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  مقدمة : 

ذي لقد شهدت السنوات األخيرة تطوراً ملحوظاً في تقنيات الحاسب اآللي وشبكاته األمر ال
شجع الكثيرون في مختلف المجاالت لالستفادة من إمكانياته واستغالل هذه التطورات لتحسين 
مخرجاتهم وألن االهتمام بالتعليم ضرورة ملحة حاول التربويون الوصول إلى درجة ممكنة من 

، وأثناء إتقان المعلم والمتعلم للعملية التعليمية، مما دفعهم الستخدام التقنيات في التعليم والتعلم
توظيف هذه التقنية في التعليم ظهر مصطلح التعليم اإللكتروني منافساً للتعليم التقليدي، ولذا اتجهت 
المؤسسات التعليمية إلى محاولة تطبيق التعليم اإللكتروني في كافة مجاالت التعليم واالستفادة من 

  تطبيقاته المتعددة.

نولوجية، والتقدم نحو التصنيع علي األسس ومع تزايد الحاجة إلي األخذ باألساليب التك
ذوي مستوى عال أو رفيع بالكفاية  معلمينالعلمية، وتحسين هياكل اإلنتاج، تزداد الحاجة إلي 

والخبرة التي تتناسب مع التطور والتقدم السريع الذي يشهده العالم اليوم، ولذا فان إنسان عصر 
سته العلمية والتكنولوجية، وأن يكون قادرا علي المعلومات يتحتم عليه أن يكون متعمقا في درا

التفكير الناقد فيما يقدم له من معلومات وأن يكون واعيا بالثقافات األخرى وحاجاتها ومشكالتها 
وقوانينها، جنبا إلي جنب مع قدرته علي مواجهة اآلثار السلبية التي قد تنجم عن انتشار التكنولوجيا 

  )١(المتسارع.المتطورة والتغير االجتماعي 

ولكي ترتقي العملية اإلشرافية بمستوى األداء, فالبد من إيجاد استراتيجيات وأنشطة 
تدريبية, يمكن تقديمها ضمن نظم التدريب من خالل الشبكات, فاستخدام اإلنترنت في التدريب يجب 

د أن ال يقتصر على مجرد ترجمة المحتوى من وسيلة إلى أخرى, بل يتضمن بالتبعية الموا
واألساليب واستراتيجيات ونظم التقديم للوصول إلى أفضل استفادة من الوسيلة, ومن ذلك خلق بيئة 

    ).٢(تدريبة تسمح للمتدرب أن يمارس أنشطة التدريب والتواصل عن بعد

فالعالم اليوم يشهد كثيرا من المتغيرات والتطورات في العديد من المجاالت، ومنها مجال 
ن أشدها تأثرا بتلك التطورات، ومع اتساع التعليم وتعدد أغراضه ومضامينه، اإلدارة الذي يعد م

                                                             

(1) See, Mccage, R. D. "A Research and Development Agenda for the 1990: Productivity, 
Economic Advancement, and Human Resource Development". in: David 
and Harris(eds.) Vocational Education Research in the1990s. AVERA, 
1983,pp.58-66.Also see, Dahlgren, J .and Stone, J. R. "Industry Perceptions 
of Industry-based Training Provided by Technical Colleges". Journal of 
Vocational And Technical Education. Anniversary Issue. Vol. 7, No. 1, Fall 
1990,pp. 46-56 

الح () ٢( طفى ص ودت مص طفى ج ت  :)٢٠٠٣مص بكة االنترن ر ش ة عب ررات التعليمي ديم المق ام لتق اء نظ ى  بن ره عل وأث
بكات ى الش ى عل تعلم المبن و ال الب نح ات الط ورة، اتجاه ر منش وراه غي الة دكت ة ،رس ة التربي  ،كلي

 .٦٠، صجامعة حلوان
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أصبحت إدارة نظم التعليم الحديثة من أضخم الجهود التي تتوالها الحكومات، وأصبحت اإلدارة 
التعليمية هي المؤسسة األولي التي تدير وتشرف علي تحديد أهداف التربية وتنفيذها، واإلدارة بهذا 

ذا الموقع يمكن أن تكون الموجه األول لتصحيح مسار التربية والتعليم، فهي ليست عملية المعني وه
تقليدية، وليست اجتهادات شخصية، وإنما أصبحت علما له فلسفته وأصوله وقواعده وأساليبه 

  ).٣(وطرق ممارسته، كما أصبحت األساس ألي تغيير أو تطوير في المجتمع

الثورة التكنولوجية التي تزداد وتتعاظم أهميتها في خدمة  ويعد االنترنت من أهم متطلبات
المجال التربوي وتحسين جودة العملية التدريبية, لقدرته على توفير بيئة تدريبية ثرية بالمعلومات 
والمصادر باإلضافة للتواصل بين المدربين والمتدربين بأدوات وخدمات اتصال متنوعة سواء 

  ).١(في أي وقت ومن أي مكان  كانت متزامنة أو غير متزامنة

وفى ضوء هذه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ووسائل التدريب الجديدة وظهور شبكة 
اإلنترنت ومدى فعاليتها في العملية التدريبية, وإسهامها بالطرق واالستراتيجيات التي تساعد 

إذ تتوفر كافة هذه الخدمات فيما المتدربين على القيام بواجباتهم بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية, 
يعرف بالتدريب والتواصل عن بعد الذى يُعد شكالً من أشكال التعليم اإللكتروني والذى يتضح 
أهميته في توفير برامج تدريبية جديدة تعتمد على المتدرب وقدراته واحتياجاته, كما أنه يلعب دوراً 

   ).٢(كبيراً في إصالح وتطوير التدريب

لتوجيه من أهم عوامل النجاح للوصول لإلبداع في العملية التعليمية، وتنمية فعضو هيئة ا
المهارات لدي المعلمين في كافة المراحل التعليمية، واألدوار التي يضطلع بها عضو هيئة التوجيه 

إحالل بديل أخر محله، فعضو هيئة التوجيه ينبغي  -إن لم يكن من المستحيل –تجعل من العسير 
تخدم الطرق واألساليب التي من شأنها أن تجعل المعلم فاعال ونشطا ومشاركا، كما أنه عليه أن يس

يستطيع من خالل مهارات التواصل لديه أن يجعل المعلم يقظا مفكرا ، وبالتالي يقترح الحلول 
  المناسبة لحلها.

ة ويتضح ذلك من خالل جهود وزارة التربية والتعليم التي تولى اهتماما كبيراً بضرور
االستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي في استخدام التعليم اإللكتروني، وضرورة تعميم هذه 
النوعية من البرامج في التعليم والتدريب على استخدام الحاسب واكتساب وتنمية المهارات الجديدة 

ً لتعميم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ف ً عمليا ي مصر وتمكين في هذا المجال والذي يعد تطبيقا

                                                             

  .٣١): إدارة المؤسسات التربوية، عالم الكتب، القاهرة، ص٢٠٠٣حافظ فرج ومحمد صبري حافظ () ٣(

ايز( )١( ادل ف عادات, ع د س ودت أحم و٢٠٠٧ج تخدام الحاس روق ): اس يم، دار الش ة والتعل ادين التربي ي مي ت ق ب واإلنترن
    .٢١٨للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص 

ين إستراتيجيتي  ):٢٠١٣جمال مصطفي عبد الرحمن الشرقاوي () ٢( ي ب ى التفاعل اإللكترون ة عل تصميم إستراتيجية قائم
دريب ات الت اج بيئ ارات إنت ة مه ى تنمي ا عل ة وأثره اريع والمناقش الب  المش دى ط ة ل اإللكتروني

ة نفس ،الدراسات العليا بكلية التربي م ال ة وعل ي التربي ة ف ة دراسات عربي ، مارس ،٣٥العدد  ،مجل
    .٢ص 
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فقد  )،٣(األجيال الجديدة من فهمها وإتقانها، وذلك ألن التعليم لإلتقان يعتبر من سمات التعليم الجيد
أصبح من الضروري معرفة واقع ممارسات أعضاء هيئة التوجيه لمهارات االتصال الداعمة 

ين علي مهارات لإلبداع، واتخاذ ذلك نقطة انطالق لوضع برنامج مقترح  لتطوير أداء الموجه
  االتصال في ضوء النماذج المحلية والعالمية في التوجيه. 

  نبع اإلحساس بمشكلة البحث الحالي من خالل: :  مشكلة الدراسة

  الممارسة العملية والوظيفية للباحث: أوال:

فمن خالل عمل الباحث كموجه بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية يتضح وجود 
  في وجود العديد من نواحي القصور(المعيقات). مشكلة تتمثل 

منها ما هو إداري وتنظيمي، مثل قلة عدد الزيارات للمدارس، عدم تعاون اإلدارة المدرسية 
مع الموجهين، تأخر وصول النشرات والقرارات، ومنها ما هو فني تتمثل في قلة عدد الموجهين 

س والمدرسين، ضعف الكفاءة المهنية المتخصصين، كبر حجم نصاب الموجه الفني من المدار
  للمعلمين، ندرة عدد دورات التنمية المهنية المخصصة للموجهين.

كما تتجسد المعيقات االقتصادية في قلة وانعدام الحوافز المالية المقدمة للموجهين، صعوبة 
ة معلمي المواصالت التي يواجهها الموجهون بعملية التنقل بين المدارس، وأوجه الضعف في متابع

المدارس من قبل التوجيه تتمثل في ضرورة قيام الموجه بمتابعة عدد كبير من المدارس يصل 
مدرسة من مدارس المحافظة الموزعة بمراكز المحافظة  ١٩نصاب متابعة كل موجه إلي حوالي 

س ولكن لكثرة المشاكل المتواجدة بالمدارس لن يكون بإمكان الموجة متابعة هذا الكم من المدار
سوي مرة أو مرتين خالل الفصل الدراسي وبالتالي يكون هناك تقصير ملحوظ في عملية المتابعة 
وعدم قيام الموجه بعمليات المتابعة التي تتطلب منه، ونتيجة لذلك التقصير لن يتحقق األهداف 

ون هناك التربوية التي يسعي النظام التعليمي إلي تحقيقها، نظرا نتيجة تقصير الموجه في عمله يك
تقصير ملحوظ من جانب المعلم نتيجة قلة المتابعة من جانب التوجيه التي ينتج عنها إهمال المعلمين 

  في أداء واجباتهم نحو عملهم. 

وقد الحظ الباحث من خالل عملة في مجال التوجيه واإلشراف الفني والتربوي، ومن خالل 
عموم، أن هناك قصورا واضحا في حضوره للعديد من االجتماعات مع المديرين وموجهي ال

مستوي تفاعل الموجهين مع المعلمين، ومن ذلك يجب أن نكشف عن دور عضو هيئة التوجيه في 
ذلك من خالل رصد واقع الممارسات اإلشرافية لمهارات االتصال الداعمة لإلبداع واتخاذ ذلك 

اء هيئة التوجيه علي نقطة انطالق لوضع الخطوط العريضة لبرنامج مقترح لتنمية قدرات أعض
  مهارات االتصال الحديثة الداعمة لإلبداع.  

