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 الرتبية ملعلمي املهني األداء تطىير يف الفني املىجه دور
 الكىيت بدولة( الدمج فصىل) اخلاصة

ر  _الممخص ٌدفت الدراسة التعرف عمِ دور الهوجً الفىْ فْ تطٓو
ت، والكشف عن  األداء الهٍىْ لهعمهْ التربٓة الخاصة فْ دولة الكٓو
م الهٍىْ وفقًا لهتغٓرات  آراء الهعمهٓن تجاي هساٌهة الهوجً فْ ىهٌو
ل العمهْ، التخصص، سىوات الخبرة(، واتبعت الدراسة  )الجىس، الهٌؤ

( فقرة 51مٓمْ، وتم تصهٓم استباىة هكوىً هن )الهىٍج الوصفْ التح
( هعمهًا وهعمهً. أظٍرت 74وزعت عمِ عٓىً عشوائٓة تكوىت هن )

ر أداء هعمهْ التربٓة  ىتائج الدراسة دور الهوجً الفىْ فْ تطٓو
م، وهتوسط فْ  الخاصة الهٍىْ هرتفع فْ التخطٓط لمتدٓرس والتقٓو

داللة إحصائٓة لهتغٓر  باقْ األبعاد. كها أظٍرت فروق فردٓة ذات
( لصالح اإلىاث فْ التخطٓط لمتدٓرس، 1.116الجىس بهستوى داللة )

ل العمهْ بهستوى داللة ) ( لصالح حهمة 1.164وفْ هتغٓر الهٌؤ
شٍادة البكالوٓروس فْ التخطٓط لمتدٓرس، وفْ ضوء ٌذي الىتائج 

 .قدهت الدراسة بعض التوصٓات
هعمم التربٓة  ،فصول الدهج ،الهوجً الفىْ: الكممات المفتاحية

 .األداء الهٍىْ، الخاصة
 المقدمة. 1

شٍد التوجًٓ الفىْ تطورات همحوظة فْ العقود األخٓرة       
عمِ هستوى الىظٓرة وعمِ هستوى التطبٓق أًٓضا، فمم ٓعد ذلك 
التفتٓش الذي ٓسعِ لمبحث عن العٓوب أو التىبًٓ لٍا عمِ 

عهمٓة ىهو هٍىْ لمهعمم،  أفضل األحوال، وحالٓا ٓتهٓز بكوىً
ر ىفسً وتٍٓئة البٓئة الهىاسبة لىهوي  ٓسعِ لهساعدتً عمِ تطٓو
ة هعاصرة هتىوعة هتجددة  الهٍىْ. والتوجًٓ الفىْ حالًٓا لً رٓؤ
قادرة عمِ تىهٓة العىصر البشري، وتجدٓد أدواتً وههارساتً 
ر التعمٓم، لكْ ٓسٍم  و أهر فْ غآة األٌهٓة لتطٓو العهمٓة، ٌو

د العهمٓة التعمٓهٓة، والرقْ بأفق بش كل أو بآخر فْ تجٓو
الهعمهٓن والهتعمهٓن لكْ ٓتجاوز كل هىٍم وظٓفة االستٍالك 

 .الصاهت لمهعرفة إلِ وظٓفة اإلىتاج الهبدع
 ة إلِ سعْ التوجًٓ الفىْ ــم بحاجـــج التعمــإن ىواتــا فــن ٌىــه      

وىشاطاتً، وأدواتً فْ الهٓدان، وال لرفع هستوى أٌدافً اإلشرافٓة، 
ٓهكن تحقٓقً إال هن خالل تفاعل األطراف الهعىٓة بعهمٓة 

ة وهن خارجٍا بشكل إٓجابْ التوجًٓ الفىْ هن داخل الهدرس
؛ لتحقٓق التحسٓن الهىشود واستثهار اإلهكاىات الهادٓة وبّىاء

مٓم والهوارد البشٓرة الهتوافرة االستفادة القصوى هن عهمٓات التع
 .والتعمم
ة، ولذا ىوابجهٓع جم التوجًٓ الفىْ ٍٓت       ب العهمٓة التربٓو
ر ىوعٓة التعمٓم، سٓمًة هٍهًة ر وٓعتب ر ٌر باعتبالتطٓو ذا التطٓو

بكفاءة وفعالٓة، غآاتً وفً داٌول لً، لٓحقق التعمٓم أألالٍدف ا
الىظام هٍا دٓقد الخدهات الهٍىٓة التعمٓهٓة التْ حأ رٓعتبو

س ساأعمِ د العون والهساعدة لمهعمهٓن ٓم ٓدتقدف بٍي التربو 
ذ الهىٍج عمِ تىفٓرام والتقدٓر، واكسابٍم القدرة الحتا
 ].0ر البٓئة التعمٓهٓة الهىاسبة ]فٓوت،ويرٓطوتو

دوار ألواهٍاهً وتً رخبن هالهوجً الفىْ ٌهٓة أتىبع و      
لتعمم، التعمٓم واعهمٓة ن تحسٓإلِ بهجهمٍا تسعِ الهتوقعة، التْ 

 ْ ع الحوار القتىاالثقة واساسًا عمِ د أتعتهك السمطة التْ تمٌو
 ].6الهتبادل ]

ءة وفعالٓة كفادرات وقر ستثهادف التوجًٓ الفىْ إلِ آٍ      
فٍهًا صحٓحًا ت الهعرفة مباطهتم فٍهل خالن هأداء الهعمهٓن 

، لٓزود الطالب ٌارىشوخالقٓة رس القٓم األغ، وهتكاهاًل
الهعارف والهٍارات كسابً والهثل العمٓا، واجابٓة إلٓت اباالتجاٌا

رالهجتهع ٓطوتت السموكٓة البىاءة،والتجاٌااتىهٓة الهختمفة، و
 ].3جتهاعًٓا ]وآًا دقتصاا

زادت أٌهٓة التطور فْ هفٍوم التوجًٓ الفىْ خالل       
العقدٓن الهاضٓٓن، شأىً فْ ذلك شأن كثٓر هن الهفآٌم 

ة التْ تىهو وتتط ة التربٓو ور ىتٓجة األبحاث والدراسات التربٓو
 ور فْ ـب القصــات جواىـــذي الدراســـت ٌــــد أن كشفـــة، بعــالهتواصم
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 ].7األىهاط السابقة ]
توافق ٌذا التطور هع حاجة برىاهج الفصول الخاصة       ٓو

)الدهج( الهمحة والضروٓرة لتفعٓل دور التوجًٓ الفىْ، باعتباري 
ٓكون ىظٓرة، أساسً البحث عن الكٓفٓات ههارسة قبل أن 

واالتجاٌات التْ ٓهكن بٍا تعدٓل الهواقف التعمٓهٓة وتحسٓن 
د عهمٓات التعمٓم لمطمبة ذوي  هستوى األداء هن أجل تجٓو

 .اإلعاقة
ل قبن هالتعمٓم بهٍىة م الهتزآد الٌتهااعمِ الباحثون  كدؤ ٓو     

ٌد والهراكز ت الجاهعات والهعاعىٓد فقالجٍات الهسئولة؛ 
، وذلك ٓبًٓادرتوثقافًٓا وهٍىًٓا وٓهًٓا دكاداد الهعمم أبإعالخاصة 

