبات ، لذا فإن البحث الحالي یحاول أن ینمـي مهـارات المـشرف 
التربوي باستخدام الفصول االفتراضیة بحیث یعینه على تخطي معوقات األسالیب اإلشـرافیة 

  )٢٠٠٦سمر السقاف،(التقلیدیة 
  :مما سبق تحددت مشكلة البحث في التالي

ظهـــرت الحاجـــة إلـــى تنمیـــة مهـــارات المـــشرف التربـــوي لتخطـــى بهـــا المـــشكالت 
والصعوبات التي تحد من تنفیذ األسالیب اإلشرافیة،مما دعا الباحـث إلـى حـل هـذه المـشكلة 

ــورت مــشكل ــدا تبل ــاليًباســتخدام الفــصول االفتراضــیة وتحدی ــى النحــو الت ــا : ة الدراســة عل م
فاعلیة استخدام الفصول االفتراضیة لتنمیة المهارات اإلشرافیة لدى المشرفین التربویین في 

  .مدیریة التربیة والتعلیم منطقة الكرك 
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  :مشكلة البحث
في ظل التطورات المتتالیـة والمتـسرعة ومحاولـه مواكبـه مؤسـسات التعلـیم العـالي 

 العلمي من اجل البناء والتطـویر تبلـورت مـشكله البحـث فاعلیـة اسـتخدام نحو ركب التطور
الفصول االفتراضیة لتنمیة المهارات اإلشرافیة لدى المشرفین التربـویین فـي مدیریـه التربیـة 

ویمكـن المـساهمة فـي حـل مـشكلة البحـث مـن خـالل اإلجابـة علـى ، والتعلیم محافظة الكرك
  : السؤال الرئیسي اآلتي

استخدام الفصول االفتراضیة في تنمیة المهارات اإلشرافیة لدى المشرفین یة ما فاعل
  التربویین بمدیریات التربیة والتعلیم محافظة الكرك؟

  :ویتفرع من هذا السؤال الرئیسي مجموعة األسئلة الفرعیة اآلتیة
مــا المهــارات اإلشــرافیة الــالزم تنمیتهــا لــدى المــشرفین التربــویین باســتخدام الفــصول  .١

 االفتراضیة من وجةه نظر الخبراء والمتخصصین؟
ما األسس الواجب توافرها في الفصل االفتراضي المقترح استخدامه لتنمیـة المهـارات  .٢

 اإلشرافیة  لدى المشرفین التربویین من وجهة نظر الخبراء والمختصین؟
ــدى .٣ ــة المهــارات اإلشــرافیة ل ــرح اســتخدامه لتنمی ــة الفــصل االفتراضــي المقت  مــا فاعلی

 المشرقیین التربویین ؟
  :أهداف البحث

  :استهدف البحث الحالي تحقیق ما یلي
تحدیـــد المهـــارات اإلشـــرافیة الـــالزم تنمیتهـــا لـــدى المـــشرفین التربـــویین باســـتخدام  .١

  ٠الفصول االفتراضیة 
التعــرف علــى فاعلیــة اســتخدام الفــصول االفتراضــیة المقتــرح فــي تنمیــه المهــارات  .٢

 ٠التربویین اإلشرافیة لدى المشرفین 
تحدیــد الــسمات الخاصــة بالفــصل االفتراضــي المقتــرح اســتخدامه لتنمیــة المهــارات  .٣

  ٠اإلشرافیة لدى المشرفین التربویین 
  : أهمیة البحث
  : المتوقع أن یسهم البحث هذا البحث في تحقیق ما یلي من 

یف ُتعد هذه الدراسة من الدراسات األولى في المملكة األردنیة الهاشمیة لتوظ -١
 ٠الفصول االفتراضیة في المجال اإلشرافي في التعلیم 
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 إلقاء الضوء على الدور المحتمل والمتزاید للفصول االفتراضیة ،والتعلم عن بعد  -٢
ُكتقنیات حدیثة في التعلیم، والتي تسهم في حل كثیر من المشكالت التعلیمیة 

   ٠والتربویة لدى المشرفین التربویین
التربویین باالستفادة من الشبكة العنكبوتیة بتقنیاتها تشجیع وتوعیة المشرفین  -٣

   ٠المختلفة لتسهیل وتحسین العملیة التعلیمیة الخاصة بمجال اإلشراف التربوي 
الكشف عن إیجابیات وسلبیات الفصول االفتراضیة ودواعي استخدامها في  -٤

  ٠عملیة اإلشراف التربوي في العملیة التعلیمیة
 :حدود البحث

  : البحث الحالي الحدود التالیةتتحدد نتائج
یتكون مجتمع البحث الحالي من المشرفین التربویین بمدیریات التربیة والتعلیم  -٥

ً مشرفا تربوي من مختلف ٣٢محافظة الكرك واشتقت منهم عینة عشوائیة 
 ٠األقسام التربویة 

مكتب اإلشراف التربوي في مدیریة التربیة والتعلیم منطقة : الحدود المكانیة -٦
 .الكرك

 ه ١٤٣٩/ م ٢٠١٩: الحدود الزمانیة -٧
  :  منهج البحث

  :استخدم الباحث المنهجین اآلتین
 :وذلك من خالل: المنهج الوصفي التحلیلي ·

 .تحلیل الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع البحث -
 .تحدید مشكلة البحث، وتفسیر نتائج البحث -

ستخدام الفصول ا( لقیاس فاعلیة المتغیر المستقل: المنهج التجریبي ·
المهارات االشرافیه لدى المشرفین (على المتغیر التابع ) االفتراضیة
 ٠بمدیریات التربیة والتعلیم محافظة الكرك ) التربویین
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  -٢٥٥ -