   نتائج وتوصيات البحوث والمؤتمرات والدراسات السابقة: ثانيا:

"معوقات التوجيه الفني في المدارس في ): ١()٢٠٠٨فلقد كشفت دراسة عريبات والعنزي(
مديري المدارس"، فقد أظهرت محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الموجهين الفنيين و

                                                             

اح ( )٣( د الفت ا بمستوى التفاعل االجتماعي  :)٢٠١٣أحمد عادل عب ة وعالقته ة واالجتماعي المواقع اإللكتروني ة ب التفاعلي
دى الشباب المصري: ف اعي. رسالة والسياسي ل راء الوسيلة والحضور االجتم ي ث ار نظريت ي إط

 كلية التربية النوعية, جامعة المنصورة.  ،دكتوراه غير منشورة

زي() ١( اهر العن ات وظ ير عريب ة ٢٠٠٨بش دي بدول ة األحم ي محافظ ة ف دارس االبتدائي ي الم ي ف ه الفن ات التوجي ): معوق
ديري ين وم وجهين الفني ر الم ة نظ ن وجه ت م وير  الكوي ث، تط انوي الثال ؤتمر الث دارس، الم الم
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نتائجها اتفاقا في استجابات الموجهين الفنيين ومدراء المدارس، بدرجة تراوحت ما بين قوية 
ومتوسطة، حول أهم المعوقات التي تعترض عملية التوجيه الفني بدولة الكويت، حيث تمحورت 

لوجية، المنهج الدراسي، التحديات بالمجاالت اآلتية: غيبية التخطيط السليم، الوسائل التكنو
االختبارات، نظام التوجيه، العالقات اإلنسانية بين الموجهين من جانب وبينهم وبين المعلمين من 
جانب أخر، بينما حصل مجال اإلدارة المدرسية علي درجة تراوحت ما بين المتوسطة والضعيفة 

  من وجهة نظر مدراء المدارس كمعوق لعمل التوجيه الفني.

معوقات اإلشراف التربوي في ): ٢()٢٠٠٩تائج دراسة أبو ملوح والعمري(وأظهرت ن
محافظات غزة بفلسطين، من وجهة نظر المشرفين، تمثلت بثقل العبء اإلداري علي المشرف، 
عدم اهتمام أصحاب القرار بتوصيات المشرف، تكليف المشرف التربوي القيام بالدور الفني 

ن تربويا رغم تأهيلهم التربوي الجامعي، عدم االهتمام بنموهم والتربوي معا، نقص كفاءة المعلمي
المعرفي، عدم توفر الدعم المادي المناسب لجهود المشرف الكبيرة، وعدم وضوح معايير الثواب 

  والعقاب. 

اتمي ( وير الح ن ط د ب ن حمي د ب ة حم وان: )١()٢٠١٠دراس راف "بعن ين اإلش ل ب التكام
ة اإلداري واإلشراف التربوي في تطو ي أهمي ي التعرف عل ير األداء المدرسي"، هدفت الدراسة إل

ة  ار المدرس الل اعتب ن خ ة األداء وم الل مالحظ ن خ وي م راف الترب راف اإلداري واإلش اإلش
واحي  ة ن وة ومعالج واحي الق م ن ي ودع ة األداء اإلداري المدرس ة ومالحظ املة، أهمي ة ش كمنظوم

املين الضعف فيه ومساعدة المدرسة على توفر  المن وظيفي للع اخ التنظيمي الذي يؤدي إلى الرضا ال
ره  نعكس أث ا ي اجيتهم مم ي إنت ادة ف ى زي بالمدرسة فيقبلون على عملهم بروح معنوية مرتفعة تؤدي إل
ع  ل م رف اإلداري يتفاع ي أن المش ة إل لت الدراس ة وتوص ة التعليمي توى الخدم ى مس اب عل باإليج

ع الكادر اإلداري بالمدرسة، والمشرف ال اعلون م م يتف ي بالمدرسة وه ادر الفن ع الك تربوي يتفاعل م
ة بشكل كامل ، وإن  ة التعليمي ين العملي ي سبيل تحس اء ف ع الطالب وأولي ون وم ع المعلم بعضهم وم
ي  ل ف وي( تتمث قيها )اإلداري والترب رافية بش ة اإلش ا العملي تمخض عنه ي ت ة الت ات التربوي المخرج

ن ذي قب ل أداء م بح أفض دارس تص تعلم واإلدارة، م يم وال ال التعل ي مج ز ف ك التمي ن ذل تج ع ل فين
 وجميع الجوانب المتصلة بالمدرسة

د هللا( د عب رح لتطوير نظام  :)٢()٢٠١١دراسة غادة محمد فتحي أحم ور مقت وان "تص بعن
ي مصر"،  دفت الدراسة  التوجيه التربوي علي ضوء المعايير القومية للتعليم قبل الجامعي ف د ه ولق

ل الجامعي، واستخدمت إلي  يم قب رصد واقع نظام التوجيه التربوي علي ضوء المعايير القومية للتعل
نظم كأحد  ل ال ك أسلوب تحلي ي ذل الدراسة المنهج الوصفي لوصف الظاهرة، ومن ثم تتبع الدراسة ف
ام  ور بنظ ه القص ي أوج رف عل ام والتع ان النظ ي أرك وف عل ك للوق في وذل نهج الوص داخل الم م

                                                                                                                                                                                   

ة (رؤي  ي عصر العولم ات سوق العمل ف ي لمواجهة متطلب التعليم النوعي في مصر والوطن العرب
 إستراتيجية )، كلية التربية النوعية بالمنصورة. 

ة العمري () ٢( وح وعطي ي محافظات غزة من وجهة نظ٢٠٠٩محمد أبو مل وي ف ات اإلشراف الترب ر المشرفين ): معوق
 التربويين والمعلمين، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، غزة.

ادي () ١( ي اله ن عل يف ب ت س ة بن اتمي ، أمين وير الح ن ط د ب ن حمي د ب راف اإلداري ٢٠١٠حم ين اإلش ل ب ): التكام
 واإلشراف التربوي في تطوير األداء الدراسي، مجلة رسالة التربية، سلطنة عمان.

د عبدهللا (غادة مح) ٢( د فتحي أحم ة ٢٠١١م ايير القومي ي ضوء المع وي عل ه الترب رح لتطوير نظام التوجي ): تصور مقت
ة  وم التربوي آلداب والعل ات ل ة البن ر منشورة، كلي للتعليم قبل الجامعي في مصر، رسالة دكتوراه غي

 ، جامعة عين شمس.
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ا التوجي ة كم ايير القومي ه للمع دي تطبيق ائم وم ع الممارسات بالنظام الق ي واق رف عل ر والتع ه بمص
ايير  دم وضع مع وي وع ام ووظائف الموجه الترب ي مه ور ف اك قص ائج الدراسة أن هن أوضحت نت
ة  ة والفكري ر النظري ن األط ف ع ي الكش ة ال لت الدراس ا توص ويين، كم وجهين الترب ار الم الختي

ه الترب ل للتوجي يم قب ة للتعل ايير القومي وء المع ي ض وي عل ه الترب ام التوجي ع نظ د واق وي ورص
                                                                                                                                الجامعي في مصر.

إلى أنه في ظل االهتمام المتزايد من المؤسسات ): ٣()٢٠١٢ويشير وليد تاج الدين (    
التدريبية وبخاصة مؤسسات التعليم العالي  بجودة العملية التعليمية والتدريبية, وفى ظل التطور 

عد, والتعليم اإللكتروني, والتدريب عن بعد، المتسارع وظهور العديد من المفاهيم كالتعليم عن ب
والتواصل عن بعد، والتي أحدثت نقلة نوعية في وظيفة المؤسسات التدريبية والتعليمية، فمن 
األهمية بمكان التركيز على إكساب المعلمين وأعضاء هيئة التوجيه المهارات التي تؤهلهم لمواجهة 

  متغيرات العصر. 

إلى أن إستراتيجية التدريب واالتصال  :)٤( )٢٠١٣هللا عوض (وفي هذا الصدد يشير عبد    
عن بعد تُعد من االستراتيجيات الحديثة والتي تسهم بقدر كبير في تحقيق الهدف المنشود وسد 
الحاجة المعرفية عند المتدرب عن بعد, فضالً عن توافر مبدأ المرونة من حيث الوقت والمكان 

  دد ممكن من المتدربين.   وذلك بإتاحة التواصل بين أكبر ع

إلي التعرف علي صعوبات تطبيق  ):١( )٢٠١٤وقد هدفت دراسة محمود إبراهيم خلف هللا(    
اإلشراف اإللكتروني علي الطلبة المعلمين بكلية التربية في جامعة األقصى، وقد أوصت الدراسة 

تجاهات الحديثة وضرورة بضرورة تطبيق اإلشراف اإللكتروني في العمليات اإلشرافية لمسايرة اال
استثمار تقنية الحاسوب وتوظيفها في العملية اإلشرافية، كما أسهمت الدراسة في توضيح أهمية 

  اإلشراف اإللكتروني وفاعلية استخدامه لكل من المشرفين التربويين والطلبة والمعلمين.

قبل الجامعي الذي عقدته ولقد أوصى مؤتمر التوجيه الفني وتفعيل نظم الجودة في التعليم         
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد باالشتراك مع وزارة التربية والتعليم ومديري 
المديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، وجميع مستشاري المواد بالوزارة وموجهي المواد 

تأهيل التوجيه الفني على إدارة بضرورة تحفيز الموجهين الجادين في تفعيل الجودة وإتقان العمل، و
نظم الجودة لضمان جودة التعليم، تطوير التشريعات الخاصة بالمعلم والموجه الفني، تدريب 
الموجهين والموجهين األوائل على آليات تحقيق جودة الفاعلية التعليمية، تفعيل نظام التواصل 

مدرسية وعلى مستوى اإلدارات اإلدارة ال -الموجه -المتعلم–االلكتروني على مستوى المعلم 
  .)٢( التعليمية

                                                             

جينى ( )٣( ودة الس دين عب اج ال د ت دة بيا :)٢٠١٢ولي ميم قاع رر تص ات المق ين اج  اإللكترون ارات إنت ة مه ا لتنمي وإدارته
ر منشورة)  وراه غي الة دكت ة. (رس ات التربي ا بكلي ات العلي الب الدراس دى ط ة ل ات اإللكتروني البواب

 كلية التربية. جامعة المنصورة. 

