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Abstract : 

Remote supervision via the Internet is one of the recent initiatives implemented by the 

General Directorate of Supervision in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman in light 

of the Corona pandemic, which is mainly concerned with implementing a number of remote 

supervisory operations using video conferencing technology as a global component to facilitate 

supervision operations and often encounters The use of the new technology is difficult in the 

implementation process due to the difference in practice 

That is why this research aims to know the possibility of using video conferencing technology in 

supervisory operations from the supervisors’ point of view. The researcher used the descriptive 

analytical method, on an intentional sample consisting of (322) educational supervisors. To 

achieve the objectives of the study, a questionnaire tool consisting of (10) statements was used. 

The results of the study showed that the general opinions of supervisors about video conferencing 

are as follows: 

The unanimity of the participating educational supervisors on the possibility of applying video 

conferencing technology in some different supervisory practices largely. 

The analysis indicated that the highest degree of approval, in the supervisory practice that can be 

implemented using video conferencing technology, which states “specialists in any educational 

institution are hosted by a group of supervisors or teachers without the need for his presence” is in 

the first place with the highest arithmetic average. 

The lowest degree of agreement was in paragraph (2), whose text is "Execution and Presentation 

of Exemplary Practical Lessons" with a mean of (3.37), and a standard deviation of (0.70). 

Keywords: video conferencing technology, educational supervision, Sultanate of Oman 
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 امللخص 
واحدة من املبادرات احلديثة اليت نفذهتا املديرية العامة لإلشراف يف وزارة   اإلنرتنتيعد اإلشراف عن بعد عرب  

الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف ظل جائحة كروان، واليت هتتم بشكل رئيس بتنفيذ عدد من العمليات اإلشرافية عن بعد 
لتسهيل عمليات اإل الفيديو ابعتبارها مكوان عامليا  يصادف استخدام   شراف وغالبا ما ابستخدام تكنلوجيا مؤمترات 

التقنية اجلديدة صعوبة يف عملية التنفيذ بسب االختالف يف املمارسة هلذا يهدف هذا البحث اىل معرفة أثر استخدام 
الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  املشرفني، ولقد  نظر  العمليات اإلشرافية من وجهة  الفيديو يف  تكنولوجيا مؤمترات 

الدراسة مت استخدام أداة االستبانة 322قصدية مكونة من )   التحليلي، على عينة  ( مشرفا تربواي ولتحقيق أهداف 
( عبارات  ولقد أظهرت النتائج الدراسة أن اآلراء العامة للمشرفني عن تكنولوجيا مؤمترات الفيديو ما 30املكونة من ) 

 يلي:
الرتبويني املشاركني على أمهية استخدام تكنو   إمجاع   - الفيديو( يف بعض املمارسات املشرفني  التعليم )مؤمترات  لوجيا 

 اإلشرافية املختلفة وبدرجة كبرية.
املشرفني الرتبويني املشاركني على أثر استخدام تكنولوجيا التعليم )مؤمترات الفيديو( يف بعض املمارسات   إمجاع  

 اإلشرافية املختلفة وبدرجة كبرية.
أشار التحليل أن أعلى درجة موافقة، يف املمارسة اإلشرافية اليت ميكن تنفيذها ابستخدام تكنولوجيا مؤمترات الفيديو  -

"استضافة املختصني يف أية مؤسسة تربوية على جمموعة من املشرفني أو املعلمني دون احلاجة إىل اليت تنص على  
 حضوره" يف املرتبة األوىل أبعلى متوسط حسايب. 

( ونصها " تنفيذ وعرض الدروس التطبيقية األمنوذجية" مبتوسط حسايب بلغ 2جاءت أقل درجة موافقة، الفقرة )  -
 (. 0.70(، واحنراف معياري ) 3.37)

  تكنولوجيا مؤمترات الفيديو، األشراف الرتبوي، سلطنة عمان  الكلمات املفتاحية:  
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 .املقدمة 1
يف كل بداية كل فصل دراسي، يقوم كل مشرف تربوي بسلطنة عمان بزايرات إشراف مباشرة وجها لوجه اىل املدارس     

يف خمتلف املديرايت التعليمية ابحملافظات املختلفة لتحقيق مهامهم الوظيفية ،كما يعد اإلشراف املركزي يف وزارة الرتبية 
أمرا حامسا لتحقيق اجلودة يف العملية التعليمية من خالل تقدمي الدعم الفين، والتعليم على املشرفني يف خمتلف املديرايت  

أال أن اإلشراف املباشر وجها لوجه يواجه الكثري من التحدايت يف الوقت الراهن املتعلقة بزايدة تكاليف اجلهد والوقت 
جاد ا الستخدام اإلشراف اإللكرتوين  ، لذا من الواجب أتخذ عملية اإلشراف يف سلطنة عمان يف الوقت احلايل اعتبار ا

 مع ممارسات اإلشراف وجها لوجه. 
التعليمة على  ولقد أهتمت وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان اهتماما ابلغا بتوظيف التقنيات احلديثة يف العملية 

ه احلكومي إلجياد جمتمع م ،  ويتوافق مع التوج2017يف عام    اإللكرتوين مراحل خمتلفة، كان أخرها تدشني التدريب  
رقمي ،مما دفع املديرية العامة لإلشراف السعي اىل تطبيقها بشكل غري رمسي يف ظل جائحة كروان  كأداة لتسهيل بعض 

( أن اإلشرايف اإللكرتوين مبختلف تطبيقاته مهم وبدرجة عالية لتطبيقه 2008،حيث أكدت احلجرية )  وإجنازها مهامها  
، لذا أصبحت مهارات التعامل مع تكنولوجيا مؤمترات الفيديو من مهارات البقاء يف االقتصاد يف العمليات اإلشرافية  

العاملي نظرا لتمتعها بسلسلة من اخلصائص ،فهي متتاز بسهولة التعامل معه ، فمن املتوقع أن يزداد استخدامها حىت يف 
شرتكني برؤية ومساع بعضهم البعض ،وتبادل ، كما أهنا تسمح للم19املدارس بطريقة ما يف ظل جائحة كروان كوفيد

البياانت ومعاجلتها يف الوقت الفعلي ،وتعزيز املناقشات التعاونية، وتوفري ب عد جديد للتفاعل  بني املستخدمني يف أي 
حيث مكان ، الذي يتمثل برؤية تغريات الوجه ويدعم تفاعل لغة اجلسد بني املشاركني اليت تعترب حيوية لطريقة التواصل.  