  :متغیرات البحث
 استخدام الفصول االفتراضیة : المتغیر المستقل -
 المهارات اإلشرافیة لدى المشرفین التربویین : المتغیر التابع -
  :حثأداة الب
 ٠قائمة بالمهارات اإلشرافیة المراد تنمیتها بالفصول االفتراضیة  -١
 ٠بطاقة مالحظه المهارات اإلشرافیة  -٢

  :إجراءات البحث
طـــالع علـــى الدراســـات واألبحـــاث واألدبیـــات ذات الـــصلة والمرتبطـــة بالفـــصول اال -١

بط باإلشراف التربوي من جهـة وبرامج التعلم عن بعد من جهة وما یرتاالفتراضیة 
 ٠أخرى

 استطعنا القیـام باإلشـراف عـن تحدید المهارات اإلشرافیة  التي یحتاجونها فیما لو -٢
 ٠بعد

اســــتعراض بعــــض المواقــــع التــــي تقــــدم خدمــــة الفــــصول االفتراضــــیة والقاعــــات  -٣
االفتراضـیة ،وذلــك لمعرفــة الخطــوات المــشتركة فــي كیفیــة إنــشاء قاعــة افتراضــیه، 

  ٠بهدف بناء قائمة المهارات االشرافیة
تحكیم مهـارات اإلشـراف التربـوي مـن ثـالث جوانـب ، الـصدق للتأكـد مـن الـصدق   -٤

 ٠الظاهري لألداة ،الثبات لتحدید ثبات أداة الدراسة ثم استخدام العینة العشوائیة 
إعــداد بطاقــة المالحظــة باالعتمــاد علــى قائمــة المهــارات اإلشــرافیة وتــصحیحها ،  -٥

   ٠ها النهائیة ٕالمالحظة ،واعداد بطاقة المالحظة في صورت
فــــصول قائمــــة بالمهــــارات اإلشــــرافیة المــــراد تنمیتهــــا بال( البحــــث تاوتطبیــــق أد -٦

 .على عینه البحث) وبطاقة مالحظة مهارات التقویم   ،االفتراضیة
لتمیــزه بـــصفات ) WIZIQ(اختیــار برنــامج الفـــصول االفتراضــیة المناســب موقـــع  -٧

 .مناسبة للعمل اإلشرافي ولخصائص الفئة المستهدفة 
 .SPSSإجراء المعالجة اإلحصائیة للنتائج، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي  -٨
 . ومناقشتها في ضوء األدبیات والدراسات والبحوث السابقةتفسیر النتائج -٩

  التوصل إلى مجموعة من التوصیات والمقترحات في ضوء تلك النتائج-١٠
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  :مفاهیم البحث
  )virtual class(الفصول االفتراضیة 

هو ذلك الفـضاء الـذي یتفاعـل فیـه الطـالب ) ٢٠٠٧،٧(ا عبد العزیز العمد یعرفه
  ٠ًوالمعلمون عن طریق اإلنترنت كسبا للتعلم 

 شــبكة علــى تعلیمــي موقــع یقــدمها خدمــة هــي  "بأنهــا: ًیعرفهــا الباحــث إجرائیــا
 وعناصــــره وظائفــــه حیــــث مــــن المعتــــاد الــــصف بیئــــة تحــــاكي افتراضــــیة كبیئــــة اإلنترنــــت

 وتعلـم تعلـیم تـستهدف صـفیة تفـاعالت بیئات من یحدث وما ، والتعلیم التعلم تواستراتیجیا
  ٠المختلفة بأنواعها اإللكتروني التعلم أدوات البیئة هذه وتوظف معین دراسي محتوى

  )supervisor(التربوي المشرف
 تربویـــة وخبـــرة تربـــوي تأهیـــل ذو شـــخص )٢٠٠٩، العمـــد العزیـــز عبـــد( یعرفهـــا

  ٠عریضة
 المدیریــة فــي والتعلــیم التربیــة وزاره مــن المكلــف الفنــي الخبیــر ذالــك نــهبأ:ًإجرائیــا

 األســالیب بكــل المهنــي النمــو علــى المعلمــین ومــساعده التعلیمیــة العملیــة عناصــر بتطــویر
  ٠ التعلیم وأهداف غایات یحقق بما الممكنة اإلشرافیة

  :اإلطار النظري
 النمـاذج التـي یـتم مـن أحـد) Virtual Classrooms( االفتراضـیة الفصول دُتع

ُخاللهــا تطبیــق عملیــة التعلــیم والــتعلم، وتمثــل الفــصول االفتراضــیة مجموعــة مــن العناصــر 
والوســـائل كالتفاعـــل الـــصوتي والفیـــدیو والـــسبورة االلكترونیـــة والمحادثـــات النـــصیة، والتـــي 

ل عـاد(ُیهدف استخدامها فـي تقـدیم المعلومـة والمعرفـة بـشكل مباشـر وتفـاعلي مـع الطلبـة 
  ).٣٥، ٢٠٠٣الربیعي، إبراهیم الجندي، 

ُكما أن الفصول االفتراضیة التي تعبر عن ذروة ما توصلت إلیه تكنولوجیا التعلـیم 
والتــدریس، وذلــك مــن خــالل تركیزهــا علــى كافــة حــواس الفــرد وذالــك مــن أجــل إیجــاد عــالم 