ات  :)٢٠١٣عبد هللا عوض الكريم حاج المختار( )٤( ي ألخصائي المكتب دريب اإللكترون رامج الت ي السودان ب ات ف والمعلوم
ات والمعلومات" الواقع  ة السودانية للمكتب دراسة للواقع والمستقبل. المؤتمر العلمي الثالث للجمعي

 يوليو.  ٤- ٢والتطلعات في ظل مجتمع المعرفة". جامعة أم  درمان 

ود  )١( راهيم محم ف هللا (إب ة٢٠١٤خل ي الطلب ي عل ق اإلشراف اإللكترون رح لتطبي ة،  ): تصور مقت ة التربي ين بكلي المعلم
  .  ٢جامعة األقصى، مجلة جامعة األقصى (سلسلة العلوم اإلنسانية)، المجلد الثامن عشر، العدد 

يم ( )٢( ة والتعل ع وزارة التربي تراك م اد، باالش يم واالعتم ودة التعل مان ج ة لض ة القومي ؤتمر ):  ٢٠١٥الهيئ يات م توص
  .٦، يناير، القاهرة،ص تعليم قبل الجامعيالتوجيه الفني وتفعيل نظم الجودة في ال
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إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي عبر  ):٣()٢٠١٥(وقد أوصت دراسة أسامه عجوة     
اإلنترنت على تنمية مهارات تدريس الحاسب اآللي في الصناعة لدى المعلمين وأثر ذلك التدريب 

االنترنت تأثير كبير على تنمية  على أداء طالبهم, وتوصلت إلى أن للبرنامج التدريبي عبر
التحصيل والمهارات العملية الستخدام الحاسب اآللي في الصناعة ككل ومكوناتهما كل على حده 
لدى معلمي وطالب المجموعة التجريبية وأوصى باالستفادة من تقنيات االنترنت في التدريب عن 

    بعد بمختلف صورة ومن بينها نشر محتوى المقررات التدريبية.

إلي أن التوجيه التربوي يؤدي دورا ): ٤()٢٠١٦روز أحمد عيسي ( دراسة توصلتوقد     
كبيرا في تنمية المهارات والقدرات ، فهو الذي  يحدد الطرق ويرسمها وينير السبيل أمام العاملين 

في في الميدان لبلوغ الغايات المنشودة، كما هدفت الدراسة إلي التعرف علي معوقات العمل اإلشرا
المشترك بين الموجه ومدير المدرسة والمعلمين وكيفية التغلب علي هذه المعوقات بإتباع الطرق 

  واألساليب الحديثة في العمل اإلشرافي.

مدي فعالية أدوات االتصال الحديثة ): ٥()٢٠١٧كما أثبتت دراسة خلود خميس العمري(    
ايات معلمات اللغة اإلنجليزية ، كما في تنمية مهارات وكف  2وتقنيات الجيل الثاني من الويب

أوضحت الدراسة أن نتائج ممارسة أدوات االتصال الحديثة واإلنترنت وتطبيقات الجيل الثاني من 
  الويب في العمليات اإلشرافية عالية جدا.

إلى فعالية التدريب عن بعد في تنمية  ,)Elizabeth, B. (2005)١( وقد أشارت دراسة           
والمعلومات وتطويرها في تحصيل المعارف وإثرائها وتجديدها مع القدرة على مواكبة  المهارات

  الجديد في كافة التخصصات.

بضرورة تزويد  ):Mwanaza, Daisy & Engestrm , (2005)٢( كما أوصت دراسة         
ب المتدربين بمهارات تصميم ونشر المحتوى اإللكترونى حيث أصبح من أهم متطلبات التدري

  والتواصل عن بعد, كما أن تحصيل المتدربين عن طريقها يكون أعلى من المقررات العادية.

                                                             

ي الصناعة  :)٢٠١٥د عجوة (حسن السي هأسام )٣( ي ف ة مهارات تدريس الحاسب اآلل برنامج تدريبي عبر اإلنترنت لتنمي
ر  وراه غي الة دكت م. (رس ى أداء طالبه ك عل ر ذل ناعية وأث ة الص دارس الثانوي ي الم دى معلم ل

  قازيق. منشورة). كلية التربية. جامعة الز

ة ٢٠١٦روز أحمد عيسي ( )٤( دير المدرسة: دراسة ميداني وي وم ين الموجه الترب ): معوقات العمل اإلشرافي المشترك ب
 في مدينة حمص، مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العراق.

ري )٥( يس العم ود خم ات ٢٠١٧( خل توي أداء معلم وير مس ي تط د ودوره ف ن بع وي ع راف الترب ة اإلش ة ): معرف اللغ
 المركز القومي للبحوث، فلسطين. - اإلنجليزية في الميدان التربوين مجلة العلوم التربوية والنفسية

(1) Elizabeth, B,(2005): "Can Pre-service Teacher Education Really Help Grow a literacy 
Teacher ? Examining Pre-service Teacher, Perceptions of Multimedia Case 
– Based Instruction" Journal Of Technology And Teacher Education, Voll 3, 
No,3. 

 (2) Mwanaza, Daisy & Engestrm, Y. (2005).Managing Content In E-Learning Environment. 
British Journal Of Educational Technology. Vol. 36. No. 3. May. 
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على ضرورة إكساب المتدربين المهارات  :)٣( ,Kool (2006)وقد أوصت دراسة            
المرتبطة بالمستحدثات التكنولوجية, وتصميم المقررات ونشرها, باإلضافة إلى توظيف برامج 

  ت التدريب عن بعد. واستراتيجيا

ودراسة ، )Russell, et al (2005)٤( وقد أوصت دراسة كال من روسيل وآخرين            
في عملية االتصال عن بعد بأن   )Sanger& Greenbowe (2006, p521)٥( سنجر وجيرنبو

ين) االعتماد على االنترنت في عملية التدريب يسهم في تزايد معدالت انجاز المتدرب (المعلم
  ويطور من اتجاهاته وشخصيته كما إنه يساعد علي تدريب عدد كبير في أقل وقت وأقل تكلفة. 

علي أن استخدام ):٦(  Kesim, A., & Agaoglu, E. (2007) "وأكد كرستين         
االستراتيجيات التدريبية في بيئات التعلم عن بعد وتنفيذها على الشبكة مع تحقيق التكامل بينها وبين 
ً في االرتقاء بالعملية التدريبية, لتزيد من تفاعل  األدوات المستخدمة لتنفيذها تؤدى دوراً هاما

   المتدربين وتحسين أداء تدريبهم مقارنة بالطريقة التقليدية للتدريب.

إلى أن التعليم والتدريب لم يأت من تصميم  :)٧( Catherine, G. (2012) وأشار كرستيان     
مي التدريبي فقط, ولكن في كيفية استعمال هذا المحتوى وتوظيفه لتحقيق التدريب المحتوى التعلي

من قبل المتدربين أنفسهم, وهكذا يصبح نشاط المتدربين الذى يتم قياسه من خالل تطبيقات الشبكات 

                                                             

 (3) Kool, M. (2006). The framework for the Rational Analysis of Mobile Education (Frame) 
Model: An Evaluation of Mobile Devices for Distances Education" M.A. 
thesis, Athabasca University 

 (4  ) Russell, J. W., Kozma, R. B., Jones, T., Wyckoff, J., Marx, N., & Davis, J. (2005). use of   
simultaneous synchronized macroscopic.and symbolic representations to 
enhance  the teaching and learning of chemical concepts. Journal of 
chemical Education. PP. 330-334.  

(5) Sanger, M. & Greenbowe, T. (2006). Addressing student misconceptions concerning 
electron        electrolyte solutions with instruction including Computer 
animations and conceptual change strategies. Journal of Science 
Education. 22. 521-537 

(6  )  Kesim, A., & Agaoglu, E. (2007).A paradigm shift in distance educating: web2.0 and Social 
Software. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE. Vol.8 (3). 
article 4. March 27. 2010. from: 
http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde27/articles/article_4.ht  

(7) Catherine, G (2012). Test Designers Tap Students for Feedback. (ERIC Document 
reproduction Service No. (EJ1000124). 
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ً لقياس تحقق هدف التعليم والتدريب وليس ممراً فقط لبناء  االجتماعية (الفيس بوك) هو ذاته هدفا
  توى التدريب.مح

ولهذا ساعدت تقنيات تقديم المحتوى اإللكتروني على تحويل التعليم والتدريب من الحفظ 
والتلقين إلى التعليم والتدريب اإليجابي القائم على الفهم  واإلقناع واالبتكار والبحث عن المعلومات 

ريب بالتطبيق في الحياة وتكوين الخبرات الذاتية من خالل العملية التدريبية وربط التعليم والتد
العملية لما فيه من نفع للفرد والمجتمع ويتضح ذلك من خالل جهود وزارة التربية والتعليم التي 
تولى اهتماما كبيراً بضرورة االستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي في استخدام التعليم 

والتدريب على استخدام الحاسب اإللكتروني، وضرورة تعميم هذه النوعية من البرامج في التعليم 
ً لتعميم التكنولوجيا  ً عمليا واكتساب وتنمية المهارات الجديدة في هذا المجال والذى يعد تطبيقا
الحديثة والمتطورة في مصر وتمكين األجيال الجديدة من فهمها وإتقانها، وذلك ألن التعليم لإلتقان 

  .)١(يعتبر من سمات التعليم الجيد 

  سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:وبناء علي ما 

  ؟ ما البرنامج المقترح  لتطوير أداء أعضاء هيئة التوجيه علي مهارات االتصال الداعمة لإلبداع

  ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة التالية:

مصر ما الواقع الفعلي ألساليب اإلشراف ألعضاء هيئة التوجيه الفني في جمهورية  )١
 العربية؟

 ما أهم المشكالت التي يواجهها أعضاء هيئة التوجيه وكيف يمكن التغلب عليها؟ )٢
 كيف يمكن تطوير أداء أعضاء هيئة التوجيه علي مهارات االتصال الداعمة لإلبداع ؟  )٣
ما صورة البرنامج المقترح لتطوير أداء أعضاء هيئة التوجيه علي مهارات االتصال  )٤

 يتماشي مع واقع المجتمع المصري؟ الداعمة لإلبداع بما

  هدفت الدراسة إلى: أهداف الدراسة:

 التعرف علي واقع ممارسة أعضاء هيئة التوجيه لمهارات االتصال الداعمة لإلبداع. )١
تحديد مواطن الضعف لمحاولة التغلب عليها وتحسينها ومواطن القوة لتدعيمها لتحقيق  )٢

 األهداف.
 سائدة والمستخدمة في التوجيه الفني .التعرف على األساليب الحديثة ال )٣
 تحديد الوسائل أو الطرق التي يمكن بها تطوير أساليب التوجيه الفني. )٤
 الداعمةعلى مهارات اإلتصال وضع برنامج مقترح لتطوير أداء أعضاء هيئة التوجيه  )٥

 ؟ لإلبداع
  حدود الدراسة: اقتصرت الدراسة الحالية على:   

                                                             

عيد ( ٥( وبي س د ن د محم يل  :) ٢٠٠٥) أحم ى التحص ائط عل ددة الوس وتر متع رامج الكمبي ميم ب اط تص ض أنم ة بع فاعلي
يم.  ا التعل عبة تكنولوجي الب ش ة لط ة التعليمي رامج التليفزيوني اج الب ارات إنت ض مه ي وبع المعرف

 لتربية. جامعة األزهر.(رسالة دكتوراه غير منشورة). كلية ا
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ارات يتمثل في والحد الموضوعي:  ى مه ه عل ة التوجي وير أداء أعضاء هيئ رح لتط وذج مقت ع نم ض
    .لإلبداع الداعمة اإلتصال الحديثة

ي  الحد المكاني: ه الفن ر التوجي ه بمق ة التوجي طبقت هذه الدراسة علي عينة عشوائية من أعضاء هيئ
  عضو هيئة توجيه.  ٣٠بمديرية التربية بمحافظة الشرقية، وعددهم 

ات يتم الحد البشري: دارس وأعضاء هيئ ديري الم ين وم ع المعلم ابالت شخصية م ي إجراء مق ل ف ث
  التوجيه ومسئولي مراكز التطوير التكنولوجي وشركات البرمجيات.