 من املتوقع أن التكنولوجيا تقلل من هذه املشكالت وتوفر بيئة تعليمية تدريبية داعمة لقدرات املشرفني. 
تقنية        اليت مت إجراؤها يف هذا االجتاه بشكل عام فاعلية استخدام  السابقة  الدراسات  العديد من  حيث أكدت 

وتعزز فرص االخنراط يف احلوار واملناقشة، وسيلة لتقدمي دورات   مؤمترات الفيديو يف اجياد بيئة فعالة عن بعد ويف اثراء
( اليت تناولت تقومي برامج تدريب معلمي الرايضيات ابستخدام 2008تدريب عن بعد، منها دراسة قام هبا الفيومي ) 

سن أداء املعلمني بعد مؤمترات الفيديو، واليت أثبت إن استخدام مؤمترات الفيديو يف تقومي الربامج التدريبية أفادت يف حت
 التدريب. 
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( أثبت أتثري استخدام مؤمترات الفيديو على تدريب املعلمني أثناء اخلدمة، كما 2014ودراسة أخرى أجرها بيومي ) 
أظهرت اىل أن مؤمترات الفيديو وسيلة جيدة تصلح إلتقان مفهم التدريب املستمر للمعلمني دون عائق أو مانع، حيث 

جلميع األفراد بصرف النظر عن مقر السكن أو املوقع اجلغرايف، وأوصت الدراسة بضرورة توظيف كانت تتيح تدريب  
تقنية مؤمترات الفيديو لتشمل أيضا  تطوير اجلوانب اإلدارية لدى اإلداريني، وهذا ما تغطية الدراسة احلالية يف أهدافها 

 ومشكلتها الرئيسة. 
أعضاء هيئة التدريس لعروض التعلم عن املعتمدة على مؤمترات الفيديو  ( اليت تناولت تقومي2011ودراسة )العجب،   

التفاعلي جبامعة السودان املفتوحة، وتوصلت اىل أن عروض التعلم عن بعد املعتمدة على مؤمترات الفيديو التفاعلي من 
وبني الدراسني بعضهم الوسائط الفعالة يف زايدة مستوى ودرجة التفاعل بني الدراسني عن بعد واملدرسني من جهة،  

 بعضا من جهة أخرى، وبني الدراسني واحملتوى من جهة اثلثة.
واستجابة لتوجيه املديرية العامة لإلشراف سعى املشرفون على مواجهة التحدي بتطبيقها يف بعض العمليات              

لوقت الفعلي مع مشرفني أخرين اإلشرافية، من خالل ربط املشرفني يف مكان واحد من خالل الصوت والبياانت يف ا
 يف موقع أخر بعيد،   

ولكن على الرغم إن إدخال استخدام تكنولوجيا مؤمترات الفيديو يف العملية التعليمية بصفة عامة ويف بعض املمارسات     
ن الباحث اإلشرافية بصفة خاصة قاد اىل اإلشراف اىل نفطة حتول يف حتسني خمرجات التعليمية واالرتقاء هبا ، اال أ 

الحظ من خالل عمله يف املديرية العامة لإلشراف الرتبوي على مستوى الوزارة، وخربته الشخصية واحتكاكه املهين 
ابملشرفني الرتبويني، وابلتايل معايشته استخدام  تقنية مؤمترات الفيديو يف بعض املمارسات اإلشرافية اليت نفذهتا املديرية 

الرتبوي، الح  لإلشراف  أمهيتها  العامة  رغم  الفيديو  مؤمترات  تقنية  أن  من   –ظ:  هلا  واملستخدمني  املقبلني  عدد  فإن 
املشرفيني الرتبويني قد ال يتناسب مع قيمتها وأمهيتها حسب التحقق يف الدراسات املرتبطة هبذه التقنية رمبا كوهنا تقنية 

الباحث حنو الكشف عن إمكانية ا ستخدام تقنية مؤمترات الفيديو يف جديدة اىل حد ما ، و يف ضوء ذلك سعى 
العمليات اإلشرافية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني أنفسهم حيث متثل تقنية مؤمترات الفيديو مبثابة أداة غري رمسية يف 
املديرية العامة لإلشراف لتسهيل ممارسة املشرفني للعمليات اإلشرافية، حيث أدرجت جنبا اىل جنب مع املمارسات 

 ة املباشرة.اإلشرافي
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ويف هذا اإلطار يصوغ الباحث مشكلة البحث يف السؤال الرئيس: ما أثر استخدام تكنولوجيا التعليم )مؤمترات الفيديو( 
 يف املمارسات اإلشرافية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني؟

 أسئلة الدراسة 
ممارسات اإلشراف الرتبوي على حتسني أداء املشرفيني ما أمهية استخدام تكنولوجيا التعليم )مؤمترات الفيديو( يف   - 1

 الرتبويني يف سلطنة عمان؟ 
ما أثر استخدام تكنولوجيا التعليم )مؤمترات الفيديو( يف ممارسات اإلشراف الرتبوي على حتسني أداء املشرفني  - 2

 الرتبويني يف سلطنة عمان؟ 
 

 أهداف الدراسة:  
 التالية:تضمنت الدراسة األهداف  

التعرف على أمهية استخدام تكنولوجيا التعليم )مؤمترات الفيديو( يف ممارسات اإلشراف الرتبوي على حتسنب    - 1
 أداء املشرفني الرتبويني.