م والمعرفـة افتراضي وخیالي یجمع ما بین مجموعة من األفراد من أجـل الحـصول علـى العلـ
التي یكسب األفراد من خالل ممارسة مجموعـة مـن األنـشطة التعلیمیـة ذات الفائـدة الكبیـرة 

  . فاعلیة وأكثرُوالتي قد تساهم في تحسین مستوى المعرفة والعلم لدیهم بشكل كبیر
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 :االفتراضیة الفصولأهداف  ·
هیم عبـــد إبـــرا( االفتراضـــیة مـــن خـــالل النقـــاط التالیـــة الفـــصولیمكـــن توضـــیح أهـــداف  ·

  )Richet al, 2009. 5(، )٦٠،٢٠١٣ النصیر،
إیجاد بیئة تعلیمیـة أكثـر تفاعلیـة وكفـاءة مـن البیئـة التعلیمیـة التقلیدیـة، بحیـث تكـون  -١

ـــــي العملیـــــة  ـــــدرة عالیـــــة وذات مجـــــاالت واســـــعة واســـــتخدامات متعـــــددة لطرف ُذات ق
  ).ُالمعلم والمتعلم(التعلیمیة

ــوفیر المعلومــة والمعر -٢ ــساهمتها فــي ت ــة ُم ــساطة مــن الطریق ــر ســهولة وب ــة بــشكل أكث ف
ٕالتقلیدیــة، وایجــاد هــذه البیئــة والتــي تعمــل علــى تنمیــة روح العمــل الجمــاعي والتعــاون 

  . بینهماألفراد فیمالدى 
ُ االفتراضــیة والتــي تعتمــد علــى مبــدأ تحویــل الطلبــة مــن مجــرد عنــصر متلقــي الفــصول -٣ ُُ ُ

 العملیــة التعلیمیــة وذلــك مــن ُللمعلومــة إلــى عنــصر أساســي حیــث یــساهم فــي صــیاغة
ُخــالل إعطــاءه الحریــة المطلقــة مــن ناحیــة  ــارهُ ــذي اختی  للوقــت وللمحتــوى التعلیمــي ال

ُیناسبه ِ ُ.  
ودون ،تــوفیر إمكانیــة الوصــول إلــى ذلــك المحتــوى التعلیمــي مــن أي مكــان فــي العــالم  -٤

  . الحضور في الغرفة الصفیةإلىالحاجة 
المعلومات وذلك من خالل إدخال مصادر ومراكـز ر الكثیر من المعرفة ویتساعد في توف -٥

  ).Rich, et al, 2009, 5(ِالبحث المتوافرة بكثرة على شبكة االنترنت 
 إحــدى األدوات التقنیـــة الحدیثــة والتــي نتجـــت مــن خــالل الـــدمج مــا بــین التعلـــیم دعــُت -٦

  . لكتروني والتعلیم االفتراضياإل
 أحـــد وأهـــم دعـــٌعلیمیـــة الـــذي ی االفتراضـــیة فـــي العملیـــة التالفـــصولإن اســـتخدام 

 والعلم للمتعلمین من خـالل شـبكة االنترنـت وتطبیقاتهـا المعرفةالوسائل الهادفة إلى إیصال 
ُالمتعددة وعملیات البحث والتدریب المتوافرة بشكل كبیر علیها، كما أن الفصول االفتراضـیة 

یـة الحدیثـة والمتطـورة والتي تساهم في تـوفیر مجموعـة كبیـرة مـن األدوات والوسـائل التعلیم
ُ ممیـزات متعـددة كالـصوت والـصورة والفیـدیو، كمـا وتعـاسـتخدامها فـي تتـضمنوالتي   ذات دُ

إبـراهیم نـوار، ( الطـرق التقلیدیـة فـي التعلـیم اسـتخدامهاقیمة إضافیة ال یمكـن توافرهـا عنـد 
٣٢، ٢٠١١.(  

لیة  االفتراضیة في مساعدة الطالب على التحكم بالعمالفصول ُ تسهمكما
ُالتعلیمیة بصورة أكبر وفائدة، إذ أنها تعتمد وبشكل كلي على مبدأ توفر المحتوى النوعي 

 المحتوى من مادة تعلیمیة بشكل أفضل مما هو علیه یتضمنهمع إیجاد طریقة لتقدیم ما ،
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  -٢٥٨ -

في الطریقة التقلیدیة، باإلضافة إلى ما قد یتم توفیره من مصادر ومراجع ومناهج متنوعة 
، ٢٠٠٨حمد الراضي، أ(ُومختلفة، مما یسهم في توفیر كم ثقافي ومعرفي عالي ومتعددة 

٤.(  
  ):٣٨، ٢٠١١  نوار،إبراهیم( النقاط التالیة في االفتراضیة الفصولتنبثق أهمیة و        

سهم في ربـط كـل ُالتي تو ودقیق ، االفتراضیة المبنیة على أسلوب علميالبیئةأن  ·
ة ومهارات في الواقـع الحقیقـي للحیـاة خـارج الغرفـة مما یتعلمه الطالب من المعرف

ًالصفیة، علـى عكـس مـن الطریقـة التقلیدیـة بالتـدریس والتـي قـد تلتـزم حرفیـا بمـا 
  .یحتویه المنهاج المدرسي

تـــدریب الطلبـــة علـــى الكثیـــر مـــن األدوات واألنـــشطة والتمـــارین ودون إحـــداث أي  ·
ـــق ـــة فـــي اعوائ ـــسمح الفـــصول االفتراضـــیة للطلب ـــث ت ـــى األجهـــزة ، حی ـــدرب عل لت