  يتضمن الفترة الزمنية الالزمة إلجراء الدراسة.الحد الزمني: 

  أهمية  الدراسة: تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يمكن أن تقدمه فيما يأتي:

  ارات ة الداعمة االتصال تسهم هذه الدراسة في رصد واقع الممارسات اإلشرافية لمه الحديث
ك نقطة انطالق لوضع  ه، واتخاذ ذل ي التوجي ة ف ة والعالمي لإلبداع في ضوء النماذج المحلي

 الخطوط العريضة لبرنامج مقترح لتطوير أداء أعضاء هيئة التوجيه علي هذه المهارات.
 ة الداعمة قد تسهم هذه الد ة الحديث ه باألساليب اإلداري ة التوجي ة أعضاء هيئ ي توعي ة ف راس

 لإلبداع، مما ينعكس ايجابيا علي ممارستهم اإلشرافية. 
  ة وصل ل حلق ه يمث ار أن التوجي ي باعتب ه الفن اليب التوجي قد تفيد هذه الدراسة في تطوير أس

ذا بين الواقع الميداني للعملية التعليمية وبين الجهات الت ة له ة التخطيط والمتابع وم بعملي ي تق
ة  ة التعليمي ي العملي توي األداء ف الي مس عف بالت لة يض ذه الص عف ه دما تض ع، وعن الواق

 وبالتالي يؤثر علي جودة المخرجات. 
  ه راف والتوجي ة واإلش ات المتابع ة وعملي ات التعليمي ين بالعملي ة المهتم ذه الدراس د ه د تفي ق

د وتصميم بوزارة التربية والتعليم  ل عن بع ي التواص دة تساعدهم ف ات جدي بمعلومات وتقني
 برامج مقترحة تخدم المعلم والمتعلم.

  د ق االتصال الجي ي تعي ض المشكالت الت ى بع ب عل ي التغل ول ف ة إليجاد الحل يعتبر محاول
 للموجهين والمعلمين عن طريق توظيف الشبكة العنكبوتية.

  الحالية في: أدوات  الدراسة: تتمثل أدوات الدراسة

ا  )١ ه وفق ة التوجي اء هيئ دى أعض ا ل وب توافره ة والمطل ارات الالزم د المه تبانه تحدي اس
ي  ة ف ة الحديث اليب اإلداري ي ممارسة األس ي تساعدهم ف ارات الت الحتياجاتهم إلكسابهم المه

 التوجيه.
وجي )٢ وير التكنول ز التط ين والموجهين ومسئولي مراك ع بعض المعلم  مقابالت غير مقننة م

 وشركات البرمجيات.

  منهج  الدراسة: استخدمت الدراسة الحالية:

ي وصف  المنهج الوصفي: د عل وهو المنهج الذي يقوم علي وصف دقيق للظاهرات، ويعتم
ي  ائع، وهو ال يقتصر عل ما هو كائن ويفسره، ويهتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوق

ن التفسير، والمهم جمع البيانات وتبويبها وإنما يمضي إ درا م ه يتضمن ق ك ألن لي ما هو أبعد من ذل
ي البحث الوصفي، ولكن  م ف و المه الجوهر ه ائن ف و ك ا ه أنه ليس مجرد وصف ما هو حادث أو م
ة  تنتاجات ذات الدالل ا االس تخرج منه ل وتس ات وتحل ذه البيان نظم ه ى ت ل حت ث ال تكتم ة البح عملي
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ة  كلة المطروح بة للمش زى بالنس ثوالمغ ائعة  )١(للبح ات الش د الممارس ل وتحدي تم بتحلي ا يه كم
راز  ن أجل إب ك م ه، وذل ر التوجي دور داخل مق ا ي والسائدة. واستخدم هذا المنهج للتعرف علي كل م
ول المقترحة من خالل  ة إيجاد الحل ه، ومحاول السلبيات والمشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التوجي

 يئة التوجيه علي مهارات التواصل الحديثة.وضع برنامج لتنمية قدرات أعضاء ه

مصطلحات الدراسة: في ضوء مراجعة بعض أدبيات المجال والدراسات السابقة واالطالع 
  على المصطلحات التي ُعرضت بها لتعريف مصطلحات الدراسة الحالية على النحو التالي:

      Modelالنموذج : 

ي الجامع " النموذج مثال الشيء، النموذج يذكر النموذج في معجم المعان المعني اللغوي:
  .)٢(مثال يقتدي به أو مثال يعمل عليه الشيء

هو تمثيل يلخص معلومات أو بيانات أو ظواهر أو عمليات يكون عونا علي :أما اصطالحا
الفهم وهو مجموعة من العالقات المنطقية قد تكون في صورة كمية أو كيفية تجمع معا المالمح 

قع الذي تهتم به أو هو طريقة األحداث أو الوقائع والعالقات بينهما وذلك في صورة الرئيسية للوا
   ).٣(محكمة بقصد المساعدة علي تفسير تلك األحداث أو الوقائع غير الواضحة أو غير المفهومة 

 أنه تكوين نظري يمثل شيئا ما بمجموعة من المتغيرات، فهو ويُعرف النموذج إجرائيا:
  عناصر النماذج العالمية في التوجيه واإلشراف التربوي. تصور شامل ألهم

    Developmentالتطوير: 

  : هو التحول من طور إلي طور. التطوير في اللغة

ة  أما اصطالحا: النمو لبني رد يتصف ب ا الف ر به ي يم ر الت اط التغيي فالتطوير هو نمط من أنم
ي مرا دا عل ة معتم ارة معين ة أو مه ة معين ة أو لوظيف ددة معين وير تحسين  )٤(حل متع ي التط ا يعن كم

  ).٥(وتحديث وإدخال تجديدات ومستحدثات علي الشيء المراد تطويره 

ؤدي الغرض  ويعرف بأنه: الوصول بالشيء المطور إلي أحسن صورة من الصور، حتى ي
ي  ة اقتصادية ف ي أكمل وجه وبطريق ه عل ودة من ق األهداف المنش ة، ويحق اءة تام ه بكف المطلوب من

  ).٦(لوقت والجهد والتكاليفا

ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه: عملية منظمة ومخططه، لتحسين أداء أعضاء هيئة التوجيه إلي 
  األحسن بهدف تحقيق الهدف المنشود من عملية التوجيه والمتابعة. 

                                                             

 .٥٥): مهارات البحث العلمي في الدراسات التربوية واالجتماعية، عالم الكتب، القاهرة، ص٢٠٠٩( حافظ فرج أحمد) ١(

           http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arمعجم المعاني الجامع متاح علي ) ٢(

): معجم مصطلحات التربية، دار الوفاء للنشر والطباعة، ٢٠٠٤فاروق عبده فليه وأحمد عبد الفتاح زكي () ٣(
 .٢٤٨اإلسكندرية، 

 .١٠٣): معجم مصطلحات التربية، دار الوفاء، اإلسكندرية، ص٢٠٠٤فاروق عبده فليه وأحمد عبد الفتاح زكي ( )٤(

ار ( ) ٥( ب النج حاتة وزين ن ش اهرة، ): ٢٠٠٣حس ة، الق رية اللبناني دار المص ية، ال ة والنفس طلحات التربوي م المص معج
 .١٠٧ص

 .١٥): تطوير المناهج ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ص١٩٩١( حلمي أحمد الوكيل) ٦(
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     Performanceاألداء 

مع البيانات واستنباط األداء بأنه العملية اإلدارية والفنية التي يتم من خاللها ج يعرف    
المعلومات الوصفية والكمية التي تدلل علي مستوي األداء المحقق فعال للعاملين، لمقارنته بأداء 

  ).٧(أقرانهم أو بالمعدالت والمعايير التي توضح ما ينبغي أن يتحقق

ه: ن  ويعرفه الباحث إجرائيا بأن ه م ة التوجي ا عضو هيئ وم به ي يق السلوك والممارسات الت
ة خال اليب االتصال التكنولوجي ي استخدام أس ة والمهارة ف ن الدق وظيفي بمستوي عال م ة ال ل موقع

 الحديثة.

  مفهوم التوجيه

د  المعنى اللغوي للتوجيه: وق, فق ا: الس ة ويقصد به اجم اللغ ي مع ه ف لقد وردت كلمة التوجي
دة، و ة واح ى جه ل عل ه: إذا جع يء موج اقته، وش ى: أي س ريح الحص ت ال ل وجه اس قي ه الن وج

ه: ذو جاه.  لكه. ورجل وجي ق لمن يس ر الطري ى استبان اث وه وسلوكه حت ه: أي وطئ الطريق التوجي
  وقد وجه الرجل أي صار وجيها, بمعنى انه ذو جاه وقدر. وأوجهها هللا: أي صيره وجيها.

ه: طالحي للتوجي ى االص اة  المعن واحي الحي ي ن ادة ف تخدم ع ا يس راف كم ه أو اإلش التوجي
ذا بشكل  يم نفس ه عام: مباشرة اآلخرين أو مراقبتهم وإثارة نشاطهم بقصد تحسينهم, ويحمل في التعل

  المفهوم العام, ولكنه يطبق عادة على أوجه النشاط المتعلقة بالتعلم والتعليم.

ي السنوات      ًرا ف لقد تطور مفهوم التوجيه الفني وتطورت فلسفته وأساليبه تطوًرا واضًحا وكبي
ؤدي األخيرة نت ى نحو ي ه إل ع كفايت وي، ورف يجة لمختلف الجهود التي سعت إلى تطوير النظام الترب

الم،  ر من دول الع ي كثي ة ف دات التربوي د إدخال التجدي ع مستواه. وبع يم ورف ة التعل إلى تطوير نوعي
ل ال ن العوام وال، وم د مقب ي خطا التوجيه التربوي خطوات إلى األمام، ألن االسلوب التفتيشي لم يع ت

م  وي وعل نفس الترب م ال ة عل ة، وبخاص وم التربوي ي العل دم ف ه التق وم التوجي ور مفه ى تط أدت إل
وي،  ه الترب اعي للتوجي د اجتم اء بع ى إعط ال أدت إل ات االتص ا أن نظري وي، كم اع الترب االجتم
ى ى أعل ي إل م المهن ع مستوى المعل ى رف  وأصبح ينظر إليه على انه عملية تفاعل اجتماعية تهدف إل

  درجة ممكنه، وذلك من اجل رفع كفايته التعليمية. 