ة والتعمٓهٓة، ي زودهج ترابد ٓجال إخالن ه بالهعارف التربٓو
، لهواكبة جًو أكهلي عمِ دوربالكفآات الهٍىٓة، لٓقوم  وتكسبً

 ].5] التطورات العمهٓة والتكىولوجٓة
ر الهسئولٓن فكم ٓبٍدرتوداد الهعمهٓن عإقضٓة ل تشغو     

ٍد عمِ حالدول الهتقدهة والىاهٓة فْ ع التربٓة والتعمٓم اطقن ع
ء الفرد بىابالدرجة األولِ بهسألة هعىٓة القضٓة ي ذٌواء، إذ إن س

 ].2هستقباًل ]رًا وحاضوالهجتهع 
عدادٓتدرقضٓة ل تحتو       ًً هكاىًا بام ٌب الهعمهٓن وا  فْ رزًا

ت مباطتمبٓة هتن هالهعمم  ٓتهكن كْ ت الباحثٓن،ٌتهاهاا
عمِ ن الهتعمهٓن القادٓرن عٓة هوٓج ىرفإىً ٓىبغْ تخالعصر، 

ت ساسٓان أهرار، وتعد التىهٓة الهٍىٓة لمهعمم باستهم ىفسٍأتىهٓة 
 ].4ن التعمٓم ]تحسٓ

ر ٓطوتل خالن هم ىتاجٓتٍأداء الهعمهٓن وافع إن ر      
هطمب  )األدائْ( لسموكْالهعرفْ وابجاىبٍٓا م التعمٓهٓم كفآاتٍ

قتًا كافًٓا رًا، ووكبٓدًا جٍالىهو الهٍىْ عهمٓة طمب تتضروري، و
د ٓعدل أو ٓدجوك تعمٓهْ سمم أي فْ تعمرة هستهدة هساعو

الثابت لدى شبً ل السموك التعمٓهْ هحل ٓحف أو ٓضٓ
ن ٓزهتهٓن ٓٓوبرتن فٓرهشب مطي ٓتدوربذا ٌالهعمهٓن، و

 ].8] ي هٍىًٓاوىهعمم الصفْ ووك الهسمر عمِ تغٓٓن ٓدرقا
هن ٌىا فإن إعداد الهعمم قبل الخدهة ال ٓهكن أن تىتٍْ      

بتخرجً فْ الكمٓة، بل ٌْ عهمٓة هستهرة أثىاء الحٓاة العهمٓة، 

والهعمم كمها زادت هعرفتً زادت قدرتً التدٓرسٓة، دون اعتبار 
الههارسات التدٓرسٓة وهشكالت الهٓدان التْ ٓواجٍٍا ضهن 

 ].9] ٓاقات وقرائن هختمفة تهاهًا عها تعمهً فْ هرحمة اإلعدادس
أتْ هعمم التربٓة الخاصة فْ هقدهة الهعمهٓن الذٓن         ٓو

ٓكوىون دوهًا فْ حاجة هاسة إلِ االستهرار فْ تمقْ التدٓرب 
والتأٌٓل واكتساب كفآات إضافٓة إلِ ها تم إكسابٍم إٓاي هن 

الخدهة ، كوىً ٓتعاهل هع فئات  قبل أثىاء هرحمة إعدادٌم قبل
هن األفراد هتبآىة القدرات ٌْ فْ أهس الحاجة إلِ العهل 

 ].01الفردي ]
والجٍود الهبذولة لتوفٓر الهعمهٓن والباحثٓن الهتخصصٓن       

مٓن لتربٓة ورعآة األطفال ذوي اإلعاقة تتطمب القٓام  والهٌؤ
ة الالزهة  هٓة لمكفآات التربٓو لٍؤالء الهعمهٓن لٓكوىوا بأبحاث تقٓو

م بفاعمٓة واقتدار والوصول بٍؤالء  مٓن لمقٓام بأدواٌر أكفاء هٌؤ
اء  مٍم لٓكوىوا أسٓو الفئة هن الهجتهع لمغآة الهىشودة والتْ تٌؤ

 .أو قٓربٓن هىٍم
لذا ٓرى الباحثون أن الهعمم ٌىا ذو طبٓعة خاصة، ترتبط       

تخصصًا، وال ٓهكىً أن هٍىتً بهجاالت عدٓدة تجعل هىة هعمهًا ه
ٓتقن عهمً إال إذا تهكن هن هجهوعة هن الكفآات األساسٓة ، 
والتْ بدوىٍا ٓهكن أن ٓىحصر دوري فْ تمقٓن الهعموهات فقط ، 
فهعمم الطمبة ذوي اإلعاقة ٌو األساس فْ العهمٓة التعمٓهٓة 
ا لموضع الهىشود  لهسئولٓتً فْ تحقٓق أٌدافٍا وتوجًٓ هساٌر

ها ٓىعكس عمِ إحداث التغٓر الهطموب فْ الطمبة بكل كفاءة ه
 .ذوي اإلعاقة

 الدراسات السابقةطار النظري و . اإل2
هدُ هساٌهة الهَجً التربَّ فْ هساعدة لمتعرف عمِ       

اكتساب هعمهْ الحمقة األَلِ هو هرحمة التعمٓن األساسْ عمِ 
[ دراسة تكوىت 00] أجرت بوشآٌنهٍارات الىهَ الهٍىْ 

الدراسة عو ىتائج أسفرت ، و( هعمهاً َهعمهة043هو )عٓىتٍا 
َالهعمهات الهتعمقة بهدُ بٓن الهعمهٓن عدن َجَد فرَق 

هساٌهة الهَجٍٓو التربَٓٓو فْ الىهَ الهٍىْ لمهعمهٓو تعزُ 
َجَد فرَق ، هو الهجاالتل هجا لكلالجىس بالىسبة لهتغٓر 
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َالهعمهات ذات داللة ؤحصائٓة بٓو هتَسطات ؤجابات الهعمهٓو 
َجَد ، لصالح الهعمهٓو الذٓو ٓحهمَو أٌمٓة التعمٓن االبتدائْ

فرَق ذات داللة ؤحصائٓة بٓو هتَسطات ؤجابات الهعمهٓو 
َالهعمهات عو هجاالت االستباىة جهٓعٍا الهتعمقة بهدُ 
هساٌهة الهَجٍٓو التربَٓٓو فْ الىهَ الهٍىْ لمهعمهٓو تعزُ 

مهات الذٓو لدٍٓن خدهة الخبرة لصالح الهعمهٓو َالهعلهتغٓر 
هٍارة ؤدارة ل هاعدا هجا، فْ التعمٓن عشر سىَات فأكثر

 .الصف الدراسْ
العمٓا ألساسٓة ت هعمهْ الهدارس اتجاٌان اعولمكشف      
[ دراسة 06] طوانعراب وغ راف التربوي أجرىإلشاعهمٓة و ىح
ت الدراسة إلِ صموتوهعمهة و( هعمهًا ٠٢١ن )هتٍا عٓىت ىوتك
م تجاٌاتٍافْ ن الهعمهٓن حصائٓة بٓق ذات داللة إرو فود جوو
هعمهْ زى لىوع الهدرسة،ولصالح تعراف التربوي إلشاعهمٓة و ىح