الحساسة والمعـدات المعقـدة فـي بیئـة افتراضـیة، ممـا یعنـي ذلـك عـدم إحـداث أي 
  .تأثیر سلبي في الواقع

 فـيتعزیز القیم والمفاهیم التي قد تـرتبط بالطالـب نفـسه وذلـك مـن خـالل تحـسین  ·
  .مستوى ثقافته ومعتقداته بصورة ال یمكن للطریقة التقلیدیة أن تعملها

وفیر مجموعـة متنوعـة مـن الكتـب والمراجـع للطالـب وبطریقـة وصـول تساهم في ت ·
 سهلة وبسیطة وبأقل جهد ممكن

  : االفتراضیةالفصولخصائص  ·
 االفتراضــیة بمجموعــة مــن الــسمات والتــي تجعلهــا قــادرة علــى الفــصولتتــصف 

. تحــسین قــدرات المتعلمــین وزیــادة كفــاءة العملیــة التعلیمیــة، وهــذه الــسمات كمــا حــددها
)moule.2007.7(،   
)Wenger. 2006. 3) (Herewith and Adinugroho. 2007. 4:(  
ُ االفتراضــیة أحــد المكونــات الرئیــسیة المــستخدمة الفــصول التفاعــل فــي دعــُی: التفاعــل -١

ً عنــصرا حیویــا مــن عناصــر اعتبارهــاوالتــي تــدخل فــي تــصمیم البــرامج التعلیمیــة علــى  ًُ
ضیة تساعد الطلبة على التفاعل فیما بینهم العملیة التعلیمیة، حیث أن الفصول االفترا

 التفاعل في أن إلى باإلضافةومع معلمیهم بصورة أكثر فاعلیة من الفصول التقلیدیة، 
ُ االفتراضیة ینتج من خـالل تـوفر مـصادر كثیـرة حیـث یـستطیع كـل مـن المعلـم الفصول
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شـــاد عبـــر والمـــتعلم مـــن خاللهـــا یـــتم التفاعـــل فیمـــا بیـــنهم فـــي عملیـــة المراجعـــة واإلر
  المصادر المتعددة 

 االفتراضــیة مــن جمیــع المــشاركین ســواء الفــصول ســمة التــزامن فــي تطلــبُت: التــزامن -٢
متعلمـین أو معلمـین القیــام بعملیـة التـسجیل للــدخول إلـى النظـام المــستخدم وذلـك مــن 

  .أجل إجراء محادثات صوتیة أو كتابیة فیما بینهم
 الفـصولُتمثل هذه السمة التي لها أهمیـة كبیـرة فـي : الفائدة وسهولة االستخدام  -٣

 بمستوى الفائدة التي سیحصل علیها المتعلم في هذا األسـلوب، حیـث تـوفر االفتراضیة
 وبأشكال متعددة، باإلضافة إلى أن الالزمةللمتعلم كمیة كبیرة من المعلومات والمعرفة 

عالیـة جـدا مـن مـستخدمیها  مهـارات امـتالك ال تتطلب من المتعلم االفتراضیة الفصول
 إلــى االفتراضــیة الوصــول البیئــةبــل علــى العكــس مــن ذلــك یــستطیع المــستخدم فــي 

 .ُ أن یتعلمها بكل یسر وسهولة ُ یریدالمعرفة التي
 االفتراضـیة التـي تمیزهـا الفـصولمـن سـمات : حساس بالمتجمع والتواجـد فیـهاإل -٤

الفـــصول  الطلبـــة فـــي  یتوجـــب علـــىإلـــيعـــن غیرهـــا وهـــي مـــن األســـالیب التعلیمیـــة 
ــدیهم نفــس ةاالفتراضــی ــى أن یكــون ل  أن یكــون ضــمن مجتمــع واحــد محــدد، أي بمعن

 الفصولاالهتمامات والتوجهات والقدرات األزمة لهم، وهذا ما أشار إلیه وینجر بما أن 
ُ یجب أن یكون ضمن مجال محـدد وأن تكـون لـه أهـداف ومـصالح مـشتركة االفتراضیة

 مـستخدمیهفة إلى أن المجتمع االفتراضي والذي یجب أن یقوم  عن غیرة، باإلضاتمیزه
 اجتماعیـةبتنفیذ مجموعة من األنشطة والتمارین یـؤدي ذلـك كلـه إلـى تكـوین عالقـات 

قویـــة بـــین أفـــراد المجتمـــع، وكـــل هـــذا یعمـــل علـــى تقویـــة وتحـــسین نتـــائج الفـــصول 
 .االفتراضیة وتعزیز قدراتها

  : االفتراضیةالفصولمزایا  ·
 والتي تجعلها أكثر فاعلیة ، بمجموعة من الممیزاتاالفتراضیة فصولال تتصف 

  ).٢٠٠٥،٨٧أحمد المبارك، وعبد اهللا الموسى، (في العملیة التعلیمیة كما حددها 
نهـا ال تحتـاج إلـى تـوفیر قاعـات دراسـیة إ االفتراضیة حیـث للفصولالتكلفة المنخفضة  -١

  .ذات تكلفة عالیة جداأو تأمین ساحات مدرسیة كبیرة أو أدوات مدرسیة 
أو عرقیـة  أو  االفتراضیة وذلك دون تحدیـد أي قیـود عمریـةللفصولالقدرة االستیعابیة  -٢

  .جغرافیة
  . توافر أسالیب متابعة متنوعةضرورة مع ،االستجابة بسرعة عالیة وبشكل مستمر -٣
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  . دون الحاجة إلى وجود قیود،إمكانیة القیام بعملیة التعلیم في أي وقت وأي مكان -٤
بــرامج  اســتخدام الً المعلــم أو الطالــب لمهــارات تقنیــة عالیــة جــدا مــن أجــلامــتالكعــدم  -٥