التحقق من أثر استخدام تكنولوجيا التعليم )مؤمترات الفيديو( يف ممارسات اإلشراف الرتبوي على حتسني أداء  - 2
  يف سلطنة عمان؟ املشرفني الرتبويني

 أمهية الدراسة 
 تكمن أمهية الدراسة فيما أييت: 

تثري اجملال الرتبوي يف سلطنة عمان مبعرفة جديدة حول أمهية استخدام تكنولوجيا التعليم )مؤمترات الفيديو( يف   - 1
 جمال اإلشراف الرتبوي 

رات الفيديو( لتحسني املمارسات اإلشرافية  ستساهم نتائج الدراسة يف حتديد أثر استخدام تكنولوجيا التعليم )مؤمت - 2
 عند استخدامها من قبل املشرفني مما يسهم يف رفع أدائهم وكفاايهتم املهنية،  
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 حدود الدراسة:    
 متثل حمددات الدراسة احلدود التالية:

 (. 2021/    2020أجريت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي ) احلدود الزمانية:
سوف تطبق هذه الدراسة على عينة من املشرفني الرتبويني يف أربع مديرايت تعليمية يف سلطنة عمان  احلدود املكانية:

 )مسقط، الداخلية، مشال الباطنة( ابإلضافة اىل املديرية العامة لإلشراف يف وزارة الرتبية والتعليم.    
ثر استخدام تكنولوجيا التعليم )مؤمترات الفيديو( يف عمليات اإلشراف احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة للتعرف على أ

   الرتبوي.  
ستقتصر الدراسة على املشرفني الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف أربع مديرايت تعليمية احلدود البشرية:  

 راف يف وزارة الرتبية والتعليم  )مسقط، الداخلية، مشال الباطنة ابإلضافة اىل املديرية العامة اإلش
 مصطلحات الدراسة:   

 بناء على حتديد متغريات الدراسة واالطالع على الدراسات السابقة، مت تبين التعريفات النظرية واإلجرائية االتية:
 (Educational Supervisionاإلشراف الرتبوي  -1

عملية علمية تربوية تعاونية فنية شورية قيادية إنسانية مرنة إبداعية شاملة منظمة، غايتها تقومي العملية التعليمية وتطويرها. 
 ( 2005)دليل االشراف الرتبوي،  

رشاد يعرف الباحث اإلشراف الرتبوي إجرائيا يف هذه الدراسة: أبنه جمموعة املهام الفنية املساعدة تعمل على توجيه وإ    
وحتفيز املعلمني، تنفذ يف البيئة التعليمة العمانية أو البيئات التعلمية األخرى، من أجل حتسني جودة التدريس، من خالل 
جمموعة من األساليب وجها لوجه أو عن بعد ابستخدام تقنيات تكنولوجية لضمان املواءمة الصحيحة لعميات التعلم 

   والتعليم.
 (Video conferencingمؤمترات الفيديو  -2

خمتلف  بعد،  عن  حتكم  جهاز  يف  تواجدهم  أثناء  البعض  بعضهم  ومساع  برؤية  للناس  تسمح  املرئية،  للدردشة  أداة 
 ( 2018اإلعدادات، يعتمد على االتصال ابألنرتنت. )عبد الباقي، 

اضية التفاعل التعريف اإلجرائي: أداة تكنلوجية توفر نقال متزامنا للصوت والصورة تستند على الويب أو على برجميات افرت 
التعليمة عن طريق نقل الصور والصوت والبياانت يف  ميكن أن تستخدم لتحقيق إحدى وظائف وخدمات املنظومة 
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مواقع جغرافية خمتلفة، حبيث ميكن أن يتحاور مشرفون يف حمافظة مسقط ويف الداخلية ويف مشال الباطنة وغريها مع 
 بعضهم البعض، كأن الكل يف قاعة واحدة. 

 
 توى الدراسة.حم2

 . لدراسات السابقة 1.2
. اإللكرتويناليت هتدف اىل فهم مدى قيام املشرفني يف سلطنة عمان من تنفيذ اإلشراف  (  2016دراسة الكلباين )  -1  

البياانت، حيث مت مسح عينة املعلمني  اعتمد البحث على املنهج الوصفي الذي استخدم االستباانت كأداة جلميع 
اىل حد كبري، وأن هناك   اإللكرتوينعلما. وقد توصل البحث إىل أن املشرفني يطبقون اإلشراف  ( م 261وصل عددهم )

 مشاكل يف البنية التحتية عند ممارسة اإلشراف اإللكرتوين بدرجة كبرية 
ة ( اليت سعت لفهم أثر املتابعة اإلشرافية اإللكرتونية على أداء املعلمني األوائل من وجه2017دراسة الكندي )  - 2

نظر املشرفيني الرتبويني والصعوابت اليت يوجهوهنا وطرق تذليل هذه الصعوابت وتطويرها   استخدم املنهج الوصفي، 
( معلما. مت اختيارهم عشوائيا. توصلت الدراسة إىل أن هناك صعوابت كبرية ومتوسطة 142وتضمنت عينة الدراسة من )

أب  اإللكرتونية، كان من  املتابعة اإلشرافية  اإلنرتنت حول  اليت جاءت بدرجة كبرية ضعف خدمة  الفنية  الصعوابت  رز 
 ملقدمي خدمات اإلنرتنت ـ قلة الدعم الفين، وضعف خدمات الصيانة الدورية للحواسيب.  