ن حصائٓة بٓروق ذات داللة إفود جالهدارس الحكوهٓة، وو
زى لمىوع تعراف التربوي إلشو عهمٓة اىحم تجاٌاتٍافْ الهعمهٓن 

ذات روق فود جدم وعث، وإلىالمهعمم ولصالح االجتهاعْ ا
 .زى لعاهل الخبرةتعن الهعمهٓن حصائٓة بٓداللة إ
دور عمِ ت التعرف فدسة ٌدرا[ ب03] م الدٓراويقا كها      

الهدارس فْ ن أداء الهعمهٓن الجدد فْ تحسٓراف التربوي إلشا
ىتائج رت ٍ، أظهعمهة( هعمها و٢٩٢الحكوهٓة عمِ عٓىة )

رات الىوع زى لهتغٓحصائًٓا تعروق دالة إفود جدم وعالدراسة 
 .والهىطقة التعمٓهٓة، والهرحمة الدراسٓةالجتهاعْ ا

فْ  Shulman & Susan [14] َفْ دراسة أجراٌا      
ىََٓٓرك لمتعرف ؤلِ أثر اإلشراف الهدرسْ فْ زٓادة 

ؤلِ أو ل الطمبة فْ الهرحمة الهتَسطة. َتن التَصل تحصٓ
سمَك الهشرفٓو التربَٓٓو ٓؤدَو أدَارٌن بفاعمٓة لٓؤثرَا فْ 

لمطمبة.حٓث كاو اإلشراف ل الهعمهٓو بغٓة تحقٓق تعمن أفض
عمِ تطَٓر برىاهج الهدرسة التعمٓهْ  هركزاً ، ٌادفاً َذا غآة

 .الطمبة عمِ رأس أَلَٓاتًل َاضعاً زٓادة تحصٓ
فْ راف التربوي إلشدور أسالٓب اعمِ دف التعرف بٍو      

ة، أألر آطوت  مصٓارى جداء الهٍىْ لهعمهْ الهدارس الثاىٓو

، هعمهةو( هعمهًا ٢٢٢ن )هعمِ عٓىة تكوىت سة [ درا05]
فْ حصائٓة روق ذات داللة إفود جوتوصمت الدراسة إلِ و

داء ألر آطوفْ تراف إلشالتقدٓرات الهتوقعة لدور أسالٓب ا
ل الجتهاعْ زى لهتغٓر الىوع اتعالهٍىْ لمهعمهٓن  والهٌؤ

ذ ٓتىفل التخطٓط وفْ هجاوالتخصص، وذلك ٓهْ دألكاا
م،  زى تعروق ذات داللة إحصائٓة فد جوبٓىها تالدروس والتقٓو
 .دارة الصفٓةإلل افْ هجالسىوات الخدهة 

فْ الهشرف التربوي [ فاعمٓة 02] الغىٓهٓنسة وتىاولت درا      
ة الحكوهٓة ألن اتحسٓ  كهاداء التعمٓهْ لهعمهْ الهدارس الثاىٓو

( هعمهًا ٢٤٣ن )ه الدراسةعٓىة م، وتألفت ىفسٍٓدركٍا الهعمهون أ
ة، وهعمهْ ن هعمهة هو الدراسة ىتائج رت ٍد أظقالهرحمة الثاىٓو
ظر جٍة ىن وهالهشرف التربوي جة فاعمٓة ض درىخفاا

 .الهجاالت كافةفْ الهعمهٓن و
دور عمِ [ إلِ التعرف 04] الجالدسة ت درافدٌكها و       

ن  بٓة داء التدٓرسْ لهعمهْ التر ألن افْ تحسٓالهشرفٓن التربٓو
، وقد هعمهةو( هعمهًا ٠٤١الدراسة )عٓىة ت شهم، وإلسالهٓةا

لهتغٓرات الىوع حصائًٓا ر دال إثود أجدم وعرت الىتائج ٍأظ
ل العمهْ الجتهاعْ ا ٓن عمِ والخبرة والهٌؤ دور الهشرفٓن التربٓو

 .ن أداء الهعمهٓنفْ تحسٓ
دى عمِ ه[ إلِ التعرف 08] الرهٓحسة ت درافدٌو      

التىهٓة الهٍىٓة لمهعمهٓن، فْ الهشرف التربوي الهقٓم هساٌهة 
ًٓا هقٓهًا فْ جهٓع وبرفًا تر( هش٢١الدراسة )عٓىة ت ىوتك

روق فود جدم وعرت الىتائج ٍد أظقو الهراحل الدراسٓة الثالث،
فْ تىهٓة الهشرف الهقٓم هساٌهة دى حصائٓة فْ هذات داللة إ

ف الهجهع الالختت الدراسة تبعا هٍىًٓا فْ هجاالالهعمم 
حصائٓة فْ روق ذات داللة إفود جأشارت إلِ ووكها التعمٓهْ، 

هٍىًٓا فْ جهٓع الهعمم فْ تىهٓة الهشرف الهقٓم هساٌهة دى ه
زى لمهتغٓرات )الوظٓفة، الخبرة، الهرحمة تعت الدراسٓة هجاال

راد فن أحصائٓة بٓروق ذات داللة إفود جدم وعالدراسٓة(، و
الهعمم هٍىٓا فْ تىهٓة هشرف الهقٓم الهساٌهة دى فْ هالدراسة 

 .ف التخصصتبعًا الختالت الدراسة فْ جهٓع هجاال



 

191 

 التعرف Ovando & Huckesten [19] سةوحاولت درا      
فٓة راإلشالههارسات افْ رف الهكتب الهركزي هشدور عمِ 

س، والتعرف تكساالهدارس الىهوذجٓة لهقاطعات فْ الهمحة 
الدراسة عٓىة ت ىوتكالطمبة، دم تقن تحسٓم فْ عمِ هساٌهاتٍ

الهدارس الىهوذجٓة لهقاطعة فة فْ رهشوفًا ر( هش٩٩ن )ه
ٌْ: أدوار لمهشرف وبعة الدراسة أرىتائج رت ٍد أظقس، وتكسا

 .زود الهصادرهطط الهىاٌج، وهخطور العاهمٓن، وهالهسٍل، و
ت إلِ التعرف عمِ دور فدٌ[ فقد 61] الخوالدةسة أها درا       

التربٓة هعمهْ ن أداء إلسالهٓة فْ تحسٓٓة اهشرف الترب
ت ىوتكم، ٌظرجٍة ىن وألساسٓة هالهدارس اإلسالهٓة فْ ا

ىتائج رت ٍد أظق، وهعمهةو( هعمهًا ٢٩ن )هالدراسة عٓىة 
ة  الهجاالت لدور الهشرف عمِ جهٓع الدراسة: أن الىسبة الهئٓو

ن هن أداء الهعمهٓن إلسالهٓة فْ تحسٓالتربوي لهادة التربٓة ا
 .ةطسوجة هتدربءت جام ٌظرى جٍةو