 . االفتراضیةالفصولوالتطبیقات المتوفرة في 
  :المشرف التربوي ·

یعد المشرف التربوي من أهم القیادات التي یلقـي علیهـا الـضوء فـي كتابـات رجـاالت اإلدارة 
قیــادات العملیـــة التربویــة ،حیـــث تطـــورت التربویــة ، مـــن حیــث أســـالیب وشــروط إختیـــارة ل

  ٠أسالیب اختیار المشرف التربوي من حیث مراحل تطور المشرف التربوي بشكل عام 
نالحظ أن النظرة إلى المـشرف التربـوي قـد تغیـرت بتغیـر النظـرة إلـى المیـدان التربـوي ، فلـم 

علـم، وبالتـالي یعد اإلشراف مجرد عملیة رصد ومالحظة لنقاط القوة والـضعف فـي سـلوك الم
إصدار حكم علیة إما بالتثبیت أو الترقیة، بل أصبح عملیة شاملة ومستمرة تعني بـالموقف 
التعلیمي بكافة عناصره من معلـم وطالـب ومنهـاج ووسـائل بیئیـة ،لیتوصـل مـن خاللـه إلـى 

  )٢٠٠٨، ١٨صالح سنقر،(القرار التربوي السلیم، بعد مالحظة األداء وتشخیصه وتحلیله 
  : التربويإلشرافسمات ا ·

أي تعتمـد علـى تـضافر الجهـود مـن سـلطات علیـا ، ومـدیریات تربیـه ، : عملیة تعاونیـه-١
ومشرفین تربویین ،ومدراء ومعلمین ،لتحقیـق األهـداف التربویـة التـي تعبـر عـن أمـالهم 

  ٠وتطلعاتهم 
تخرج أي وجود قیادات تربویة واعیة من سمات التربیة الحدیثة، والتي : عملیة منظمة -٢

  ٠بقرارات واقعیة متأنیة ومتطورة 
  .ذالك من رفع كفایة التعلیمتعمل على تطویر نوعیة المعلم المهنیة ،و: عملیة مستمرة -٣

  :أهداف اإلشراف التربوي
مـــساعدة المعلمـــین علـــى إدراك أهـــداف التربیـــة الحقیقیـــة المـــستمرة فـــي تحقیـــق هـــذه -١

  ٠األهداف 
 الطلبـة، حیـث یبنـى األشـراف التربـوي علـى التحـسین تحسین المواقف التعلیمیة لـصالح-٢

   ٠التخطیط والتقویم والمتابعة السلیمة
صارى ًمــساعدة المعلمــین علــى إدراك مــشكالت النشء،وحــاجتهم إدراكــا واضــحا وبــذل قــ-٣

  .الجهود إلشباع هذه الحاجات
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 الخطـــط للتغلـــب علـــى هـــذه مـــساعدة المعلمـــین علـــى تحدیـــد أهـــداف عملهـــم،  ورســـم-٤
   .وباتالصع

   ذات الصلة بموضوع الدراسةلسابقةالدراسات ا ·
 إلـى أهمیـة ودور الفـصول االفتراضـیة الـسابقة عدیـد مـن الدراسـات  نتـائجأشارت

  :في تحسین وتطویر العملیة التعلیمیة، ومنهافي برامج التعلم عن بعد 
 التــي هــدفت إلــى معرفــة أثــر الفــصول االفتراضــیة )٢٠٠٩( دراســة فاطمــة رزق 

تقدات الكفاءة الذاتیة واألداء التدریـسي لمعلمـي العلـوم قبـل الخدمـة وتوصـلت هـذه على مع
الدراســة إلـــى قیـــاس مـــدى أثـــر البیئـــات االفتراضــیة فـــي تنمیـــة الكفـــاءة التدریبیـــة للطـــالب 

وقــد أتــضح ذلــك مــن خــالل تفــوق المجموعــة التجریبیــة علــى ، والمعلمــین شــعبة الكیمیــاء
  .لبعدي لألدوات القیاسالمجموعة الضابطة في التطبیق أ

التـي تـشیر إلـى وجـود مـشكالت ) ٢٠٠٥( واهتمت أحمد ألهنائي،وسعید الكینـاني
عــــدم تــــوفر وســــائل مواصــــالت :تعــــوق مــــن تطبیــــق األســــالیب اإلشــــرافیة ومــــن أهمهــــا 

ـــة  ـــات وقل ـــة اإلمكان ـــة الخاصـــة بالمـــشرفین التربویین،وقل ـــدورات التدریبی للمـــشرفین،وقلة ال
دراسة إلى ضرورة اإلهتمام بعقد دورات للمـشرفین التربـویین، وتـوفیر الموارد،توصلت هذه ال
ـــة لهـــم، ـــذ مهـــامهم  المـــوارد المالی ـــاء تنفی ـــدى المـــشرفین أثن وتوظیـــف مهـــارات التواصـــل ل

   ٠اإلشرافیة
على أن للقیادات التربویـة القـدرة )٢٠٠٦(في حین أكدت دراسة حسین عوض اهللا

طیع عـن طریقهـا أن توجـه مـا تعـرض لـه النظـام على إحداث التجدیدات التربویـة التـي تـست
ـــدى  ـــى تطـــویر المهـــارات اإلشـــرافیة ل التعلیمـــي مـــن مـــشكالت ،وتوصـــلت هـــذه الدراســـة إل
المشرفین التربویین ، بما یتناسب مع العـصر مـن اجـل إیجـاد الحلـول لهـذه المـشكالت مـن 