بدراسة بعنوان فاعلية مؤمترات الفيديو يف تنمية القدرات املهنية للقيادات اإلدارية مبدارس التعليم (  2013الزهراين )  -3
( مديرا. توصل 55ام يف اململكة العربية السعودية". مت استخدم األسلوب التجرييب، حيث تكونت عينة البحث من )الع

البحث إىل عدد من النتائج أمهها: فاعلية استخدام تقنية مؤمترات الفيديو كأحد أنظمة التدريب عن بعد لتنمية القدرات 
تخدام مؤمترات الفيديو وهي عدم إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت، وضعف املهنية لدى القيادات اإلدارية، وأهم حتدي الس

 الدعم الفين. 
اليت هتدف إىل استكشاف آراء معلمي وطالب اجلامعة   Phongsatha,Deesuntorn (2017)  دراسة    -4

التايالندية من استخدام مؤمترات الفيديو يف التدريس عن بعد. ولقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي حيث اعتمدت 
ني ( من هيئة التدريس امللتحق6( من الطالب و)4على أداة املقابلة اليت قامت على األسئلة املفتوحة على عينة بلغت )

بربانمج التعليم اإللكرتوين، وقد استخدموا مؤمترات الفيديو سابقا، وتوصلت الدراسة إىل أن إمكانية استخدم مؤمترات 
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الفيديو يف التدريس ، و أن التحدي األبرز الستخدام هذه التقنية  هو املتعلق مبقدمي اخلدمات ، مثل مشكلة جودة 
فة املالية ألنظمة مؤمترات الفيديو، التحدايت املتعلقة هبيئة التدريس هو الصوت والفيديو، وانقطاعات الشبكة والتكل

إدارة املوقف املتمثل يف حتديد وقت لكي يلتقي مجيع الطالب ، اقرتح البحث  بعض احللول حلل مشكلة تكلفة برانمج 
 Face time -Skype –   Google)مؤمترات الفيديو مثل االشرتاك يف بعض التطبيقات غري املكلفة اقتصاداي مثل  

hangout) 

سعى البحث اىل معرفة أثر التوجيه اإللكرتوين عرب وسائل االتصال اإللكرتونية عن بعد (  2020دراسة كمون )  -5
على مهارات معلمي العلوم ابملرحلة الثانوية مبدينة املنصورة، ولقد اعتمد البحث على أدوات بطاقة املالحظة واستمارة 

التفاعلي املباشر على   اإللكرتويني ومقياس التواصل اليومي، ولقد بينت النتائج تقوق نظام التوجيه  حتليل واستطالع رأ
تشارك املعلم مع املوجه، ولقد أوصى البحث ابستخدام التوجيه اإللكرتوين التفاعلي املباشر بديال على النظام التقليدي 

 الذي يرهق املشرفني الرتبويني. 
 سات السابقة : . التعليق على الدرا2.2

تتفق الدراسات السابقة حول أمهية وفاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم بصفة عامة وتكنولوجيا )مؤمترات الفيديو( بصفة 
خاصة يف تنفيذ العديد من املمارسات التعليمية، كالتدريب والتدريس واملتابعة على عينات خمتلفة كالطالب واملعلمني. 

التقنية، واليت ميكن إمجاهلا يف توفري الوقت واجلهد والتكلفة املالية، وزايدة بعد التفاعل بني   كما اتفقت على مزااي هذه 
املستخدمني، ولقد استفاد الباحث من هذه الدراسات يف وضع الصورة النهائية للعبارات اليت تدور حوهلا أثر استخدام 

 ينعكس على حتسني األداء.    تكنولوجيا التعليم )مؤمترات الفيديو( يف العمل اإلشرايف مما
 

 . منهجية الدراسة وإجراءاهتا2.3
 .منهج الدراسة 1.  2.3

 اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي هو املنهج املناسب ألهداف هلذه الدراسة ولقد وصفه     
( أبن "أحداث وظواهر وممارسات قائمة وموجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي، دون 41، ص 1997)األغا ،      

 تدخل الباحث يف حمتوايهتا، ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها وحيللها".  
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 . جمتمع الدراسة وعينتها  2.  2.3  
وزارة      يف  الرتبويني  املشرفني  الدراسة  جمتمع  عمان  أتلف  بسلطنة  والتعليم  الفنيني    –الرتبية  مجيع    -املشرفني  يف 

التخصصات موزعني على أربع مديرايت تعليمية بسلطنة عمان وهي )مسقط، الداخلية، مشال الباطنة( ابإلضافة إىل 
لعام الدراسي املشرفني الرتبويني يف مديرية اإلشراف الرتبوي يف ديوان عام الوزارة والذين هم على رأس عملهم خالل ا

( مشرفا ومشرفة، وفقا لإلحصائية السنوية الصادرة من قسم اإلحصاء 595م. والبالغ عددهم حنو )2020/2021
 (. 2019واملؤشرات يف املديرية العامة للتخطيط الرتبوي بوازرة الرتبية والتعليم. )وزارة الرتبية والتعليم،  

%( من جمتمع الدراسة. مت اختيارهم ابلطريقة القصدية   54بة ) ( مشرفا ومشرفة متثل نس322تكونت عينة الدراسة )
حسب املتاح من جمتمع الدراسة األصلي وقد اختارهم الباحث نظرا ملا ميتلكونه من خربه يف جمال األساليب اإلشرافية  

أول يف دائرة   واملفهوم الرئيس وميكنهم إثراء الدراسة، ولسهولة وصول الباحث هلا حبكم طبيعة عمله حيث يعمل مشرف
 اإلشراف اليت متثل االشراف املركزي يف الوزارة، حيث قام الباحث حبصرهم وتوزيع األداة عليهم.  

 .  أداة الدراسة  2.  2.3  
 اشتملت الدراسة على أداة االستبانة: 

ل إمكانية استخدام لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام االستبانة كأداة الدراسة احلالية، لإلبالغ عن اراء املشرفني حو 
مؤمترات الفيديو يف العمليات اإلشرافية ، حيث قام الباحث إبعداد أداة الدراسة وهي االستبانة ابلرجوع اىل مراجعة 

( ، ودراسة سفر 2019ألدب النظري واالطالع على الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة، كدراسة أبو غزالة )
( عبارات واليت مت 10( ، ولقد تكونت االستبانة من  )2011( ودراسة احلجرية ) 2014( ودراسة العرود )2008)

 ( االيت:   1اختيارها بناءا على مدى مالءمة الغرض من الدراسة وذلك كما يوضحها اجلدول رقم )
 األبعاد  احملاور 

 
عدد 

 العبارات 
 أرقام العبارات 

مؤمترات الفيديو تكنولوجيا استخدام  أمهية   احملور األول 
 .اإلشرافيةاملمارسات  يف  

(20 ) 1 -  20 

مؤمترات الفيديو يف تكنولوجيا استخدام  أثر     لثاين ااحملور  
 .اإلشرافيةاملمارسات  

10 21 -  20 
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 : . املقياس املعتمد يف أداة االستبانة  2.4  

واليت تطلب الستجاابت أفراد عينة الدراسة على     (Likertاستخدام مقياس التدرج اخلماسي حسب نظام ليكرات )
( فقرات، مث إعطاء كل فقرة وزان وفقا لسلم ليكرات اخلماسي )بدرجة كبرية جدا، 10االستبانة، واليت اشتملت على )

 كبرية، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدا(. 
 