 :التعقٓب عمِ الدراسات السابقة
تىاولت الدراسات السابقة دور الهوجً الفىْ )الهشرف       

ل بشكالتىهٓة الهٍىٓة ي فْ عهمٓة م، ودورعال بشكالتربوي( 
ت عمِ ساالدرا ركزتكها ت الهعمهٓن، تجاٌاث احٓن هص خا

ت تشابٍمهٓن، ون أداء الهعفْ تحسٓالتوجًٓ الفىْ فاعمٓة 
واجراءاتٍا، كذلك اشارت هجاالتٍا وتٍا أدوافْ الدراسات السابقة 
الهشرف التربوي، وتىوعت تىهٓة ن هد تحلمصعوبات التْ 

الهىاٌج الهستخدهة فْ ٌذي الدراسات وفق اتجاي الباحثٓن، 
 .الهراحل الدراسٓة الثالثهعمهْ وتىاولت 
ل الجتهاعْان الىوع ه كلر ثتىاولت الدراسات أ        ، الهٌؤ

العمهْ، والخبرة التعمٓهٓة الىهو الهعرفْ والهٍىْ لمهعمم، 
م، وا ط الهحتوى التعمٓهْ ٓطتخذ الحصة، وتىفٓت تٓجٓاراستوالتقٓو

استخدهت االستباىات كأداة لجهع دور الهوجً الفىْ، عمِ 
ٓقَهَو بالتخطٓط الهوجٍٓٓن الفىٓٓن أو ، وأظٍرت الهعمَهات

، الهعمهٓو أداءن َ تطَٓر الهىاٌج بغٓة تحسٓو َالهتابعة َالتقَٓ
األسالٓب ل ألدَارٌن الهتعمقة فْ هجاتذبذب غٓر أو ٌىاك 

َاالتجاٌات التدرٓسٓة الحدٓثة َؤدارة الصف َتَفٓر الهَاد 

َتىهٓة العالقات اإلىساىٓة َالىهَ الهٍىْ ، التعمٓهٓة
التوجًٓ الفىْ لمهعمهٓو.كها أشارت بعض الدراسات ؤلِ أو 

تىاَلت دَر و ،بالسمبٓة َغمبة االتجاي التفتٓشْ عمًٓٓتسن 
 .عانل بشكالهعمهٓن  أداءالهشرف التربَّ فْ تحسٓو 

الدراسات التْ ىدرة هها تن استعراضً الباحثون الحظ       
ر األداء الهٍىْ فْ الفىْ التَجًٓ دورتىاَلت هَضَع  تطٓو

 لهعمهْ التربٓة الخاصة )فصول الدهج( بشكل عام وفْ دولة
ت بشكل خاص، و م( )فْ حدَد هعرفتٍٓجد الباحثون لن الكٓو

 .ٌذا الهوضوعتىاَلت عربٓة أّ دراسة 
 مشكمة الدراسة. 3

ال ٓزال التوجًٓ الفىْ عمِ الفصول الخاصة )فصول       
فعىدها هوجٍْ التعمٓم العام بوزارة التربٓة، عمِ الدهج( حكرًا 

ت أوكأ التوجًٓ هٍهة مت ىشئ برىاهج الفصول الخاصة فْ الكٓو
الفىْ لهوجٍْ التعمٓم العام رغم عدم اختصاصٍم ودرآتٍم بتعمٓم 

جواىب فىًٓ تتواكب هحدَد فْ ٌم دَركان َقد ذوي اإلعاقة. 
اقتصر فْ الغالب عمِ هع ها ٌو هعهول بً فْ التمعٓم العام، و

الخطوط العاهة دون الخوض فْ التفاصٓل الدقٓقة فْ هتابعة 
اإلشراف ل ٌذا التقاعس فْ َلعي اإلعاقة، تعمٓم الطمبة ذو 

عدم قىاعة البعض ؤلِ  ديهرعمِ برىاهج الفصول الخاصة 
 .هىٍم بجدوى دهج الطالب ذوي اإلعاقة فْ التعمٓم العام

وتكهن هشكمة الدراسة الحالٓة فْ عدم قدرة هعمم الفصول       
الخاصة فْ ظل التغٓرات الهتسارعة عمِ هتابعة هتطمبات 

وعهمً ٓتطمب هتابعة هستهرة لها ٓستجد هن أبحاث هٍىتً، 
ودراسات وىظٓرات، والهدة التْ ٓقضٍٓا فْ هرحمة اإلعداد ال 
ضاف لذلك عدم قدرة  تكفْ لٓقوم بدوري عمِ الوجً األفضل، ٓو
الهوجً الفىْ فْ برىاهج التربٓة الخاصة )فصول الدهج( عمِ 

هٓن إلِ الوقوف عمِ هواطن القصور لعالجٍا، وتوجًٓ الهعم
ري، وتعٓزز ىقاط القوة فْ  أفضل الطرائق لتحسٓن أدائٍم وتطٓو
هستوى أدائً، وتوجًٓ الهعمم الستكهال ىهوي الهٍىْ، وسد 
الىقص فْ قصوري العمهْ، والعهل عمِ تحفٓزي لهواكبة ها 

ة ـــا ٓىتـــد، وهـــٓستج  ج هن تطور ألن إعدادي فْ الهؤسسات التربٓو
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ل لمعهل فْ سمك ال ٓعدو أن ٓكون بهثا  بة هفتاح البدء الذي ٌٓؤ
 .التعمٓم هع ذوي اإلعاقة

 أسئمة الدراسةأ. 
كل ها سبق دفع الباحثٓن إلِ إجراء ٌذي الدراسة، وتبمورت       

هشكمة الدراسة الحالٓة فْ السؤال الرئٓسْ التالْ: ها ٌو دور 
ر األداء الهٍىْ لهعمهْ التربٓة الخاصة  الهوجً الفىْ فْ تطٓو

ت؟  )فصول الدهج( بدولة الكٓو
 :واىبثق عىٍا األسئمة الفرعٓة التالٓة      

ر األداء . 1 ها التقدٓرات الهتوقعة لدور الهوجً الفىْ فْ تطٓو
الهٍىْ لمهعمهٓن هن وجٍة ىظر هعمهْ التربٓة الخاصة )فصول 

ت؟  الدهج( بدولة الكٓو
توقعة ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن التقدٓرات اله. 2

ر األداء الهٍىْ لهعمهْ التربٓة  لدور الهوجً الفىْ فْ تطٓو
ت تعزى لهتغٓر )الجىس،  الخاصة )فصول الدهج( بدولة الكٓو

ل العمهْ، التخصص، سىوات الخبرة(؟  الهٌؤ
 أهداف الدراسةب. 