      Educational  Supervisionsالتوجيه التربوي وينقسم التوجيه إلي:

وجه فالنا في حاجة: أرسله ووجه فالنا جعله يتجه اتجاها  المعني اللغوي للتوجيه التربوي:    
  أقبل بوجهه عليه.معينا، توجه إليه ذهب وتوجه جهة كذا انطلق إليها اتجه إليه 

خدمات نظامية تقدم إلكساب المعرفة والتبصير في األمور واالختيارات المختلفة،  اصطالحا:    
وأحيانا تكون هذه الخدمات طريقة تعليمية تقدمية إذا حاول الموجه من خالل إرشاداته أن يوجه 

خدمات إقامة عالقة المعلمين إلي اكتشاف وإدراك أموره واالستجابة إليها بنفسه، ومن هذه ال

                                                             

ي ) ٧( ير الكبيس ن خض امر ب وار٢٠٠٥( ع ة ا د): إدارة الم ة للتنمي ة العربي ة، المنظم ة المدني ي الخدم رية ف ة، البش إلداري
 .١٨٩القاهرة، ص
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، فالتوجيه التربوي، هو مجموعة )١(شخصية متبادلة ذات قصد تأثيري في مواقف المعلمين
الخدمات التي تهدف إلي مساعدة الفرد علي أن يفهم نفسه ويفهم مشاكله وأن يستغل إمكاناته من 

ي ما يمكن أن قدرات ومهارات واستعدادات وميول وأن يستغل ذلك في حل مشاكله وبذلك يبلغ أقص
  . )٢(يبلغه من النمو والتكامل في الشخصية

  وقد عرف التوجيه التربوي باآلتي:

إن التوجيه عملية تعاونية طرفاها الرئيسان الموجه والمعلم، وهي تهدف إلى تبادل المشورة 
م  و المعل تم بنم وي يه د ترب ك قائ ل ذل ي ظ و ف داف، فه ق األه ى تحقي اعد الطالب عل م ليس ع المعل م

ام وت وي، وتنوعت مه ه الترب داف التوجي ورت أه د تط ذا فق ى حل مشكالته، ول طوره ومساعدته عل
اليب  ي األس ور ف ك تط ن ذل تج ع ائهم. ون دريبهم وانتق دادهم وت اليب إع ددت أس وجهين، وتع الم

  اإلشرافية المستخدمة لتقويم العملية التعليمية.

 Educational Guidance          التوجيه الفني: 

: يعني مساعدة المعلمين لتحسين عملية التعليم وتطوير المنهج من أجل تحقيق النمو صطالحاا    
المتكامل للمتعلمين وتكيفهم مع متغيرات العصر الذي يعيشون فيه فهي شاملة للمعلم والطالب 

  والمنهج أي لجميع عناصر العملية التربوية.

ة الظروف التي تؤثر في عمليتي التربية هو خدمة تعاونية تهدف إلي دراس والتوجيه الفني:    
والتعليم والعمل علي تحسين الظروف بالطريقة التي تكفل لكل تلميذ أن ينمو نموا سليما وفقا إلي ما 
تهدف إليه التربية المنشودة، فهي وسيلة غايتها تحسين التدريس ومساعدة المدرس علي تحقيق 

ه المادة وناظر المدرسة والمدرس األول، كما يعني أفضل تربية ممكنة، ويقوم بالتوجيه الفني موج
التوجيه الفني متابعة القائمين بالتدريس والتوجيه واإلشراف عليهم في مواقعهم ضمانا لحسن 

  ).١(استغالل اإلمكانات المتاحة وتوظيف الجهود بقصد تحقيق األهداف

واقف التعليمية ويتسم بالنظام فالتوجيه الفني هو العملية التعليمية التي تهدف إلي تحسين الم    
واإليجابية ويسعي إلي اإلشراف علي المعلمين وإرشادهم وتوجيههم لمساعدتهم علي النمو المهني 
في مجال عملهم ليزدادوا فهما ألهداف التربية والتعليم بوجه عام والمرحلة التي يعملون بها بوجه 

   خاص، وذلك بقصد رفع مستوي كفاءة العملية التعليمية.

    Skillمهارة: 

                                                             

  .١٣٩): معجم مصطلحات التربية، مرجع سابق، ص٢٠٠٤فاروق عبده فليه وأحمد عبد الفتاح زكي () ١(

  .١٣٩): نفس المرجع السابق، ص٢٠٠٤فاروق عبده فليه وأحمد عبد الفتاح زكي ( )٢(

  .١٤٠مرجع سابق، ص ): معجم مصطلحات التربية،٢٠٠٤فاروق عبده فليه وأحمد عبد الفتاح زكي ( )١(
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مهر الشيء وفيه وبه أحكمة وصار حاذقا، فهو ماهر، ويقال مهر في العلم  المعني اللغوي:    
  وفي الصناعة وفي غيرهما. 

تعني األداء الذي يقوم به الفرد في سهولة ودقة سواء كان هذا األداء جسميا أو  أما اصطالحا:    
  عقليا.

   Communication االتصال :    

نساني تتم ممارسته في العديد من جوانب الحياة المختلفة، ويبرز بشكل واضح في نشاط إ    
الجوانب التعليمية والمواقف التدريسية ويتكون من مجموعة من األنشطة والعمليات سواء من جانب 
أعضاء هيئة التوجيه والمعلمين، أو أعضاء هيئة التدريس والمتعلم معا بقصد تحقيق األهداف 

كاملة لعملية التعليم، وسوف نتناول في اإلطار النظري للدراسة الحالية مهارات واألعراض ال
  االتصال التي يمكن من خاللها دعم وتحفيز اإلبداع لدي المعلمين.

  Communication Skillsمهارات االتصال 

ي ي        ة الت تجابات التربوي ظهرها تعرف إجرائيا بأنها "مجموعة من األساليب والسلوكيات واالس
داع  -عضو هيئة التوجيه ة اإلب ي تنمي ة وتهدف إل كمرسل أثناء عملية التوجيه، وتتسم بسمات إبداعي

  لدي المعلمين. 

ر شبكة اإلنترنت "          د عب د Onlineوتعرف الدراسة الحالية إستراتيجية االتصال عن بع " تُع
رام ن ب د م و جدي ا ه ل م ديم ك ورة باستمرار لتق دة ومتط ذة جدي دريبات ذات ناف تراتيجيات وت ج واس

ديم  اهج وتق وى المن ى جانب تطوير محت ين إل وجهين والمعلم ين الم ق التفاعل ب كفاءة عالية مع تحقي
ق الهدف  ي تحقي كل ما هو جديد باستمرار، وتُعد من االستراتيجيات الحديثة والتي تسهم بقدر كبير ف

ة من  المنشود وسد الحاجة المعرفية عند المعلمين بالتواصل دأ المرون وافر مب د, فضالً عن ت عن بع
ي  ي وقت واحد وف ين ف ر عدد ممكن من المعلم ين أكب حيث الوقت والمكان وذلك بإتاحة التواصل ب

  أماكن مختلفة. 

     Creativity: اإلبداع

اختراع الشيء أو إنشاؤه علي غير  المعني اللغوي لإلبداع هو:، أن )٢(جاء في لسان العرب    
  غاية في صفاته. مثال سابق 

:  مزيج من المرونة واألصالة والطالقة لألفكار التي تجعل المفكر قادرا علي هو واصطالحا    
تغيير طرق تفكيره المألوفة إلي طرق أخري مختلفة، ذات إنتاج تتابعي، وهذه تعطيه رضا عن 

  نفسه، وأحيانا عن اآلخرين.

                                                             

 .١٧٥): " لسان العرب"، الجزء الثاني، دار المعارف، القاهرة، ص١٩٩٧ابن منظور ( )١(
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بداع تبعا لمدارسهم الفكرية وآرائهم، : اختلف الباحثون في تعريف اإلالتعريف اإلجرائي    
فهناك تعريفات تركز علي العملية اإلبداعية وتعريفات تركز علي اإلنتاج اإلبداعي وأخري تركز 
علي سمات الشخصية أو البيئة المبدعة، وفي الدراسة الحالية سوف يتم التركيز علي التعريفات 

  التي تركز علي اإلنتاج اإلبداعي.

مجموعة من القدرات العقلية التي يمكن التدرب عليها وتنميتها،  هذه الدراسة:ويقصد به في     
وامتالك الفرد لها يجعله قادرا علي اإلتيان بأفكار جديدة عن أفكار أقرانه، وإنتاج أكبر قدر ممكن 

  من األفكار المختلفة والمتنوعة وغير الشائعة والقابلة للتحقق. 

  اإلطار النظري للدراسة:      

تم تبني النماذج التي تعتمد علي آليات التواصل اإللكترونية وذلك لما لها  لنموذج المقترح:ا    
العديد من المميزات والتي تسهم في تطوير األداء علي مهارات االتصال الداعمة لإلبداع وذلك لما 

هيئة  له العديد من المميزات التي يمكن من خاللها التغلب علي المشكالت التي يواجهها أعضاء
  التوجيه.

 بتكنولوجيا المعلومات واالتصال اإلشراف نموذجICT Supervision Model       

علي أن تكنولوجيا المعلومات  Brodin & Lindstrand يؤكد برودين وليند ستراند    
  واالتصال قد  غيرت حياة العديد من األفراد العملية واليومية، وتتميز المملكة المتحدة بسعيها الدائم

والمتواصل  إلي االستخدام  األمثل  لتكنولوجيا  المعلومات واالتصال في تطوير المعلم والنماذج 
اإلشرافية، ولقد بدأ تطبيق ذلك النموذج منذ أواخر القرن العشرين ، فيقوم  ذلك النموذج  علي 

ومن أهم تلك االستفادة الكاملة من الوسائل  التكنولوجية الحديثة في عملية اإلشراف التربوي، 
الوسائل (الكمبيوتر والفيديو كونفرنس، والوسائط المتعددة، ويتم ذلك اإلشراف  من خالل متابعة 
الفعاليات  اليومية في المؤسسات  التعليمية من خالل  هذه  القنوات وقيام المشرف  بتدوين 

اجتماعات شهرية المالحظات التي يأخذها علي المدرسة هو ومجموعة من الزمالء  ثم يتم تنظيم 
وأسبوعية لمناقشة تلك المالحظات، وتعتبر الحقائب االلكترونية من أحدث  نظم االتصاالت 
والمعلومات التي يقوم عليها نظام االشراف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال، فالكل يعرف أن 

، إن اإلشراف الحقائب اإللكترونية يتم استخدامها بغرض تسجيل درجات ونتائج الطالب طول العام
في المؤسسات التعليمية ومؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة في انجلترا  تقوم باستخدام  تلك 
الحقائب االلكترونية كأداة لتقييم أداء المعلم وتدوين المالحظات التي يبديها المشرف التربوي حول 