  ٠خالل إدخال المستحدثات التكنولوجیة 
ــرو ــب فــي  دراســة )Betar, 2013(أجــرى بیت ــارات الطال هــدفت تعــرف علــى خی

وتـم ، التفاعل ما بین األسـلوب الفظـي واألسـلوب النـصي فـي الفـصول االفتراضـیة التزامنیـة
ٕ واجـراء المقـابالت الشخـصیة له،جمع البیانات وذلك من خالل تحلیل المحاضرات المسجلة 

 الطالــب تیــاراخ أن إلــى الدراســة هــذهمــع طلبــة الدراســات العلیــا بعــد المحاضــرات وتوصــلت 
للمشاركة في الفصول االفتراضیة كان یتزایـد جـدا، كمـا أظهـرت النتـائج أن التفاعـل النـصي 
للطلبة في مربع الدردشة كان أفـضل منـة فـي المـشاركة فـي الفـصول التقلیدیـة مـع و جـود 

  .ًالطالب والمعلم وجها لوجه وفي آن واحد
 التفاعل بین المعلم  مدىاستكشافبدراسة هدفت ) Bodie, 2009(وقام بودي 

 مــع وســائل االتــصال فــي الفــصل االفتراضــي، وأیــضامــع المتعلمــین فــي العملیــة التعلیمیــة 
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طالـــــب فـــــي مـــــادة علـــــم الـــــنفس عـــــدد مـــــن ) ٥٠٠(وشـــــملت عینـــــة الدراســـــة علـــــى 
ـــع واســـتخدمتالمدرسین، ـــارمن أجـــل جم ـــة واإلختب  الدراســـة المالحظـــة واالســـتبیان والمقابل

اســة إلــى وجــود مــستوى عــالي مــن التفاعلیــة واالرتبــاط مــا بــین الدرهــذه البیانــات وتوصــلت 
ــم ســلوك ــائج علــى أهمیــة ســلوكیات المعل  المعلــم وبــین الوســائل التعلیمیــة، كمــا أكــدت النت

جـه نظــر المـتعلم ونفـسیته مــن خـالل الوســائل والتقنیـات التعلیمیــة بو تهــتمالتفاعلیـة والتـي 
  .الجدیدة مقارنة بالفصول التقلیدیة األخرى

إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر أســـلوب اإلشـــراف ٠)corden,2000(ســـعت دراســـة و
التطــوري فــي تطــویر تفاعــل المــشرفین التربــویین مــع المعلمــین والمعلمــات ، وتكونــت عینــة 

ًمشرفا تربویا تم تدریـسهم علـى أسـلوب األشـراف التطویري،توصـلت الدراسـة ١٦الدراسة من ً
التطـوري كبیـرة وحقـق المعلمـون والمعلمـات إلى درجة إتقـان المـشرفین التربـویین لإلشـراف 

  ٠من التطویر إلى تطویر العملیة التعلیمیة 
التعــرف علــى تــأثیر مــدى اإلشــراف التعلیمــي ) clanz,2007(واســتهدفت دراســة 

ــم ،وتوصــلت هــذه  ــع الدراســة مــن مــدیري المــدارس والمعل ــب وتكــون مجتم ــى أداء الطال عل
هم مهمــات غیــر تعلیمیــة،ولم یكــن لــدیهم الوقــت الدراســة إلــى أن المــدیرین الــذین تــم إعطــائ

ــاموا باإلشــراف  ــة ق ــدیهم ســمات تعلیمی ــذین ل ــام باإلشــراف المــستمر بعكــس المــدیرین ال لقی
  .الجید
 :التعقیب على الدراسات السابقة ·

ومما سبق من عرض للدراسات السابقة نجد أن جمیع هذه الدراسات تتفق على أهمیـة 
فصول االفتراضیة ، وهدفت جمیع الدراسات إلـى االسـتفادة التعلیم اإللكتروني بواسطة ال

مــــــن الفــــــصول االفتراضــــــیة فــــــي النــــــواحي التربویة،وهــــــذه الدراســــــات هــــــي دراســــــة 
  )٢٠٠٧(،وحسین)٢٠٠٢(،وجود سون)٢٠٠٧(،ودراسة زین الدین)٢٠٠٦(المبارك

، في تقدیم عملیة عملیة لبعض )٢٠٠٦(، والكیناني)٢٠٠٥(كما وتتفق دراسة الحماد 
  .وقات اإلشراف التربوي مع
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  -٢٦٣ -

  :عرض النتائج ومناقشتها ·
یتناول هذا الفصل عرض النتائج التي أسفر عنهـا التحلیـل اإلحـصائي ، وفیمـا یلـي عـرض 

  :ًومناقشة النتائج وفقا ألسئلة الدراسة كل سؤال على حدة ، وذلك على النحوا التالي
  :األول والذي نصهالنتائج المتعلقة بالسؤال 

ــ ــویین باســتخدام الفــصول مــا هــي المه ــدى المــشرفین الترب ــالزم تنمیتهــا ل ارات اإلشــرافیة ال
  ؟ من وجهة نظر الخبراء والمختصیناالفتراضیة

  النتائج اإلحصائیة للمهارة األولى ):١( جدول

قیمة   التطبیق ألبعدي  التطبیق القبلي  المهارة األولى
  )ت(

الداللة 
  اإلحصائیة

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئویة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

