
 مستخلص الدراسة

عنوان الدراسة: تصور مقرتح لتطوير الثقافة الرتبوية لإلشراف اإللكرتوين ابلتعليم األساسي يف ضوء 
 متطلبات العصر الرقمي.

هدفت الدراسة التعرف على متطلبات تطوير الثقافة الرتبوية لإلشراف اإللكرتوين ابلتعليم األساسي است
مبحافظة سوىاج وذلك لتطوير العملية التعليمية وتدعيم اإلشراف اإللكرتوين للقيام أبدواره بفاعلية كما 

شراف اإللكرتوين ابلتعليم األساسي هدفت حتديد الصعوابت وادلعوقات اليت تواجو تطور الثقافة الرتبوية لإلاست
 والتعرف على سبل مواجهة تلك الصعوابت وادلعوقات.

واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي ابعتباره مناسبًا ذلذه الدراسة من خالل جتميع ادلادة العلمية ذات 
عكاساهتا على اإلشراف تطلبات الرتبوية للعصر الرقمي وا ادلالعالقة ابلثقافة الرتبوية لإلشراف اإللكرتوين و 

 الرتبوي ومت تفسريىا للوصول إىل تعميمات تزيد من رصيد ادلعرفة ابلثقافة الرتبوية لإلشراف اإللكرتوين.

وقد مشل رلتمع الدراسة ادلعلمني وادلشرفني الرتبويني مبدارس التعليم األساسي مبحافظة سوىاج ومت 
مشال احملافظة، وإدارة البلينا لتمثل جنوب احملافظة، وإدارة حتديد مخس إدارات تعليمية وىي إدارة طما لتمثل 

لتمثل غرب احملافظة، كما  ةسوىاج لتمثل وسط احملافظة، وإدارة أمخيم لتمثل شرق احملافظة، وإدارة جهين
مت استخدمت الدراسة االستبا ة كأداة للتعرف على واقع الثقافة الرتبوية لإلشراف اإللكرتوين ابلتعليم األساسي و 

مبحافظة  اخلمس تطبيقها على عينة من ادلعلمني وادلشرفني الرتبويني مبدارس التعليم األساسي بتلك اإلدارات
 سوىاج.

وقد أسفرت  تائج الدراسة عن وجود قصور يف االىتمام بتطوير الثقافة الرتبوية لإلشراف اإللكرتوين 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية لتطوير الثقافة ابلتعليم األساسي، وضعف ادلتطلبات البشرية والتكنولوجية 

دلشرفني الرتبويني وول األفكار ادلعتقدات والقيم مقار ة ابالرتبوية لإلشراف اإللكرتوين، وضعف وعي ادلعلمني 
ول الرتبوية الالزمة لتطوير الثقافة الرتبوية لإلشراف اإللكرتوين، وضعف اإلعداد األكادميي للمشرفني الرتبويني و

توظيف التقنيات الرقمية ابإلشراف اإللكرتوين وقلة الدورات والندوات ادلقدمة للمعلمني وادلشرفني الرتبويني 
وول توظيف التقنيات الرقمية ابلتعليم وتطبيق اإلشراف اإللكرتوين، فضاًل عن الدور السليب لوسائل اإلعالم 

وادلعتقدات الرتبوية لإلشراف اإللكرتوين وزايدة الوعي فيما يتعلق بنشر ثقافة التحول الرقمي وتطوير األفكار 



عف ثقافة احلوار بني ادلعلمني وادلشرفني الرتبويني وقلة الوعي ضالعام أبمهية تطبيق اإلشراف اإللكرتوين، وكذلك 
 العام وول آداب التواصل اإللكرتوين. 
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Abstract of the study  

Study title: “A proposed development of the educational culture of 
electronic supervision of basic education in the light of the requirements of the 
digital age”. 

The study aimed to identify the requirements for the development of the 
educational culture for the electronic supervision of basic education in Suhaj 
province to develop the educational process and strengthen the electronic 
supervision of its effective functioning. It also sought to identify the difficulties 
and constraints facing the development of the educational culture for the 
electronic supervision of basic education and to identify ways to address those 
difficulties and constraints. 

The study used the descriptive approach as an occasion for this study by 
collecting the scientific material relating to the educational culture of electronic 
supervision, the educational requirements of the digital age and its implications 
for educational supervision and was interpreted to reach generalizations that 
would increase the knowledge of the educational culture of electronic 
supervision. 

The study community included teachers and educational supervisors in the 
schools of basic education in Suhaj province. Five educational departments were 
identified: Tema to represent the north of the prefecture, Balena to represent the 
south of the prefecture, Suhaj to represent the centre of the prefecture, Akhmim 
to represent the east of the prefecture, and Johina to represent the west of the 
prefecture. 

The results of the study resulted in a lack of interest in the development of 
the educational culture for the electronic supervision of basic education, weak 



human, technological, political, economic and social requirements for the 
development of the educational culture for electronic supervision, poor 
awareness among teachers and educational supervisors about the ideas, beliefs 
and values necessary for the development of the educational culture for electronic 
supervision, poor academic preparation of educational supervisors on the use of 
digital techniques in electronic supervision, and a lack of courses and seminars for 
teachers and educational supervisors on the employment. 
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