التعرف عمِ هدى هساٌهة الهوجً الفىْ فْ هساعدة هعمهْ . 1
ت عمِ اكتساب التربٓة الخاصة )فصول الدهج( بدول ة الكٓو

هٍارات الىهو الهٍىْ التالٓة: )التخطٓط لمتدٓرس، طرق 
م  (.التدٓرس، استخدام التقىٓة، إدارة الصف، التقٓو

التعرف عمِ آراء الهعمهٓن تجاي هساٌهة الهوجٍٓن الفىٓٓن . 2
م الهٍىْ، وأثر الهتغٓرات التالٓة فْ ذلك: )الجىس،  فْ ىهٌو

ل العمهْ، التخصص، س  (.ىوات الخبرةالهٌؤ
تقدٓم هقترحات ٓهكن أن تٓزد هن هساٌهة الهوجٍٓن . 3

م ٓن فْ الىهو الهٍىْ لمهعمهٓن هن وجٍة ىظٌر  .التربٓو
 أهمية الدراسةج. 

لمدراسات السابقة فْ هجال التوجًٓ الفىْ الهتتبع إن . 1
العام أىٍا لن تخرج عو ىطاق التعمٓن )االشراف التربوي( ٓالحظ 

التربٓة فْ الهوجً فْ الفىْ أٌهٓة دَر  هغفمة َهتجاٌمة
 (.الخاصة )فصول الدهج

 َرة حقٓقٓة عو الدَر التربَّ الذّ ـــة صــــالدراسذي ــٌدن ـــتق. 2

هعمهْ التربٓة هع الهوجً الفىْ فْ الفصول الخاصة ٓقَن بً 
َالَقَف عمِ ىقاط القَة م، بٍدف تحسٓو أدائٍالخاصة 

تقدٓن هقترحات هو شأىٍا تعزٓز َالضعف فْ ٌذا الدَر بٍدف 
 .َهعالجة جَاىب الضعف، جَاىب القَة

تهكو الدراسة صاىعْ القرار التربَّ فْ َزارة التربٓة . 3
التوجًٓ الفىْ فْ التربٓة لتطَٓر ل السبل هو اتخاذ أفض

تقدٓن ل َهَاجٍة الهعَقات التْ تعترضً هو خالالخاصة 
فْ الفصول  لمهوجً الفىْاإلشرافْ الواقع هؤشرات تصف 

 .الخاصة
 مصطمحات الدراسةد. 

ة قٓادٓة اىساىٓة  التوجًٓ الفىْ )اإلشراف التربوي(: عهمٓة تربٓو
ٓقوم بٍا الهوجً الفىْ، ٌدفٍا الرئٓس تحسٓن عهمٓتِ التعمٓم 
والتعمم هن خالل العهل هع الهعمم فْ الحقل التربوي، هع تٍٓئة 

بة لً، بٍدف رفع الخبرات واالهكاىات الهادٓة والفىٓة الهىاس
ري، هن هستوى التعمٓم وتط  ْجل تحقٓق الٍدف الىٍائأٓو

 .ىسان الصالحٌو بىاء اإلالهىشود، و 
األداء الهٍىْ: قدرة الهعمهٓن عمِ تحسٓن ههارستٍم الهتعمقة 

م التعمٓهْ والتربوي  .بدوٌر
هعمم التربٓة الخاصة: ٌو هعمم هتخصص فْ التربٓة الخاصة 

ذوي اإلعاقة فْ فصول الدهج الهمحقة فْ ٓقوم بتعمٓم الطالب 
 .الهدرسة العادٓة

طمق  فصول الدهج: ٌْ شكاًل هن أشكال الدهج األكادٓهْ، ٓو
عمٍٓا اسم الدهج الهكاىْ حٓث ٓمتحق الطمبة ذوي اإلعاقة هع 
الطمبة العادٓٓن فْ ىفس البىاء الهدرسْ، ولكن فْ فصول 

تمقِ الطمبة ذوي اإلعاقة ولبعض الوقت براهج  خاصة بٍم، ٓو
 .تعمٓهٓة هن قبل هدرس التربٓة الخاصة فْ ٌذي الفصول

 حدود الدراسةه. 
أجٓرت الدراسة فْ الفصل الدراسْ الثاىْ هن العام      

فْ هدراس هحافظة هبارك الكبٓر  6105-6107الدراسْ 
الهحتضىة لبرىاهج التربٓة الخاصة )فصول الدهج(، وقد أجٓرت 

بٓة الخاصة فْ ٌذي الفصول ٓشكمون عمِ عٓىة هن هعمهْ التر 
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%( هن هجتهع الدراسة، لمتعرف عمِ دور الهوجً 64ها ىسبة )
الفىْ فْ هساعدة هعمهْ التربٓة الخاصة )فصول الدهج( عمِ 

)التخطٓط لمتدٓرس، طرق  اكتساب هٍارات الىهو الهٍىْ التالٓة:
م  (.التدٓرس، استخدام التقىٓة، إدارة الصف، التقٓو

 واإلجراءات الطريقة. 4
 منهج الدراسة أ.

الهسحْ تن فْ ٌذي الدراسة استخدان الهىٍج الَصفْ       
ٍٓدف الهسحْ لهالءهتً لطبٓعة ٌذي الدراسة فالهىٍج الَصفْ 

َالَقَف ، َتحدٓدٌا، ؤلِ َصف الظاٌرة هَضَع الدراسة
هو استىتاج ثٓن تُهكو الباح، عمِ َاقعٍا بصَرة هَضَعٓة

عمهْ ألسبابٍا. فٍذا البحث ٓقَن عمِ َصف َاقع الدَر الذّ 

هعمهْ التربٓة الخاصة  اءأدفْ تحسٓو الهوجً الفىْ ٓضطمع بً 
الهعمهٓن هو َجٍة ىظر )فصول الدهج( وتىهٓة أدائٍم الهٍىْ 

َجهع الهعمَهات الهوجً الفىْ، استباىة لقٓاس دَر باستخدام 
 .َالبٓاىات الخاصة لهسح ٌذا الَاقع َهعطٓاتً

 مجتمع وعينة الدراسة ب.
سة هن جهٓع هعمهْ التربٓة الخاصة فْ تكون هجتهع الدرا      

( هعمهًا وهعمهة لمعام 045هحافظة هبارك الكبٓر والبالغ عددٌم )
، وتم اختٓار عٓىً عشوائٓة تكوىت هن 6105-6107الدراسْ 

هو هجتهع الدراسة. َٓبٓو  64َبىسبة %( هعمهًا وهعمهً 74)
( تَزٓع أفراد عٓىة الدراسة حسب هتغٓرات 0رقن )ل الجدَ
 :َسىَات الخبرةوالتخصص العمهْ ل الهؤٌىس والج

 1جدول 
 توزيع أفراد العينة عمى متغيرات الدراسة

 الخبرة التخصص المؤهل العممي الجنس
 10أكثر من  10أقل من  أدبي عممي دراسات عميا بكالوريوس أنثى ذكر
27 20 45 2 23 24 19 28 

57% 43% 96% 4% 48% 52% 40% 60% 
 الدراسة أداة. ج

 هعمهْ آراء لهعرفة خاصة استباىة ببىاء الباحثَو قان     
 تحسٓو فْ الفىْ الهوجً بدَر( الدهج فصول) الخاصة التربٓة
 لالهتص التربَّ األدب عمِ االطالع تن َقد الهٍىْ، أدائٍم
 َعمِ ،الهختمفة التعمٓن لهراح فْ الفىْ الهوجً بدَر