 هري )صدق احملكمني( . الصدق الظا2.5  

( حمكما من املختصني، من 15للتحقق من صدق االستبانة املستخدمة يف مجع املعلومات والبياانت يتم عرضها على )
ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال تكنولوجيا التعليمية جبامعة السلطان قابوس واجلامعة الشرقية يف سلطنة عمان، ابإلضافة 

األوائل، وعدد من املسؤولني ابإلشراف الرتبوي يف املديرية العامة لتنمية املوارد البشرية بديوان  مشرفو العموم واملشرفيني  
 عام وزارة الرتبية والتعليم

 . صدق االتساق الداخلي: 2.6
( مشرفا 50وحلساب دالالت الصدق، وكذلك مؤشرات الثبات األداة، قام الباحث ابختيار عينة عشوائية مكونة من ) 

تربواي ومشرفة من خارج عينة الدراسة. واستخدم هذه العينة للتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة احلالية. وقد مت 
التعرف على صدق فقرات املقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املقياس للبعد الذي تنتمي 

 ن حماور املقياس والدرجة الكلية للمقياس. إليه، كما مت حساب معامالت االرتباط بني كل حمور م
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( معامالت االرتباط بريسون لبنود حمور أثر استخدام مؤمترات الفيديو يف املمارسات اإلشرافية 2جدول )
 ( 50ابلدرجة الكلية للمحور )العينة االستطالعية: ن=

 
 معامل ارتباط رقم الفقرة  معامل ارتباط رقم الفقرة 

1 0.613 21 0.657 

2 0.500 22 0.623 

3 0.505 23 0.628 

4 0.378 42 0.760 

5 0.565 52 0.561 

6 0.618 62 0.564 

7 0.582 72 0.628 

8 0.561 82 0.602 

9 0.545 92 0.664 

10 0.700 30 0.682 

11 0.613   
12 0.500   
13 0.505   
14 0.378   
15 0.565   
16 0.618   
17 0.617   
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18 0.752   
19 0.606   
20 0.545   

 –  0.378( أن مجيع قيم معامالت ارتباط الفقرات مع احملور الذي تنتمي إليه تراوحت ما بني )2يوضح جدول ) 
( وهي قيم ذات درجات جيدة وعالية من الثبات، ومؤشرا على مدى االتساق الداخلي ألبعاد املقياس، كما 0.760

(، واليت قد تؤثر يف 0.20وجود فقرة ذات ارتباط سالب أو يقل درجة ارتباطها عن القيمة ) تشري النتائج إىل عدم  
( فقرة ألغراض تطبيق املقياس 30معامل الثبات العام للمقياس، عليه فقد اعتمد الباحث مجيع فقرات املقياس وعددها )

 على عينة الدراسة. 
 (50سة )العينة االستطالعية: ن=( معامالت الثبات ألفا كرو نباخ حملور الدرا3جدول )

 
معامل  عدد البنود  احملور

 الثبات
 0.913 20 أمهية اإلشراف الرتبوي ابستخدام مؤمترات الفيديو 

 0.892 10 استخدام مؤمترات الفيديو يف العمليات اإلشرافية 
 

( عال حيث حيث تراوحت 50( أن معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ العينة االستطالعية: )ن= 3يتضح من اجلدول ) 
( يف استخدام مؤمترات الفيديو يف املمارسات اإلشرافية، هي قيم ذات درجة عالية من الثبات 0913  - 0.892بني )

 ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة  يف العلوم االنسانية، ومؤشرا على مدى االتساق الداخلي و 
 
 .  أساليب املعاجلة اإلحصائية ألداة الدراسة 2.7  

للعلوم االجتماعية ملعاجلة وحتليل البياانت اليت مجعها من  SPSS)  لقد استخدم الباحث برانمج احلزم اإلحصائية )
 (Alpha Cronbachخالل تطبيق أداة االستبانة واستخدم األساليب اإلحصائية االتية: معامل ألفا كرو نباخ )  
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للتحقق من االتساق الداخلي  (Pearsonحلساب وقياس ثبات أداة الدراسة. واستخداما معامل االرتباط بريسون )
  حماور االستبانة والدرجة الكلية، وكذلك بني كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية.بني

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  
 

 . نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها 2.8
ارسات اإلشراف ما أمهية استخدام تكنولوجيا التعليم )مؤمترات الفيديو( يف ممالنتائج املتعلقة ابلسؤال ونصه:   -1

 الرتبوي على حتسني أداء املشرفيني الرتبويني يف سلطنة عمان؟
ولإلجابة عن هذا السؤال، مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول أمهية 

ذا السؤال، اعتمد الباحث معيار استخدام مؤمترات الفيديو يف املمارسات اإلشرافية. ولتوضيح نتائج اإلجابة على ه
أقل   - احلكم لتحديد املدى لالستبانة اخلماسية من خالل حساب )احلدود الدنيا والعليا( مث حساب املدى )أعلى قيمة

(، مث مت 0.80=4/5(، وللحصول على طول الفئة مت تقسيمه على أكرب قيم يف املعيار أي )4=  1  -5قيمة( = )
( لتحديد احلد األعلى هلذه الفئة، كما هو موضح يف جدول 0.80قيمة يف املعيار وهي ) إضافة هذه القيمة إىل أقل  

(4 :) 
 (: معيار احلكم على نتائج السؤال 4جدول )

 (: معيار احلكم على نتائج السؤال 4جدول )

 الدرجة املدى 
 جدا  ضعيفة   1.79إىل    1من  

 ضعيفة  2.59إىل    1.80من  
 متوسطة  3.39إىل    2.60من  
 كبرية  4.19إىل    3.40من  

 كبرية جدا   5إىل    4.20من  
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(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألمهية اإلشراف الرتبوي ابستخدام مؤمترات الفيديو، مرتبة 5جدول )

 تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
 

 الفقرات الرقم  الرتبة 
 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة 

توفر الوقت واجلهد والتكلفة من خالل تقليل عدد مرات السفر  3 1
 الالزم لتغطية الزايرات اإلشرافية ملسافات طويلة. 