  النسبة
   المئویة

االنحراف 
      المعیاري

التسجیل 
والدخول في 

ول خدمة الفص
االفتراضیة على 
  دالة 19.8 0,3735 %90 5,19.9 5.19.9 %41 41.333  شبكة االنترنت

 مــن خــالل هــذه القــیم نجــد أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســط            
درجــــات المجموعــــة التجریبیــــة قبــــل وبعــــد التطبیــــق لبطاقــــة المالحظــــة لــــصالح التطبیــــق 

 عنــد مــستوى 4,3.3الجــد ولیــة ) ت( أكبــر مــن قیمــة 19.8بلغــت ) ت(ألبعــدي،حیث قیمــة
 وهذا یدل على أن الفـصول االفتراضـیة سـاعدت علـى تنمیـة المهـارات األساسـیة 5,.داللة 

 الفـصول االفتراضـیة علـى الـشبكة العنكبوتیـة لـدى وهي مهارة التسجیل والدخول في خدمـة
  ٠المشرفین التربویین

  )٢(نتائج اإلحصائیة للمهارة رقم ) ٢(جدول رقم 
المهارة 
  التطبیق ألبعدي  التطبیق القبلي  الثانیة

  قیمة
  )ت(

الداللة 
  اإلحصائیة

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئویة

االنحراف 
  المعیاري

لمتوسط ا
  الحسابي

النسبة 
  المئویة

االنحراف 
جدولة       المعیاري

الفصل 
  دالة 32 0.4867 %85 86.333 0.0323 %32 33  االفتراضي

من خالل هذه القیم نجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجـات 
المجموعــة التجریبیــة قبــل وبعــد التطبیــق لبطاقــة المالحظــة لــصالح التطبیــق ألبعــدي،حیث 

وهـذا 5,.عنـد مـستوى داللـة  )4,3.3(الجـد ولیـة ) ت(أكبرمن قیمة ) 32(بلغت ) ت(قیمة
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  -٢٦٤ -

یدل على أن الفصول االفتراضیة ساعدت على تنمیة المهارات األساسیة الثانیة وهي مهارة 
  ٠جدولة الفصول االفتراضي 

  )٣(نتائج اإلحصائیة للمهارة رقم ) ٣(جدول رقم 
  المهارة 
  الثالثة

الداللة   )ت(قیمة   لبعديالتطبیق ا  التطبیق القبلي
  اإلحصائیة

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
  المئویة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئویة

االنحراف 
التواصل مع       المعیاري

  المشاركین
  دالة 6.613 590,. 81% 83 548.,. 33% 33.35

ــة إحــصائیة بــین متوســط ي مــن خــالل هــذه القــیم نجــد أن هنــاك فــروق ذات دالل
درجات المجموعة التجریبیة قبل وبعـد التطبیـق لبطاقـة المالحظـة لـصالح التطبیـق ألبعـدي، 

عنـد 3.182)(الجـد ولیـة ) ت(اكبـر مـن قیمـة) 6,913(المحـسوبة بلغـت ) ت(حیث قیمـة 
 وهــذا یــدل علــى أن الفــصول االفتراضــیة ســاعدت علــى تنمیــة المهــارة 5,.مــستوى الداللــة 

  ٠ع المشاركین عبر الفصول االفتراضیة األساسیة الثالثة التواصل م
  )٤(النتائج اإلحصائیة للمهارة رقم ) ٤(جدول رقم

 )ت(قیمة  التطبیق ألبعدي التطبیق القبلي  
الداللة 
  اإلحصائیة

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئویة

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئویة

االنحراف 
التعامل مع       لمعیاريا

الصوت 
  دالة 6,85 0,6395 %79 80,5 0,1415 %34 35  والصورة

  مــن خــالل هــذه القــیم نجــد أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســط 
درجات المجموعة التجریبیة قبل وبعد التطبیق لبطاقة المالحظـة لـصالح التطبیـق ألبعـدي ، 

 عند مستوى داللة )3,182(الجد ولیة ) ت(أكبرمن قیمة )6,850(بلغت ) ت(حیث قیمة
وهذا یدل على أن الفصول االفتراضـیة سـاعدت علـى تنمیـة المهـارات األساسـیة الرابعـة 5,.

  ٠وهي مهارة التعامل مع الصوت والصورة داخل الفصل االفتراضي 
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  :الثاني والذي نصهالنتائج المتعلقة بالسؤال 
اإلشـرافیة لــدى  اسـتخدامه لتنمیـة المهـارات مـا سـمات الفـصل االفتراضـي المقتــرح

  المشرفین التربویین؟
  ٠سهولة إجراءات التسجیل في الموقع -١
 ٠إمكانیة الكتابة باللغة العربیة على السبورة اإللكترونیة  -٢
 ٠سهولة التعامل مع أدوات الفصل االفتراضي  -٣
 كون الموقع  یخدم خدمة الفصول االفتراضیة المجانیة  -٤

  )Bodie,2009( ودراسة )Biter ,2013(وهذه السمات تتناسب مع دراسة 
  :الثالث والذي نصهالنتائج المتعلقة بالسؤال 

ما أثر الفصل االفتراضي المقتـرح علـى تنمیـة المهـارات اإلشـرافیة لـدى المـشرفین 
  التربویین؟ 

الداللة   )ت (قیمة   رقم المهارة
  اإلحصائیة

  قوة التأثیر  مربع إیتا

  قوي 0,99  دالة 19,8  المهارة األولى
  قوي 0,99  دالة 32  لثانیةالمهارة ا

  قوي  0,94  دالة 6,913  المهارة الثالثة
  قوي 0,86  دالة 4,69  المهارة الرابعة

نالحظ في الجدول أن قوة التـأثیر الفـصل االفتراضـي المقتـرح علـى تنمیـة مهـارات 
یـرى الباحـث ارتفـاع قـوة التـأثیر : اإلشرافیة عن بعد لدى أفراد العینة كبیـرة لجمیـع المهـارات