 َفْ ،االستباىة بىاء فْ هىٍجٓتٍا هو لإلفادة السابقة الدراسات
 استباىة تصهٓن تن هعمَهات هو الباحثَو ؤلًٓ لتَص ها ضَء

 خهسة عمِ هَزعة فقرة( 51) هو هكوىة بالدراسة خاصة
 التدٓرس، طرق لمتدٓرس، التخطٓط: )التالْ الىحَ عمِ هجاالت

م الصف، إدارة التقىٓة، استخدام  هو فقرة لك َتطمبت(. التقٓو
 عمِ حكهاًً ٓصدر أن( الدهج فصول) الخاصة التربٓة هعمهْ
: ٌَْ الخهاسْ لٓكرت هقٓاس أبعاد َفق لهجا لك جَاىب
 ىادراً ،درجات 3 أحٓاىاً ،درجات 7 غالباً ،درجات دائهاً

 .َاحدة درجة أبداً ،درجتاو
 :الدراسة أداة صدق

 آجاد خالل هن بٓرسون هعاهل بطٓرقة الصدق حساب تم
 :الكمٓة وبالدرجة بالبعد فقرة كل ارتباط

 2 جدول
 الكمية والدرجة إلية تنتمي التي البعد من بكل الفقرات ارتباط معامالت

 معدل ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية معدل ارتباط الفقرات بالبعد البعد م
 0.88 0.83 التخطٓط لمتدٓرس 0
 0.90 0.85 طرق التدٓرس 6
 0.85 0.78 استخدام التقىٓة 3
 0.82 0.75 إدارة الصف 7
م 5  0.84 0.81 التقٓو
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 :ثبات أداة الدراسة
 تم استخراج االتساق الداخمْ وفقًا إلجابات أفراد خارج       

 –( هعمهًا، باستخدام هعادلة كروىباخ 30) عٓىة الدراسة عددٌم 
، وقد كاىت قٓهة هعاهل الثبات (Cronbach's Alpha) ألفا
ْ قٓهة هىاسبة لغآات الدراسة الحالٓة. كها تم 1.852) (، ٌو

حساب الثبات بطٓرقة هعادلة سبٓرهان براون وبمغت قٓهتً 
(1.901.) 

 :تصحٓح األداة
زن هتدرج وفق هقٓاس أعطْ لكل فقرة هن فقرات االستباىة و 

لٓكرت الخهاسْ وذلك لإلجابة عن فقرات االستباىة فقد اعطٓت 
( 3( لمبدٓل ىادرا، ودرجة )6( لمبدٓل ابدا، ودرجة )0الدرجة )

( لمبدٓل دائها، 5( لمبدٓل غالبا، ودرجة )7لمبدٓل احٓاىا، ودرجة )
ولمتعرف الِ دور الهوجً الفىْ فْ الىهو الهٍىْ لهعمهْ التربٓة 

 ة ىظر الهعمهٓن بهدارســن وجٍـــج هــــول الدهــــْ فصــــة فــــالخاص

ت، تم استخدام الهعادلة أتٓة   :الدهج فْ دولة الكٓو
ات -القٓهة الدىٓا لمبدٓل  –القٓهة العمٓا لمبدٓل   عدد الهستٓو

 .6.33إلِ  0وبذلك تكون درجة اإلجابة الهىخفضة هن  •
 .3.24إلِ  6.37هن ودرجة اإلجابة الهتوسطة  •
 .5إلِ  3.28ودرجة اإلجابة الهرتفعة هن  •

 نتائج. ال5
 :الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول

ر         ها التقدٓرات الهتوقعة لدور الهوجً الفىْ فْ تطٓو
األداء الهٍىْ لمهعمهٓن هن وجٍة ىظر هعمهْ التربٓة الخاصة 

ت؟  )فصول الدهج( بالكٓو
السؤال تم استخراج الهتوسطات  لإلجابة عن ٌذا       

الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لفقرات الهقٓاس، كها تم استخراج 
الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة وفق األبعاد الهكوىة 

 .لمهقٓاس
 3جدول 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجال التخطيط لمتدريس
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 هرتفع 0.88 4.19 ٓوضح لْ األٌداف العاهة لمهواد التْ أدرسٍا 1
 هرتفع 0.90 4.13 ٓوجٍىْ إلِ كٓفٓة إعداد الخطة الدراسٓة 2
 هرتفع 1.03 4.02 ٓتابع تخطٓطْ لمدروس بطٓرقة صحٓحة 4
 هرتفع 1.12 3.94 الدرس. ٓدربىْ عمِ كٓفٓة صٓاغة أٌداف 5
 هرتفع 1.12 3.85 ٓساعدىْ فْ صٓاغة األٌداف السموكٓة. 6
بداء الرأي. 8  هرتفع 1.14 3.81 ٓشجعىْ عمِ الهىاقشة وا 
 هرتفع 1.14 3.79 ٓدربىْ عمِ كٓفٓة التخطٓط لمدرس. 3
 هرتفع 1.12 3.72 ٓزودىْ بهصادر جدٓدة وهتىوعة تطور الدرس. 10
 هرتفع 1.20 3.70 بأٌهٓة ربط األٌداف بخبرات الطالب.ٓوعٓىْ  7
 هتوسط 1.22 3.64 ٓساعدىْ عمِ ابتكار أسالٓب جدٓدة لمتدٓرس. 9

 هرتفع 1.09 3.88 الدرجة الكمٓة لهجال التخطٓط لمتدٓرس
 الهوجٍٓٓن ههارسة درجة أو( 3) لالجدَ هو ٓتضح     
م الفىٓٓن  فْ الهعمهون ٓراي كها الهٍىْ، األداء تطَٓر فْ لدوٌر

 الكبٓر هبارك هحافظة فْ( الدهج فصول) الحكَهٓة الهدارس

ت، بدولة  بهتَسط أتِ قد لمتدٓرس التخطٓط لهجا فْ الكٓو
 درجة عمِ لٓد ٌَذا ،(0.19) هعٓارّ َاىحراف( 3.88)

 .لمتدٓرس التخطٓط لهجا فْ الفىٓٓن لمهوجٍٓٓن هرتفعة ههارسة
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 4 جدول
 التدريس طرق لمجال المعيارية واالنحرافات المتوسطات

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 هرتفع 1.17 3.74 ٓوجٍىْ الختٓار طرق التدٓرس الهىاسبة 13
 هرتفع 1.12 3.72 ٓدربىْ عمِ طرق التعمٓم التفاعمْ 11
ع طرائق التدٓرس 15  هرتفع 1.18 3.68 ٓحفزىْ عمِ تىٓو
 هرتفع 1.27 3.68 ٓىظم ٓزاراتْ لمهعمهٓن لتبادل الخبرات هعٍم 18
 هتوسط 1.17 3.62 ٓشجعىْ عمِ تطبٓق ىهاذج التعمم الهتهٓزة. 14
 هتوسط 1.07 3.62 ٓوجٍىْ لربط الهادة العمهٓة بحٓاة التمهٓذ 16
 هتوسط 1.31 3.57 بالىشرات التعمٓهٓة الٍادفة فْ التخصص ٓزودىْ 19
بٓة فْ هجال طرق التدٓرس 20  هتوسط 1.28 3.49 ٓشركىْ فْ دورات تدٓر
 هتوسط 1.36 3.45 ٓدربىْ عمِ طرق التعمٓم االستكشافْ 12
 هتوسط 1.40 3.45 ٓوجٍىْ لتحفٓز الطمبة عمِ التعمم الذاتْ. 17