 كبرية  0.45 4.15

تسهم يف سرعة توصيل املعلومات والتوجيهات والنشرات  4 2
 والقرارات  للمشرفني واملعلمني على نطاق واسع. 

 كبرية  0.50 4.12

يعد حلقة وصل بني امليدان واملديرايت التعلمية وبني املديرايت  15 3
 التعلمية وزارة الرتبية.

 كبرية  0.43 4.09

 كبرية  0.47 4.08  تسهل للمشرفني الوصول إىل املوارد التعليمية عن بعد. 5 4
تسهل الوصول إىل اخلربات وتبادهلا يف خمتلف اجملاالت العلمية  7 5

  أينما كان موقعها.
 كبرية  0.46 4.06

يوفر الفرصة ملساعدة املعلمني يف االتصال ابملشرفني الرتبويني  16 6
 ملناقشتهم يف املشكالت اليت تواجههم يف العملية التعليمية. 

 كبرية  0.50 4.02

تساعد على التكيف مع التقنيات التكنولوجية الناشئة يف  20 7
 التعليم.

 كبرية  0.44 4.02

 كبرية  0.44 4.00 تساعد على خدمات املراسالت والتشارك ابحملتوى.  13 8
يوفر التغذية الراجعة والدعم املستمر للربامج  التدريبية  17 9

 واملمارسات اإلشرافية اليت ينفذها املشرفني. 
 كبرية  0.43 3.98
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 كبرية  0.56 3.94 ختفف من مشكلة نقص املشرفني الرتبويني. 1 10
 كبرية  0.51 3.93 تعد وسيلة من وسائل الفحص الذايت لألداء. 2 11
 كبرية  0.53 3.92    تعزز عملية النقاش التعاوين املثمر املؤدي لصنع القرار 19 12
يساعد املشرفني على االستمرارية  يف اكساب املهارات  14 13

 املتنوعة.
 كبرية  0.51 3.91

املشرفني الرتبويني على تنفيذ األساليب اإلشرافية بكل تساعد   11 14
 سرعة وسهولة. 

 كبرية  0.51 3.88

يتيح الفرصة للمشرفني للتدريب على السلوك الوظيفي  10 16
 .   واملهارى

 كبرية  0.47 3.86

 كبرية  0.59 3.86 تساعد يف جعل املمارسات اإلشرافية اكثر تفاعلية وأتثريا 6 15
تستحوذ على اهتمام املشرف واملعلم  عند توظيفها يف  12 17

 املمارسات اإلشرافية.
 كبرية  0.60 3.69

 كبرية  0.71 3.64    تساعد على التعرف على لغة اجلسد. 9 18
تعمل على تنمية مهارات املشرفني الرتبويني يف استخدام  8 19

 احلاسوب واإلنرتنيت. 
 كبرية  0.72 3.41

 متوسطة  0.69 3.35 االلتزام ابملواعيد والنقاش واحلضور. تشجع على   18 20
 كبرية  0.31 3.90 املستوى العام   

     
( املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري العام أمهية اإلشراف الرتبوي ابستخدام مؤمترات الفيديو يف 5يبني جدول ) 

(، بدرجة كبرية. حيث جاءت 0.31(، ابحنراف معياري عام )3.90املمارسات اإلشرافية، إذ بلغ املتوسط العام )
التكلفة من خالل تقليل عدد مرات السفر الالزم لتغطية الزايرات (، واليت تنص على "توفر الوقت واجلهد و 3الفقرة )

(، تلتها يف 0.45(، واحنراف معياري )4.15اإلشرافية ملسافات طويلة" يف املرتبة األوىل أبعلى متوسط حسايب بلغ ) 
ت  للمشرفني واملعلمني ( ونصها "تسهم يف سرعة توصيل املعلومات والتوجيهات والنشرات والقرارا4املرتبة الثانية الفقرة )
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(، أما يف املرتبة قبل األخري، فقد جاءت 0.50(، واحنراف معياري )4.12على نطاق واسع" مبتوسط حسايب بلغ )
( ونصها "تعمل على تنمية مهارات املشرفني الرتبويني يف استخدام احلاسوب واإلنرتنيت" مبتوسط حسايب بلغ 8الفقرة ) 

معياري ) 3.41) واحنراف  وأخريا  جاءت 0.72(،   ،)  ( والنقاش 18الفقرة  االلتزام ابملواعيد  على  "تشجع  ( ونصها 
 ( بدرجة متوسطة. 0.69(، واحنراف معياري ) 3.35واحلضور" مبتوسط حسايب بلغ )

 
النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ونصه: ما أثر استخدام تكنولوجيا التعليم )مؤمترات الفيديو( يف ممارسات  -3

 بوي على حتسني أداء املشرفني الرتبويني يف سلطنة عمان؟ اإلشراف الرت 
ولإلجابة عن هذا السؤال، مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة 

حسب الصعوابت اليت ميكن أن تعرتض استخدام مؤمترات الفيديو من وجهة نظر املشرفني الرتبويني بسلطنة عمان  
املدى لالستبانة  لتحديد  الباحثان معيار احلكم  اعتمد  السؤال،  نتائج اإلجابة على هذا  فقرات االستبانة. ولتوضيح 

قيمة املدى )أعلى  والعليا( مث حساب  الدنيا  )احلدود  قيمة( = )  -اخلماسية من خالل حساب  (، 4=  1  -5أقل 
(، مث مت إضافة هذه القيمة إىل أقل 0.80=4/5يار أي ) وللحصول على طول الفئة مت تقسيمه على أكرب قيم يف املع