ؤتمر في أخر العام يتم أدائه السلوكي واالجتماعي مع الطالب علي مدار العام ككل، ثم يتم عقد م
فيه إعالن النتائج وطرح برامج  التنمية المهنية التي وجد المشرفون إنها تعالج األخطاء التي  وقع 
فيها المعلمين، وبهذا كانت إنجلترا من الدول الرائدة في االستفادة من نظم وتكنولوجيا المعلومات 

  . )١( التنمية المهنية للعاملينواالتصال في تطوير النماذج اإلشرافية وتطوير برامج 

                                                             

رون )١( حاوي وآخ د ض ومي محم ة " ٢٠١٣( بي ات عالمي ة " اتجاه ة الخاص ات التربي ي مؤسس راف ف ودة اإلش ): ج
 .١٨٩ - .١٨٨مؤسسة إبداع للترجمة والنشر والتوزيع ، ص ص
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 اإللكتروني:  اإلشراف نموذج Electronic Supervision Model  

ي  ل الحاصل ف يعد اإلشراف اإللكتروني اتجاها إشرافيا حديثا ظهر وتطور مع التطور الهائ
تخدام  ي اس ك ف ن ذل ة م ة والتعليمي ات التربوي تفادت المؤسس د اس ات، وق ا المعلوم الم تكنولوجي ع

ان ت ا ك يم)، ولم ا التعل دريس(تطبيقات تكنولوجي ي الت ا ف الل توظيفه ن خ ات م ا المعلوم كنولوجي
راف االستفادة من  د اإلش ائمين بجه اإلشراف التربوي علي سير العملية التربوية، كان لزاما علي الق

  . )٢(تلك التطبيقات، فبدأت تظهر برامج لإلشراف اإللكتروني

ات االتصالفاإلشراف اإللكتروني نمط لإل بكاته  شراف باستخدام آلي ة من حاسب وش الحديث
ث ات بح ومات ،وآلي ورة ، ورس وت وص ن ص ددة م ائطه المتع ذلك  ووس ة ، وك ات إلكتروني ومكتب

ي،  في المدرسة، أو الفصل بوابات اإلنترنت سواء عن بعد، أو في مكتب التربية والتعليم، أو الدراس
ا  ع أنواعه ة بجمي تخدام التقني و اس ادلوه ال وتب ي إيص رف  ف م والمش رات للمعل ات والخب المعلوم

  .  بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

و )١( ويعرف         ه ه ي أن ي عل ى اإلشراف اإللكترون د عل ذي يعتم راف ال نمط من اإلش ك ال  ذل
رفين ين المش ين، وب رفين والمعلم ين المش ال ب ي االتص ة ف ائط اإللكتروني تخدام الوس ة  اس والمؤسس

ً ال   تعليمية، فاإلشراف يكون بشكل حقيقي وليس افتراضيا

ام  ال ومه دم أعم رافي يق ط إش و: نم ي ه راف اإللكترون أن اإلش ول ب ن الق بق يمك ا س مم
دارس  ين والم ى المعلم بكاته إل ي وش ب اآلل ى الحاس ددة عل ائط المتع ر الوس وي عب راف الترب اإلش

ك بصورة بشكل يتيح لهم إمكانية التفاعل النشط مع المشرفين ا ان ذل لتربويين أو مع أقرانهم سواء أك
ي تناسب  رعة الت ي الوقت والمكان وبالس ات ف ذه العملي ام ه متزامنة أو غير متزامنة،مع إمكانية إتم
ي  ائط والت ك الوس الل تل ن خ ات م ذه العملي ة إدارة ه الً عن إمكاني رفين التربويين،فض روف المش ظ

وين تتمثل في شبكات التواصل االجتماعي وما  ة وتك ة والتعليمي ي الجوانب التربوي أثير عل ا من ت له
ارات  ة مه تعلم وتنمي يم وال ال التعل ي مج ي ف يل المعرف ادة التحص ة وزي ات اجتماعي داقات وعالق ص

  ).٢(الحوار وتبادل الخبرات

  :)٣(ومن خالل التعريفات السابقة يستنتج الباحث أن اإلشراف اإللكتروني

                                                             

ف  )٢( ود خل ة ٢٠١٤هللا (محم ة، جامع ة التربي ين بكلي ة المعلم ي الطلب ي عل راف اإللكترون ق اإلش رح لتطبي ور مقت ): تص
 .٢٩٩، ص٢األقصى، مجلة جامعة األقصى (سلسلة العلوم اإلنسانية)، المجلد الثامن عشر، العدد 

 ، عمان، األردن.والتوزيع دار الثقافة للنشرالتعليمية واإلشراف التربوي،    اإلدارة): ٢٠٠٨جودت عزت عطوي() ١(

ات االفتراضية ٢٠١٣( أسماء عبد الهادي إبراهيم عبد الحي )٢( دي أعضاء المجتمع افي ل ة للتواصل الثق اد التربوي ): األبع
ة  ة، جامع ة التربي ورة، كلي ر منش وراه غي الة دكت ا، رس ي مواجهته ة ف ات التربوي ودور المؤسس

 .٣٢المنصورة، ص

  .األردن عمان، الفكر، دار الرابعة، الطبعة ،التربوي اإلشراف في ومفاهيم تطبيقات ):٢٠٠٨( البدري طارق )٣(
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 ام ال ومه ديم أعم ى تق وم عل وص  يق ائط (نص دد الوس ي متع لوب رقم وي بأس راف الترب اإلش
ات  ة، لقط ور ثابت ة، ص ور متحرك ة، ص ومات خطي وتية، رس ؤثرات ص ة، م ة أو منطوق مكتوب

 فيديو).
 .يقدم البرمجيات من خالل الوسائط المتعددة المعتمدة على الحاسب اآللي الشخصي 
 ى  يقدم البرمجيات من خالل الوسائط المعتمدة على الشبكات ز أو عل ى مستوى المرك المحلية عل

 مستوى إدارة التربية والتعليم أو على مستوى الوزارة أو اإلنترنت.
  ي طة، وتلق ن األنش دد م ة ع ات بممارس ع البرمجي ط م ل النش ين التفاع يح للمعلم اعلي يت ط تف نم

 تغذية راجعة إلكترونية فورية.
 ين التربويين ومع األقران.يتيح للمعلمين التفاعل الشخصي واالجتماعي مع المشرف 
  ع رف أو م ع المش م م يتيح التفاعل المتزامن أي التفاعل الحي في الوقت ذاته وفيه يتواصل المعل

 أقرانه، من خالل غرف المحادثة أو مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات السمعية.
 وي أ ع المشرف الترب م م ه يتواصل المعل زامن وفي ر المت ه يتيح للمعلمين التفاعل غي ع أقران و م

 ليس في اللحظة ذاتها، من خالل البريد اإللكتروني أو المنتديات.
 .نمط مرن يتيح للمعلمين االستفادة والتواصل في األوقات التي يرغبونها  

 التربوي عن بعد :  اإلشراف  نموذج Distant Educational Supervision Model   

دور يقوم التربوي اإلشراف أن ر ب ي وهام كبي ات ويرتط ف تعلم بيئ ا، وتحسين ال  مخرجاته
ك داخل المعلمين تتوقف ممارسات فعليه ات، تل ه ومن البيئ ي النظر إعادة يمكن خالل ررات ف  المق

ة برامج التربوي، وفي التطوير برامج وفي الدراسية ة التنمي ين، المهني  اإلدارة أداء وتحسين للمعلم
  ).١(جوانبه جميع المتعلمين من شخصيات تنمية وضمان نماذجها، وتطوير المدرسية

راف ة اإلش ا بعملي ا ربطه بح لزام ا أص بح لزام ارع أص وجي المتس ور التكنول ة للتط  ونتيج
ا  ف تكنولوجي ه، وتوظي ه ومهام ي عمليات ة ف ات الحديث تثمار  التقني الل اس ن خ ك م ه وذل والتوجي

اني من المعلومات واالتصاالت الحديثة كالحاسب اآللي واالنترنت وتطبيقات الجي ي  Web.2ل الث ف
ا  ادة فعاليته رافية وزي ات اإلش ة الممارس ين نوعي دف تحس رافية، به اليب اإلش ذ األس وير تنفي تط
ي  ور المعرف ة التط د ومواكب رن الجدي رات الق ة تحديات وتغي ب أساس ي لمواجه ا، وكمتطل وتميزه

دي بح ل الم، ليص ي الع دم ف ارة والتق ب الحض ي رك ير ف ي والس ار التقن ورا واالنفج رافا متط نا إش
 ).٣(الكترونيا يعتمد على تنفيذ أساليب اإلشراف التربوي عن بُعد

وبناء على هذا التطور التقني نشأت فكرة تطبيق أسلوب اإلشراف عن بُعد والذي يهدف 
اني  ل الث ات الجي وي من خالل توظيف عدد من تطبيق دان الترب إلى معالجة العديد من مشكالت المي

ن  د  وأدوات web.2م ل: البري د، مث ن بُع دريب ع ي الت تخدمة ف ت المس ة واإلنترن ال الحديث االتص
ة (  ات الفوري اعلي، المحادث واتس آب التف ق ال و   skype)اإللكتروني و الفصول االفتراضية وتطبي

Conference room  ر ديات العص ة تح ى مواجه ادرة عل ال ق داد أجي ى إع دف إل ه يه ا أن ، كم
                                                             

ن راشد) ١( د حسين ب ريم،( العب وي اإلشراف ): ٢٠٠٥ الك وع الترب ة - المتن دة رؤي ين، أداء لتطوير جدي اض، المعلم  الري
 ٢٠، ص ١ط

ة العمري خميس خلود )٢( ي ، حليم ي( عل ة٢٠١٧الزهران ويال اإلشراف ):معرف د عن ترب ي ودوره بع  مستوى تطوير ف
دان اإلنجليزية في اللغة معلمات أداء د األول،  المي ة والنفسية، المجل وم التربوي ة العل وي، مجل الترب

 .١٥٥.، المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث، السعودية، ص٢العدد 
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راف ي و إش ه، فه رافية ومتغيرات ات اإلش هيل العملي ة، لتس ات الحديث ى التقني ة عل ورة رئيس د بص عتم
د  م والبع رف والمعل ابين المش رافية م اليب اإلش ذ األس رض تنفي ي تعت عوبات الت ول للص ع حل ووض

  .)٤( المكاني للمدارس)

ة  ال الحديث ات االتص تخدام تقني ة باس رافية متنوع اليب إش ة أس ه " ممارس ي إن رف عل ويع
    ).٥(، بما في ذلك المؤتمرات واالجتماعات والمداوالت اإلشرافية والدروس التطبيقيةواإلنترنت

ة  ائط التكنولوجي دعم بالوس وي الم راف الترب ن اإلش وع م ك الن ه ذل ا بأن رف إجرائي ويع
ن  اني م ل الث ددة وأدوات الجي ين  web2المتع ال ب ال الفع ق االتص ا تحقي ن طريقه ن ع ي يمك ، والت

تم  الموجه أو المشرف ة ي ادة علمي والمعلمين ، بشرط ان يتم ذلك داخل إطار تنظيمي يضمن توفير م
  توصيلها للمعلمين دون االلتقاء بهم وجها لوجه.