 هتوسط 1.23 3.60 التدٓرس الدرجة الكمٓة لهجال طرق
 الهوجٍٓٓن ههارسة درجة أو( 7) لالجدَ هو ٓتضح     
م الفىٓٓن  فْ الهعمهون ٓراي كها الهٍىْ، األداء تطَٓر فْ لدوٌر

 الكبٓر هبارك هحافظة فْ( الدهج فصول) الحكَهٓة الهدارس

ت، بدولة  بهتَسط أتِ قد لمتدٓرس التخطٓط لهجا فْ الكٓو
 درجة عمِ لٓد ٌَذا ،(0.63) هعٓارّ َاىحراف( 3.21)

 .التدٓرس طرق لهجا فْ الفىٓٓن لمهوجٍٓٓن هتوسطة ههارسة
 5 جدول

 التقنية استخدام لمجال المعيارية واالنحرافات المتوسطات
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 هرتفع 1.3 3.68 ٓوجٍىْ لالستفادة هن التقىٓة 21
 هتوسط 1.26 3.66 ٓحفزىْ عمِ استخدام الحاسب والكهبٓوتر الموحْ 28
 هتوسط 1.21 3.53 ٓساعدىْ عمِ اختٓار التقىٓات الهىاسبة لمدرس 24
 هتوسط 1.1 3.51 ٓساعدىْ عمِ االستخدام االهثل لمسبورة 25
 هتوسط 1.2 3.47 توظٓف تقىٓات التعمم لمهادةٓحفزىْ عمِ  23
 هتوسط 1.31 3.43 ٓرشدىْ إلِ األهاكن التْ استفٓد هىٍا تقىٓا 29
 هتوسط 1.24 3.36 ٓدربىْ عمِ اىتاج بعض التقىٓات لمتدٓرس 22
 هتوسط 1.3 3.32 ٓىبٍىْ عمِ االهن والسالهة عىد استخدام التقىٓة 26
 هتوسط 1.38 3.32 التقىٓةٓرشحىْ لدورات هتخصصة فْ  27
 هتوسط 1.41 3.26 ٓشركىْ فْ دورات ترفع كفاءتْ فْ هجال التقىٓة 30

 هتوسط 1.27 3.45 الدرجة الكمٓة لهجال استخدام التقىٓة
 الهوجٍٓٓن ههارسة درجة أو( 5) لالجدَ هو ٓتضح     
م الفىٓٓن  فْ الهعمهون ٓراي كها الهٍىْ، األداء تطَٓر فْ لدوٌر

 الكبٓر هبارك هحافظة فْ( الدهج فصول) الحكَهٓة الهدارس

ت، بدولة  بهتَسط أتِ قد لمتدٓرس التخطٓط لهجا فْ الكٓو
 درجة عمِ لٓد ٌَذا ،(0.64) هعٓارّ َاىحراف( 3.75)

 .التقىٓة استخدام لهجا فْ الفىٓٓن لمهوجٍٓٓن هتوسطة ههارسة
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 6 جدول

 الصف إدارة لمجال المعيارية واالنحرافات المتوسطات
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 هرتفع 1.05 3.89 ٓحثىْ عمِ االٌتهام بسجالت الطمبة 39
 هرتفع 1.12 3.85 ٓشجعىْ عمِ تىوٓع ىبرة الصوت لجذب االىتباي 35
 هرتفع 1.19 3.74 ٓرشدىْ إلِ كٓفٓة حل الهشكالت أثىاء التدٓرس 40
 هرتفع 1.09 3.72 ٓوجٍىْ الِ اشراك الطمبة فْ الهىاقشة 33
 هرتفع 1.21 3.70 ٓحفزىْ عمِ تدٓرب الطالب عمِ االىضباط 34
 هتوسط 0.96 3.66 ٓوجٍىْ إلِ تىظٓم البٓئة الصفٓة بشكل هىاسب 31
 هتوسط 1.23 3.49 ٓطمب هىْ بىاء عالقات اجتهاعٓة هع الطمبة 37
 هتوسط 1.20 3.38 ٓحثىْ عمِ احترام وجٍة ىظر الطالب 36
 هتوسط 1.31 3.38 ٓرشدىْ الستخدام آهاءات الوجً واالٓحاءات 38
 هتوسط 1.09 3.34 ٓرشدىْ الِ اختٓار الهكان الهىاسب فْ الصف 32

 هتوسط 1.15 3.62 إدارة الصفالدرجة الكمٓة لهجال 
 الهوجٍٓٓن ههارسة درجة أو( 2) لالجدَ هو ٓتضح      
م الفىٓٓن  فْ الهعمهون ٓراي كها الهٍىْ، األداء تطَٓر فْ لدوٌر

 الكبٓر هبارك هحافظة فْ( الدهج فصول) الحكوهٓة الهدارس

ت، بدولة  بهتَسط أتِ قد لمتدٓرس التخطٓط لهجا فْ الكٓو
 درجة عمِ لٓد ٌَذا ،(0.05) هعٓارّ َاىحراف( 3.26)

 .الصف إدارة لهجا فْ الفىٓٓن لمهوجٍٓٓن هتوسطة ههارسة
 7 جدول

 التقويم لمجال المعيارية واالنحرافات المتوسطات
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 هرتفع 1.50 5.04 ٓوضح لْ هراعاة هبدا الفروق الفردٓة بٓن الطالب 45
 هرتفع 0.94 4.02 ٓوجٍىْ إلِ هتابعة أداء التالهٓذ بدقة 41
 هرتفع 1.02 3.85 ٓدربىْ عمِ تشخٓص ىقاط القوة والضعف 46
 هرتفع 1.21 3.79 تاالختبارآدربىْ عمِ بىاء  42
 هرتفع 1.19 3.74 الهشكالت أثىاء التدٓرس ٓرشدىْ إلِ كٓفٓة حل 40
 هرتفع 1.07 3.74 ٓدربىْ عمِ تىوٓع اسالٓب التقوٓم 44
 هرتفع 1.06 3.70 ٓوضح لْ أٌداف عهمٓة التقوٓم 47
م 43  هتوسط 1.26 3.62 ٓحثىْ عمِ استخدام جدول الهواصفات فْ التقٓو
م فْ الهعالجة 48  هتوسط 1.21 3.60 ٓوجٍىْ لالستفادة هن ىتائج التقٓو
 هتوسط 1.35 3.40 ٓساعدىْ فْ صٓاغة األسئمة السابرة لهدى التعمم 49

م  هرتفع 1.80 3.81 الدرجة الكمٓة لهجال التقٓو
 الهوجٍٓٓن ههارسة درجة أو( 4) لالجدَ هو ٓتضح      
م الفىٓٓن  فْ الهعمهون ٓراي كها الهٍىْ، األداء تطَٓر فْ لدوٌر