 (:4( لتحديد احلد األعلى هلذه الفئة، كما هو موضح يف جدول ) 0.80قيمة يف املعيار وهي ) 
 : معيار احلكم على نتائج السؤال (6)جدول  

 الدرجة املدى 
 جدا  ضعيفة   1.79إىل    1من  

 ضعيفة  2.59إىل    1.80من  
 متوسطة  3.39إىل    2.60من  
 كبرية  4.19إىل    3.40من  

 كبرية جدا   5إىل    4.20من  
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( : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة تطبيق مؤمترات الفيديو وأدواته يف املمارسة اإلشرافية، 7جدول )
 مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية

 

 الفقرات الرقم  الرتبة 
 املتوسط

 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة 

استضافة املختصني يف أية مؤسسة تربوية على جمموعة من  3 1
  املشرفيني أو املعلمني دون احلاجة إىل حضوره.

 كبرية  0.43 4.16

نقل الفعاليات الرتبوية  )مؤمتر أو ندوة ( بني املديرايت  4 2
 التعليمية واملدارس. 

 كبرية  0.44 4.12

التوجيهات والنشرات والقراءات املوجهة  وواثئق التقومي مناقشة   5 3
 بني املشرفيني واملعلمني. 

 كبرية  0.44 4.10

تنظيم  الندوات واملؤمترات واحملاضرات املتعلقة ابلعملية  1 4
 التعليمية.

 كبرية  0.42 4.08

نقل التجارب واإلجنازات اليت يقوم هبا املشرفون واملعلمون يف  6 5
 املديرايت التعليمية لالطالع عليها واالستفادة منها. 

 كبرية  0.45 4.07

تنظيم جلسات تداول يف الرد على استفسارات املشرفني  7 6
الرتبويني يف احملافظات التعليمية حول املشكالت الرتبوية أو 

 مالحظات املادة. 

 كبرية  0.53 4.07

 كبرية  0.48 4.06  للمشرفني واملعلمني.تنفيذ دورات تدريبية ووش عمل   10 7
املناهج   - عقد حلقات نقاشية يف مالحظات ) أدوات التقومي    9 8

 نتائج التحصيل الدراسي للمادة(   -الدراسية  
 كبرية  0.52 4.03
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إجراء مقابالت عن بعد الختيار ) املعلمني اإلعارة من الدول  8 9
 اختيار املشرفني اجلدد (.   -األخرى  

 كبرية  0.60 4.01

 متوسطة  0.70 3.37 تنفيذ وعرض الدروس التطبيقية األمنوذجية.   2 10
 كبرية  0.35 4.01 املستوى العام   

كشفت نتائج التحليل أن املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري العام لدرجة أثر استخدام مؤمترات الفيديو وأدواته 
(، ابحنراف معياري عام 4.01يف املمارسة اإلشرافية يف سلطنة ع مان جاء بدرجة موافقة كبرية، إذ بلغ املتوسط العام )

(0.35 .) 
شرفني الرتبويني حول اثر استخدام تكنولوجيا مؤمترات الفيديو ابملزااي  اليت توفرها هذه ويفسر الباحث اتفاق آراء امل 

التقنية، عند استخدامها يف عمليات إشرافيه معينة مما ترك هلا ذلك انطباعا جيدا، مثل إجراء مقابالت مع املشرفني 
كروان، مما كان له أثر يف وضوح الفائدة   املرشحني ملناصب إشرافيه ، واجتماعات طارئيه خصوصا يف ظل تفشي فريوس

املتصورة وطبيعية االستخدام مما يؤثر بشكل مباشر على مدى املالءمة الوظيفية للتقنية ، األمر الذي يعطي مؤشر إجيايب 
على إمكانية استخدام مؤمترات الفيديو يف العمليات اإلشرافية يف سلطنة عمان، كما يشري أن هناك رغبة لدى أفراد 

لعينة الستخدام مؤمترات الفيديو يف عملهم اإلشراف ملا هلا من دور يف مساعدة وجتاوز الصعوابت اليت يوجهوهنا أثناء ا
أداء مهامهم اإلشرافية. ويعزى الباحث هذه النتيجة إىل االستجابة لتشجيع وتوجيه املديرية العامة لإلشراف الرتبوي 

الرتبويني حنو استخدام التقنية احلديثة ومؤمترات الفيديو يف بعض عملياهتا ومهامها   الدائم بوزارة الرتبية والتعليم املشرفني
 اإلشرافية ملا هلا من أتثري اجيايب يف حتسني وتطوير العملية التعليمية بشكل عام، والعملية اإلشرافية بشكل خاص. 

وتعد هذه النتيجة منطقية وتتوافق مع ما دل عليه واقع استخدام وزارة الرتبية والتعليم واملديرية العامة لإلشراف لتكنولوجيا 
مؤمترات الفيديو يف إجناز بعض املهام اإلشرافية اليت تتطلب سفر، حيث أشار االدب النظري يف هذه الدراسة إىل أن 

، يف جمال الورش 2019ة الرتبية والتعليم لتكنولوجيا مؤمترات الفيديو يف عام  بلغت إحصاءات جماالت استخدام وزار 
 (. 85التدريبية حوايل )

العمليات  الفيديو( يف  )مؤمترات  تكنولوجيا  استخدام  الدراسة حول درجة  عينة  نتائج حتليل إجاابت  حيث كشفت 
فقة "كبرية "، حيث بلغت املتوسطات اإلشرافية أن )تسع( عبارات حصلت على متوسط حسايب مرتفع وبدرجة موا
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( بينما حصلت عبارة )واحدة( على درجة موافقة "متوسطة " مبتوسط حسايب 4.01  –  4.16احلسابية ما بني )
(3.37 .) 