دي  وي التقلي راف الترب ر مكمل لإلش د يعتب ن بع وي ع ونستطيع أن نقول أن اإلشراف الترب
ى الحالي، وهي العملية التي يتم فيها توظيف األدوات واألجهزة الحد ات اإلشرافية وعل ي العملي يثة ف

ى )٤(الدراسات من الكثير نتائج أكدت حسب طبيعة أدوات النظام االلكتروني وإدارته،وقد ة عل  أهمي
اذج ستكون  فإن اإلشرافية، األساليب تفعيل اإلنترنت في وشبكة اآللي الحاسب تقنية توظيف هذه النم
يالمن غير من إنه حيث المستقبل، في شيوعا األكثر ام طق اءات القي ي اإلشرافية باللق ة ف  ظل التقليدي
  .الحديثة االتصال وسائل تطور

ر عن نتحدث كنا وإذا راف أث ي اإلش ى اإللكترون م عل ه، خالل المعل إن عمل ة من ف  األهمي
ق بمكان االهتمام ى بتطبي اذج عل ة هذه النم ين الطلب ز انتسابهم خالل المعلم ة لمراك ة، التربي  العملي

ة مخرجات أن على اعتبار ة التربي د هي العملي ن بالتأكي يم، نظام مدخالت م ى فبصالح التعل  األول
    ).١(تصلح الثانية 

                                                             

 االلكتروني. اإلشراف موقع االلكترونية، المدرسة مشروع التعليم في االنترنت ):٢٠٠٦(  هللا الفنتوخ عبد القادر عبد )٣(

د) ٤( ران( هللا عب اذج ): ٢٠٠٥الهج ة نم ات حديث ي وتطبيق راف ف وي، اإلش الة الترب وراه رس ر دكت ورة، غي ة منش  كلي
  عمان. األردن، التربية، جامعة

  من هذه الدراسات:) ٥(

 ود ت عه د الصائغ ( بن ع" :) ٢٠٠٩خال راف استخدام واق ياإللكت اإلش ي رون اض ف ال ري ة األطف  من وجه
ر منشورة، ماجستير رسالة ،"وجدة المكرمة مكة بمدينتي والمعلمات التربويات المشرفات نظر  غي
 .المكرمة مكة القرى، أم جامعة التربية، كلية

 ماعيل د إس دي عب رحمن الغام ت دور" :) ٢٠٠٨(  ال ي اإلنترن ف ف اليب توظي رافية األس ة اإلش ي العملي  ف
ر منشورة، ماجستير رسالة ،"الباحة بمنطقة التربويين المشرفين نظر وجهة من ةالتعليمي ة غي  كلي
  .المكرمة مكة القرى، أم جامعة التربية،

ات في اإللكتروني التعليم استخدام متطلبات:" )٢٠١٠( عثمان التركي) ١( ة كلي ك جامع  أعضاء نظر وجهة سعود، من المل
ة دريس هيئ ة ،"الت وم مجل ةالترب العل د والنفسية، وي دد١١ المجل ة ،١، الع ة، كلي ة  التربي  جامع

  .البحرين
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إشرافية  ممارسات يتضمن إشرافي نمط" بأنه اإللكتروني اإلشراف الباحث يعرف هنا ومن
د ى تعتم ة، الوسائط استخدام عل ل اإللكتروني ي، الحاسب :مث ق تحق بهدف المعلومات وشبكة اآلل ي

ل ين التواص ويين المشرفين ب م الترب ين، وطالبه ادل المعلم رات المعلومات وتب ي والخب ل ف وقت  أق
   ." وجهد

ل وفير ك ذا نوصي بضرورة ت ا ل زم م ة يل راف عملي ن تسجيل اإلش ي م ة الكترون  للطلب
ين، يم المعلم ي، وتقي ة الكترون ة، وأدل زامن وتواصل الكتروني زامن، مت ر مت ات وغي  إنجاز وملف

   .وغيرها كترونيةال

 ما يلي: )٢( ومن التقنيات المستخدمة في توظيف هذه النماذج في العملية اإلشرافية

دات  )١ زة أو الوح ن األجه ة م ن مجموع ون م ي يتك از الكترون ن جه ارة ع و عب وب: وه الحاس
ا  ا بينه ل فيم ة، وتعم ة معين ا وظيف ل منه ؤدي ك وب، ت دات الحاس كل مع ي تش تقلة الت المس

ا يسمى بأسلوب متنا ا م ات مع دات والبرمجي ات، وتشكل المع سق ومنظم من خالل البرمجي
 بنظام الحاسوب.

ة CDالقرص المدمج ( )٢ ذه التقني وفر ه ) :حيث توضع المادة الدراسية على أقراص ضوئية، وت
 ميزة رائعة وهي الوصول إلى المعلومة المطلوبة في زمن قصير.

بعض، حيث تمكن الشبكة الداخلية: حيث تربط جميع أجهزة الح )٣ ي المدرسة ببعضها ال اسب ف
 المعلم من إرسال المادة التعليمية إلى طالبه.

ع  )٤ ة أن تخزن جمي يمكن لمؤسسة تعليمي ي وتعليمي؛ ف ا كوسيط إعالم اإلنترنت: يمكن توظيفه
 برمجياتها التعليمية على الموقع الخاص بها، ويكون الدخول متاحا للطالب.

ي تقن )٥ وتية: وه ؤتمرات الص ة الم ى هيئ ة عل ة المحادث ا وآلي ا عاديً تخدم هاتفً ة تس ة الكتروني ي
 خطوط هاتفية توصل المتحدث(المشرف)بعدد من المستقبلين(الطالب).

ة أسطوانات  )٦ ديو، وتقني ة أشرطة الفي الفيديو المتفاعل: تشمل تقنية الفيديو المتفاعل كل من تقني
 والمادة المعروضة.الفيديو، وتتميز هذه التقنية بالتفاعل بين المتعلم 

ى  )٧ رد عل ة وال ال األوراق المطلوب تعلم إلرس م والم ين المعل يط ب و وس ي: وه د اإللكترون البري
  بعض االستفسارات.

 بإضافة يسمح حيث اإلنترنت، عبر المناقشة يتيح تفاعلي، إنترنت موقع :التعليمية المنتديات )٨
 .به المشتركين األعضاء خالل من واإلجابات المتنوعة واألسئلة الموضوعات )٩

ع الحديث من مستخدمه يمكن نظام وهو :المحادثة برامج )١٠ ي اآلخرين المستخدمين م وقت  ف
  .والصور الملفات وتبادل مرئية، أو صوتية محادثة أو كتابة كان سواء حقيقي

                                                             

  راجع في ذلك إلي: ) ٢(

  وجهة من سعود، الملك جامعة كليات في اإللكتروني التعليم استخدام متطلبات" :) ٢٠١٠( عثمان التركي 
  .مرجع سابق ،"التدريس هيئة أعضاء نظر

 د ران  ومحمد جروان، أحم يم استخدام اتتحدي" :) ٢٠٠٩( الحم ي التعل ي اإللكترون ة الت ه الطلب ي تواج  ف
تعلم األول الدولي المؤتمر ،"الجامعية الحصن كلية ي لل يم اإللكترون ة"بعد  عن والتعل ة التربي  التقني

 .األردن: التطبيقية البلقاء جامعة ،"اإللكتروني والتعليم
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ي مجموعات )١١ اش: وه ر االتصال أدوات إحدى النق ين اإلنترنت عب راد من مجموعة ب  األف
ين تخصص في المشترك ذوي االهتمام تم مع ا عن ي ا المشاركة طريقه ي كتابيً  موضوع ف

ين ى استفسار أو إرسال مع رف والموجه أو المشاركة المجموعة إل ى المش  هذه عل
  .وقت واحد في التواجد دون المجموعة

  التوصيات 

ات اإلشراف         د عن أدبي ل البع دٌا ك وي بعي راف الترب ي اإلش ن ممارساٍت ف دُث م ا يَح إن م
رفين التر ن المش ًرا م د أن كثي ين، إذ تج وير المعلِّم ى بتط ي تُعنَ ة الت ه المختلف وي ونظريات ب

ة  أدواٍر جانبي غلوا ب غلوا أو يش رئيس، لينش م ال ة دَْوره ن ممارس ون ع ا يكون دُ م ويين أبع الترب
ة، وفي ضوء هذا تم التوصل من خال ل هامشية، ال تعود على المعلِّم وال الطالب بالفائدة المرجوَّ

 إجراء الدراسة إلي مجموعة من التوصيات وهي كالتالي:

  اد عن ة، واالبتع زم ودق يم بكل ح رف مق م كمش ار المعل مراعاة الكفايات المهنية عند اختي

ي  ه عل اط من دوره المن وي ب رف الترب وم المش المحسوبية واألمور الشخصية، من أجل أن يق

ي تطوير أساليب أتم وجه، والعمل على رفع مستوى أداء المشرفين ال ويين، والعمل عل ترب

ة  ة المهني ى التنمي ين عل اعدة المعلم ة لمس اذج حديث رق ونم ي ط وي، وتبن راف الترب اإلش

  الموجهة والذاتية.

  ة التخطيط للشئون ق بكيفي ا يتعل ارات فيم إثراء خبرات المشرفين التربويين، وإكسابهم المه
راف ال وير اإلش ط لتط ع خط ة، ووض ة والمالي ة اإلداري توى المدرس ى مس وي عل ترب

ة  اذج حديث رق ونم ي ط وي، وتبن راف الترب اليب اإلش وير أس ي تط ل عل ة، والعم والمديري
 لمساعدة المعلمين والموجهين على التنمية المهنية.

  ويين رفين الترب ة المش وي، وتنمي ضرورة زيادة اهتمام المسئولين التربويين باإلشراف الترب
ة من خالل عقد المؤتمرات والن اذج العالمي راف والنم ي اإلش ة ف اليب الحديث دوات حول األس

ي  اذج ف ك النم ق تل ة تطبي ة  وكيفي ائل التكنولوجي تخدام الوس راف باس االت اإلش ي مج ف
 العمليات اإلشرافية.