  تعود لعدة عوامل 
 ٠مناسبة الفصل االفتراضي للمشرفین التربویین  -١
 ٠إیجابیة المبحوثین وتفاعلهم  مع برنامج الفصل االفتراضي  -٢

وهذا یعني أن استخدام الفصول االفتراضیة قـد حقـق أهـداف وبـصورة جیـدة ،ممـا 
 ,clanz( وهــذا یتناســب مــع دراســة٠یؤكــد علــى األثــر اإلیجــابي لهــا علــى عینــة البحــث

  ٠)٢٠٠٦( حسین عوض اهللا (ودراسة)2007
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  التوصیات ·
االهتمام بتدریب المشرفین التربویین والقائمین على العملیة التعلیمیة على مهـارات -١

  ٠تكنولوجیا المعلومات والتعلیم عن بعد من خالل الدورات والورش التدریبیة 
ّة حاســب الــي تزویــد المؤســسات التعلیمیــة والمــشرفین التربــویین والمــدارس بــأجهز -٣

  ٠بمل یسمح لهم بتوظیف التكنولوجیا الحدیثة
  ٠توظیف الفصول االفتراضیة في التعلم العام لحل المشكالت  -٤
ضـــرورة تزویـــد المؤســـسات التعلیمیـــة ومكاتـــب اإلشـــراف التربـــوي بوســـائل قویـــة  -٥

وسریعة لالتصال باإلنترنت بما یسمح للجمیع بتوظیف التكنولوجیا الحدیثة بشكل 
  ٠إیجابي 

  األبحاث المقترحة  ·
دراســـة تقویمیـــة عـــن واقـــع توظیـــف مهـــارات تكنولوجیـــا التعلـــیم لـــدى المـــشرفین  -١

  ٠التربویین
دراسة اتجاهات المشرفین التربویین نحو توظیف واستخدام تكنولوجیا التعلـیم عـن  -٢

 ٠بعد في التعلیم العام 
فین فعالیــة برنــامج تــدریبي مقتــرح لتنمیــة مهــارات اإلشــراف عــن بعــد لــدى المــشر -٣

 .التربوي
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  المراجع العربیة ·
توجیهــات معلمــي المــدارس األساســیة فــي مدیریــة اربــد األولــى ٠)٢٠٠٦(أكــرم العمــري

 مجلـــة العلـــوم التربویـــة ٠نحــو تنمیـــة المـــوارد البـــشریة الحتیاجـــات الــتعلم اإللكترونـــي
   ٠ ٢ع٠ ٧والتعلیمیة جامعة البحرین مج 

خدام الفــصول االفتراضــیة عبــر الــشبكة أثــر التــدریس باســت٠)٢٠٠٤(أحمــد المبــارك 
العالمیة االنترنت على تحصیل الطالب كلیة التربیـة فـي تقنیـات التعلـیم بجامعـة الملـك 

  ٠ الریاض - كلیة التربیة٠سعود
رؤیة وزارة التربیة والتعلـیم / المعلم الذي نرید٠)٢٠٠٦(أحمد ألهنائي، وسعید الكیناني

  ٠ة التعلیمیة للمعلم العماني في ظل تطویر العملی
 ٠ المعامـل االفتراضــیة نمـوذج مــن نمـاذج الــتعلم اإللكترونــي ٠)٢٠٠٨(أحمـد الراضــي

ورقة عمل لملتقى التعلم اإللكتروني في التعلیم العام، اإلدارة العامـة للتربیـة والتعلـیم ، 
  ٠الریاض 

  ٠،الریاض ١ط٠التعلم عن بعد وتقنیاته باأللفیة الثالثة٠)٢٠٠٣(إبراهیم الجندي
  ٠عمان دار البدایة٠اإلشراف التربوي مفاهیم وواقع وأفاق٠)٢٠٠٩(یمان ابوغربیةإ

  ٠ األردن–عمان ٠إتجاهات حدیثة في اإلشراف التربوي ٠)٢٠٠٦(حسین عوض اهللا
فعالیة برنامج مقترح لتنمیـة بعـض مهـارات تكنولوجیـا المعلومـات )٢٠٠٧(حلمي عمار

 األول السـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات بحث مقدم في المـؤتمر.لدى طالب كلیة التربیة
  مصر.مدینة مبارك للتعلیم بالسادس من أكتوبر.واألتصاالت التعلیم قبل الجامعي

أثــر الفــصول االفتراضــیة علــى معتقــدات الكفــاءة ). " ٢٠٠٩(فاطمــة مــصطفى رزق 
د العـد، مجلـة القـراءة والمعرفـة". الذاتیة واألداء التدریـسي لمعلمـي العلـوم قبـل الخدمـة

  .٢٥٧-٢١٢ص ، ٩٠
  ٠جامعة دمشق: دمشق٠شراف التربوي اإل٠)٢٠٠٨(صالح سنقر

  ٠ مكتبة التربیة العربي٠الریاض٠لغة التربویین٠)٢٠٠٧(عبد العزیز العمد
اإلشراف التربوي،اتجاهات النظریـة وتطبیقاتهـا )٢٠٠٥(صالحة عیسان عارف عطاري،

  .بة الفالح للتوزیع والنشرمكت.دولة اإلمارات العربیة المتحدة. العین .العملیة
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