(، واليت تنص على "استضافة 3ومن خالل حتليل ترتيب الفقرات من حيث أعلى درجة موافقة، جند أن جند أن الفقرة )
سسة تربوية على جمموعة من املشرفني أو املعلمني دون احلاجة إىل حضوره" يف املرتبة األوىل أبعلى املختصني يف أية مؤ 

بلغ ) معياري )4.16متوسط حسايب  واحنراف  املختصني 0.43(،  استضافة  النتيجة ألمهية  هذه  الباحث  ويربر   ،)
ن أجل تنمية مهارات املشرفني يف إدارة معرفتهم  ومناقشتهم يف خرباهتم وأفكارهم ، يف خلق املعرفة عن طريق هذه التقنية م

بفعالية، وتوظيفها يف حل الكثري من املشكالت اليت تواجههم ، ونظرا لصعوبة حتقيق هذه امليزة بسب البعد اجلغرايف 
ما   والتعقيدات اإلدارية ، والتكاليف املادية ، جند أن استخدام مؤمترات الفيديو حتل هذه املشكلة للمشرفني . وهذا

يتوافق مع ما أثبتته النظرية الرتابطية جلورج سيمنز اليت ذكرت على أن املتعلمني حيتاجون لبناء الرتابطات مع الغري عن 
 .اآلخرين لتطوير مهارهتم اخلاصة والبناء مع    اإلنرتنت طريق نشر املسامهات من خالل أدوات  

التعليمية واملدارس" ( ونصها "نقل الفعاليا4تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة )  ت الرتبوية )مؤمتر أو ندوة( بني املديرايت 
بلغ ) معياري )4.12مبتوسط حسايب  تقنية 0.44(، واحنراف  متتاز هبا  اليت  للميزة  النتيجة  الباحث هذه  (، ويعزى 

 اإلمياءات ية مثل )مؤمترات الفيديو من حيث أهنا ميكن أن تنقل مزااي التأثريات اللفظية )كالصوت( والتأثريات غري اللفظ
( ونصها "إجراء مقابالت عن بعد الختيار ) املعلمني 8والتواصل البصري(. أما يف املرتبة قبل األخري جاءت الفقرة ) 

(، 0.60(، واحنراف معياري ) 4.01اختيار املشرفني اجلدد (" مبتوسط حسايب بلغ )   - اإلعارة من الدول األخرى   
 مؤمترات الفيديو يف بعض عملياهتم اإلشرافية إىل مرحلة أعلى يف مراحل االهتمام ويشري استخدام املشرفني الرتبويني

  أثبتتستساهم يف مدى إمكانية استخدام مؤمترات الفيديو يف اإلشراف الرتبوي، وهذا يتفق مع بعض الدراسات اليت  
( الذي أكد مدى فعالية 2010مؤمترات الفيديو يف بعض العمليات الرتبوية،  كدراسة بو محد، صاحل )  إمكانيات

( اليت أكدت فاعلية استخدام مؤمترات 2014مؤمترات الفيديو يف حتقيق التدريب التشاركي للمتدربني، ودراسة الزهراين )
( اليت توصلت إىل فاعلية أتثري 2018الفيديو يف تنمية الكفاايت املهنية لدى القيادات اإلدارية، ودراسة عبد الباقي )

 . اإلجنليزيةات الفيديو يف  عمليات االتصال والتواصل بني متعلمي اللغة  استخدام مؤمتر 
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(، واحنراف 3.37( ونصها " تنفيذ وعرض الدروس التطبيقية األمنوذجية" مبتوسط حسايب بلغ )2بينما جاءت الفقرة )
للواقع الرتبوي يف املدارس، ( بدرجة متوسطة أقل. ويعزي الباحث هذه النتيجة إىل فهم املشرفني الرتبويني  0.70معياري )

النائية  الباحث أن هذا ينطبق على واقع املدارس  يتمثل يف بط عمل الشبكات االتصال يف املدارس، ويرى  والذي 
والبعيدة، مما ميثل صعوبة إىل حد ما تنفيذ دروس أمنوذجية من املدارس عن طريق مؤمترات الفيديو، لضعف شبكات 

األدوات الالزمة لتطبيق تكنولوجيا مؤمترات الفيديو يف البيئات املدرسية يف سلطنة عمان، اإلنرتنيت، ونقص التجهيزات و 
الرتبويني  املشرفني  توظيف  التحدي عند  اليت أجريت يف سلطنة عمان هذا  السابقة  الدراسات  بعض  حيث أكدت 

( اليت أكدت ضعف 2017(، ودراسة الكندي ) 2011أساليب اإلشراف اإللكرتوين يف املدراس  كدراسة القريين ) 
 شبكات اإلنرتنيت واالتصال يف املدارس يف سلطنة عمان. 

 
 . اخلالصة 2.9

املشرفني الرتبويني على أمهية تطبيق استخدام مؤمترات الفيديو يف بعض   إمجاعأظهرت نتائج الدراسة أن مهاك   -1
 املمارسات اإلشرافية املختلفة وبدرجة كبرية. 

مجيع الفقرات املدرجة يف أداة الدراسة مل حتصل أي منهما على درجة تقدير أظهرت نتائج الدراسة أن   - 2
 ضعيفة أو ضعيفة جدا. 

( فقرة حصلت على درجة تقدير كبرية، وفقراتن حصلت على درجة 18أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ) - 3
 تقدير متوسطة. 

الرتبويني على أثر مؤمترات الفيديو يف بعض املمارسات أظهرت نتائج الدراسة أن مهاك اتفاق املشرفني   - 4
 اإلشرافية املختلفة وبدرجة كبرية.

(، واليت تنص على "استضافة املختصني يف أية مؤسسة تربوية على 3جاءت أعلى درجة موافقة الفقرة )  - 5
(، واحنراف معياري 4.16جمموعة من املشرفني أو املعلمني دون احلاجة إىل حضوره" أبعلى متوسط حسايب بلغ )

(0.43 .) 
(، 3.37( ونصها " تنفيذ وعرض الدروس التطبيقية األمنوذجية" مبتوسط حسايب بلغ ) 2جاءت الفقرة )  - 6

 ( بدرجة متوسطة أقل.0.70واحنراف معياري )
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