  رافية ات اإلش ة للممارس ة المتبع أن اآللي راف ب ه واإلش ن التوجي ئولة ع ات المس ي الجه عل
فة ا ذ ص زال تأخ ة ال ت ن الحالي اجزة ع ة، وع ة الروتيني راءات اإلداري ض اإلج يش وبع لتفت

ق  وي وف راف الترب ه اإلش دف إلي ا يه ع م ق م ي ال تتف ا، والت أمول منه دور الم ام بال القي
ال  ارات االتص وي ومه راف الترب وطين اإلش ي ت ا ف روع عملي ة، والش ات الحديث االتجاه

 الفعالة في المدارس كآلية عمل جديدة لإلشراف. 
 ة، والتنسيق تدريب ا ة التعليمي ودة الفاعلي ق ج ات تحقي ى آلي لموجهين والموجهين األوائل عل

  والتكامل بين الجهات المعنية
  ز دور ددة، وتركي ة المتع البد من اعتبار أن اإلشراف التربوي حقل تطبيقي من حقول التربي

ي  وض ف د عن الخ ور ليست المشرف التربوي علي تنمية المعلم مهنيا، واالبتعاد كل البع أم
داول  ة، والج ة الروتيني ال اإلداري ة واألعم ية المفاجئ ارات التفتيش ه كالزي ميم عمل ن ص م

 األسبوعية والحضور واالنصراف ومشكالت المباني والتجهيزات المدرسية.
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  ن اد ع ة، واالبتع زم ودق ل ح يم بك رف مق م كمش ار المعل د اختي ة عن ات المهني اة الكفاي مراع
ي المحسوبية واألمور الش ه عل اط من دوره المن وي ب رف الترب وم المش خصية، من أجل أن يق

 أتم وجه.
  اط ي ضوء األنم ا ف ين مهني ة المعلم تفعيل األساليب اإلشرافية المعتمدة والتي من شأنها تنمي

 اإلشرافية وحسب الخبرة المهنية للمعلمين.  
  توى أداء ع مس ى رف ل عل رفين والعم وجهين والمش ة للم د دورات تدريبي رفين عق المش

ة  رافية القيادي دراتهم اإلش ة ق التربويين من  قبل خبراء مستشارين تربويين والعمل علي تنمي
ة  ق رؤي ا يحق وير بم د والتط ى التجدي عياً إل نفس س ى ال اد عل ؤولية واالعتم ل المس ي تحم ف

 المدرسة ورسالتها التربوية.
 د من ال ث تتض وجهين بحي دريب الم داد لت رامج اإلع وير ب رورة تط ة ض ورات التدريبي

وه من  ا تعلم ل م زامهم بنق مهارات االتصال الداعمة لإلبداع لدي أعضاء هيئة التوجيه مع إل
 مهارات للمعلمين . 

  ق ة لتطبي ات الالزم وفير المتطلب ي ت د والعمل عل دريب عن بع ال والت اليب االتص ل أس تفعي
اذج اإل ف النم ة توظي رافية وكيفي ات اإلش ي العملي د ف ن بع ل ع ع التواص ع واق رافية م ش

 المجتمع المصري.
  ة ارات التواصل وكيفي العمل علي تنمية الوعي اإلبداعي لدي كافة المعنيين بالتواصل  ومه

ي أو  ب األل زة الحاس واء أجه ل س ات التواص ة لعملي ة الالزم ائل التكنولوجي تخدام الوس اس
ات ا ي عملي بكات ف ك الش ف تل ت وتوظي بكات اإلنترن ن ش تفادة م ة الس ي كيفي ل ف لتواص

 العمليات اإلشرافية
 . ضرورة االهتمام بالبرامج التدريبية الالزمة لتنمية مهارات التواصل اإلبداعي  

  قائمة المراجع

ران (  .١ د الحم ة  ٢٠٠٩أحمد جروان، ومحم ي تواجه الطلب ي الت يم اإللكترون تخدام التعل ): "تحديات اس
ت دولي األول لل د في كلية الحصن الجامعية"، المؤتمر ال يم عن بع ي والتعل علم اإللكترون

 "التربية التقنية والتعليم اإللكتروني"، جامعة البلقاء التطبيقية: األردن.

ى  ٢٠٠٥أحمد محمد نوبي سعيد (  .٢ ددة الوسائط عل وتر متع ): فاعلية بعض أنماط تصميم برامج الكمبي
ة  ة التعليمي رامج التليفزيوني اج الب ارات إنت لطالب شعبة التحصيل المعرفي وبعض مه

 تكنولوجيا التعليم. (رسالة دكتوراه غير منشورة). كلية التربية. جامعة األزهر.

دريس الحاسب ٢٠١٥أسامه حسن السيد عجوة ( .٣ ارات ت ة مه ت لتنمي ر اإلنترن دريبي عب امج ت ): " برن
م  ى أداء طالبه ك عل اآللي في الصناعة لدى معلمي المدارس الثانوية الصناعية وأثر ذل

 ة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق. "، رسال

ي( .٤ د الح راهيم عب ادي إب د اله ماء عب اء ٢٠١٣أس دي أعض افي ل ل الثق ة للتواص اد التربوي ): األبع
ر  وراه غي ا، رسالة دكت ي مواجهته المجتمعات االفتراضية ودور المؤسسات التربوية ف

 منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة.

ماعي .٥ دي ( إس رحمن الغام د ال ي  ٢٠٠٨ل عب رافية ف اليب اإلش ف األس ي توظي ت ف ): "دور اإلنترن
الة ماجستير  ة الباحة"، رس ويين بمنطق العملية التعليمية من وجهة نظر المشرفين الترب

 غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القري، مكة المكرمة.

زي( .٦ اهر العن ات وظ ير عريب ه٢٠٠٨بش ات التوجي ي محافظة  ): معوق ة ف دارس االبتدائي ي الم ي ف الفن
دارس، المؤتمر  ديري الم ين وم ر الموجهين الفني األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظ
ات  ة متطلب ي لمواجه وطن العرب ي مصر وال وعي ف يم الن ث، تطوير التعل انوي الثال الث
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ة، جامع ة النوعي ة التربي تراتيجية)، كلي ة (رؤي اس ر العولم ي عص ل ف وق العم ة س
 المنصورة. 

ة " اتجاهات ٢٠١٣بيومي محمد ضحاوي وآخرون( .٧ ة الخاص ي مؤسسات التربي ودة اإلشراف ف ): ج
 عالمية ") ،مؤسسة إبداع للترجمة والنشر والتوزيع.

ل اإللكتروني ٢٠١٣جمال مصطفي عبد الرحمن الشرقاوي ( .٨ ى التفاع ة عل ): "تصميم إستراتيجية قائم
دريب بين إستراتيجيتي المشاريع والمن ات الت اج بيئ ارات إنت ة مه اقشة وأثرها على تنمي

ي  ة ف ات عربي ة دراس ة"، مجل ة التربي ا بكلي ات العلي الب الدراس دى ط ة ل اإللكتروني
  ، مارس.٣٥التربية وعلم النفس، العدد 

ايز( .٩ ادل ف عادات, ع د س ودت أحم ة ٢٠٠٧ج ادين التربي ي مي ت ق وب واإلنترن تخدام الحاس ): "اس
 شروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن.والتعليم"، دار ال

وي( .١٠ زت عط ودت ع ع،    ): اإلدارة٢٠٠٨ج ر والتوزي ة للنش وي، دار الثقاف راف الترب ة واإلش التعليمي
 عمان، األردن.

د ( .١١ رج أحم افظ ف الم ٢٠٠٩ح ة"، ع ة واالجتماعي ات التربوي ي الدراس ي ف ث العلم ارات البح ): "مه
 الكتب، القاهرة.

 ): "إدارة المؤسسات التربوية"، عالم الكتب، القاهرة".٢٠٠٣ري حافظ (حافظ فرج أحمد ومحمد صب .١٢

ار ( .١٣ ب النج حاتة وزين ن ش رية ٢٠٠٣حس دار المص ي"، ال ة والنفس طلحات التربوي م المص ): "معج
 اللبنانية، القاهرة.

ري ( .١٤ يس العم ود خم توي أداء ٢٠١٧خل وير مس ي تط د ودوره ف ن بع وي ع راف الترب ة اإلش ): معرف
ة والنفسيةمعلمات اللغ وم التربوي ة العل وي مجل دان الترب ي المي المركز  -ة اإلنجليزية ف

 القومي للبحوث، فلسطين.

ي( .١٥ ي الزهران د ودوره في ٢٠١٧خلود خميس العمري ، حليمة عل وي عن بع راف الترب ة اإلش ):معرف
وم  ة العل وي، مجل دان الترب ي المي ة ف ة اإلنجليزي ات اللغ توى أداء معلم وير مس تط

ة دد  التربوي د األول، الع ية، المجل اث، ٢والنفس ر األبح وم ونش ة للعل ة العربي .، المجل
 السعودية.

ريم،(  .١٦ د الك ين العب ن حس د ب وع ٢٠٠٥راش وي المتن راف الترب وير أداء  -): اإلش دة لتط ة جدي رؤي
 .١المعلمين، الرياض، ط

و٢٠١٦روز أحمد عيسي ( .١٧ دير المدرسة: ): معوقات العمل اإلشرافي المشترك بين الموجه الترب ي وم
 دراسة ميدانية في مدينة حمص، مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العراق.

ان، الفكر، الرابعة، دار الطبعة التربوي، اإلشراف في تطبيقات ومفاهيم :)٢٠٠٨البدري ( طارق .١٨  عم
 األردن.

ي( .١٩ ير الكبيس ن خض امر ب ة"، المن٢٠٠٥ع ة المدني ي الخدم رية ف وارد البش ة ): "إدارة الم ة العربي ظم
 للتنمية اإلدارية، القاهرة .

رافي ٢٠٠٩عبد الرحمن البابطين( .٢٠ م اإلش ي عمله ون ف رفون التربوي ا المش ): "الصعوبات التي يواجهه
 .٢، العدد  ١٠وسبل التغلب عليها"، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد

وخ  ( .٢١ د هللا الفنت ادر عب د الق يم م٢٠٠٦عب ي التعل ت ف ع ): االنترن ة، موق ة االلكتروني روع المدرس ش
 اإلشراف االلكتروني.

ر  ٢٠٠٥عبد هللا الهجران (  .٢٢ وراه غي وي"، رسالة دكت راف الترب ي اإلش ات ف ة وتطبيق ): "نماذج حديث
 منشورة، كلية التربية، جامعة األردن، عمان.



  

  ٢٠١٨عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربية

  

٥٧٣

ار( .٢٣ اج المخت ريم ح وض الك د هللا ع ائي ال٢٠١٣عب ي ألخص دريب اإللكترون رامج الت ات ): "ب مكتب
ة  ث للجمعي ي الثال ؤتمر العلم تقبل، الم ع والمس ة للواق ودان" دراس ي الس ات ف والمعلوم
ة"، جامعة  ع المعرف السودانية للمكتبات والمعلومات"، الواقع والتطلعات في ظل مجتم

 يوليو. ٤-٢أم  درمان، المنعقد في الفترة من 

تخدام متطلبات :")٢٠١٠( عثمان التركي .٢٤ يم اس ياإللكت التعل ي رون ات ف ة كلي ك جامع  سعود، من المل
ة ة أعضاء نظر وجه دريس هيئ ة ،"الت وم مجل ة العل د والنفسية، التربوي ، ١١ المجل
 البحرين جامعة  التربية، كلية ،١العدد

ائغ ( .٢٥ د الص ت خال ود بن ن  ٢٠٠٩عه ال م اض األطف ي ري ي ف راف اإللكترون تخدام اإلش ع اس ): "واق
ات وا رفات التربوي ر المش ة نظ الة وجه دة"، رس ة وج ة المكرم دينتي مك ات بم لمعلم

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
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