 الكبٓر هبارك هحافظة فْ( الدهج فصول) الحكَهٓة الهدارس
ت، بدولة  بهتَسط أتِ قد لمتدٓرس التخطٓط لهجا فْ الكٓو

 درجة عمِ لٓد ٌَذا ،(0.81) هعٓارّ َاىحراف( 3.80)
م لهجا فْ الفىٓٓن لمهوجٍٓٓن هرتفعة ههارسة  .التقٓو

 :الثاىْ الدراسة بسؤال الهتعمقة الىتائج
 الهتوقعة التقدٓرات بٓن إحصائٓة داللة ذات فروق توجد ٌل
ر فْ الفىْ الهوجً لدور  التربٓة لهعمهْ الهٍىْ األداء تطٓو

ت فْ االبتدائٓة الهرحمة فْ( الدهج فصول) الخاصة  تعزى الكٓو
ل الجىس،) لهتغٓر  ؟(الخبرة سىوات التخصص، العمهْ، الهٌؤ

 :الدراسة أداة هٍارات هتوسطات عمِ الجىس أثر -1
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 8 جدول

 الجنس لمتغير تبعا الدراسة أداة مهارات متوسطات في لمفروق االحادي التباين تحميل
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المهارة

 002. 10.263 709.006 1 709.006 بٓن الهجهوعات التخطٓط لمتدٓرس
   69.086 45 3108.867 داخل الهجهوعات

    46 3817.872 الهجهوع
 420. 663. 76.127 1 76.127 بٓن الهجهوعات طرق التدٓرس

   114.908 45 5170.852 داخل الهجهوعات
    46 5246.979 الهجهوع

 152. 2.125 257.211 1 257.211 بٓن الهجهوعات استخدام التقىٓة
   121.033 45 5446.491 داخل الهجهوعات

    46 5703.702 الهجهوع
 199. 1.702 149.669 1 149.669 بٓن الهجهوعات ادارة الصف

   87.950 45 3957.735 داخل الهجهوعات
    46 4107.404 الهجهوع

م التالهٓذ  097. 2.873 482.388 1 482.388 بٓن الهجهوعات تقٓو
   167.885 45 7554.846 الهجهوعاتداخل 

    46 8037.234 الهجهوع
تشٓر ىتائج الجدول أعالي إلِ وجود فروق دالة إحصائًٓا       

 عمِ هٍارة )التخطٓط  = α) 1.15عىد هستوى الداللة )
 :لمتدٓرس( ولهعرفة لهن تعزى الفروق تم استخراج الجدول التالْ

 9جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التخطيط لمتدريس باختالف الجنس

 الجنس المتوسط الحسابي االنحراف المعياري العدد
 الذكور 35.44 1.78178 27
 االىاث 43.3 1.52194 20
 الهجهوع 38.78 1.32887 47

تشٓر ىتائج الجدول أعالي الِ ان الهتوسط الحسابْ لإلىاث      
و أعمِ هىً لدى الذكور وبالتالْ فإن 73.31قد بمغ )  ( ٌو

 .الفروق عمِ ٌذي الهٍارة تعود لصالح االىاث
 :أثر الخبرة عمِ هتوسطات هٍارات أداة الدراسة -2

 11جدول 
 تحميل التباين االحادي لمفروق في متوسطات مهارات أداة الدراسة تبعا لمتغير الخبرة

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المهارة
 0.608 0.504 42.746 2 85.491 بٓن الهجهوعات التخطٓط لمتدٓرس

     84.827 44 3732.38 داخل الهجهوعات
       46 3817.87 الهجهوع

 0.584 0.544 63.302 2 126.603 بٓن الهجهوعات طرق التدٓرس
     116.372 44 5120.38 داخل الهجهوعات

       46 5246.98 الهجهوع
 0.402 0.714 89.124 1 89.124 بٓن الهجهوعات استخدام التقىٓة

     124.768 45 5614.58 داخل الهجهوعات
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       46 5703.7 الهجهوع
 0.31 1.204 106.524 2 213.047 بٓن الهجهوعات ادارة الصف

     88.508 44 3894.36 داخل الهجهوعات
       46 4107.4 الهجهوع

م التالهٓذ  0.088 2.564 419.534 2 839.067 بٓن الهجهوعات تقٓو
     163.595 44 7198.17 الهجهوعاتداخل 

       46 8037.23 الهجهوع
تشٓر ىتائج الجدول أعالي الِ عدم وجود فروق دالة       

 ألي هن هٍارات  = α) 1.15إحصائٓة عىد هستوى الداللة )
 .أداة الدراسة باختالف هتغٓر الخبرة

ل العمهْ عمِ  -3  .هتوسطات هٍارات أداة الدراسةاثر الهٌؤ
 11جدول 

 تحميل التباين االحادي لمفروق في متوسطات مهارات أداة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العممي
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المهارة

 0.027 5.223 397.072 1 397.072 الهجهوعات بٓن التخطٓط لمتدٓرس
   76.018 45 3420.8 داخل الهجهوعات

    46 3817.87 الهجهوع
 0.104 2.747 301.868 1 301.868 بٓن الهجهوعات طرق التدٓرس

   109.891 45 4945.11 داخل الهجهوعات
    46 5246.98 الهجهوع

 0.402 0.714 89.124 1 89.124 بٓن الهجهوعات استخدام التقىٓة
   124.768 45 5614.58 داخل الهجهوعات

    46 5703.7 الهجهوع
 0.854 0.034 3.126 1 3.126 بٓن الهجهوعات ادارة الصف

   91.206 45 4104.28 داخل الهجهوعات
    46 4107.4 الهجهوع

م التالهٓذ  0.989 0 0.034 1 0.034 بٓن الهجهوعات تقٓو
   178.604 45 8037.2 داخل الهجهوعات

    46 8037.23 الهجهوع
تشٓر ىتائج الجدول السابق إلِ عدم وجود أثر ذو داللة      

إحصائٓة عمِ هتوسطات هٍارات طرق التدٓرس و استخدام 
ل  م التالهٓذ باختالف الهٌؤ التقىٓة فْ التعمم و ادارة الصف وتقٓو
العمهْ، فقد كاىت قٓم ف غٓر دالة عىد كل حالة، بٓىها ٓالحظ 

التخطٓط لمتدٓرس  وجود أثر ذو داللة إحصائٓة عمِ هتوسطات
(، 1.164( وبهستوى داللة )5.663فقد بمغت قٓهة ف )

 :ولهعرفة لهن تعزى الفروق تم استخراج الجدول االتْ

 12جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التخطيط لمتدريس باختالف المؤهل العممي

 الجنس المتوسط الحسابي المعياري االنحراف العدد
 بكالوٓروس 39.4 8.7 45
 دراسات عمٓا 25 7.07 2
 الهجهوع 64.4 15.77 47

تشٓر ىتائج الجدول أعالي الِ أن الفروق فْ هتوسطات       
هٍارة )التخطٓط لمتدٓرس( تعزى لألفراد الذٓن ٓحهمون درجة 
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( بٓىها بمغ 39.71البكالوٓروس؛ فقد بمغ الهتوسط الحسابْ لٍم )
الت عمٓا ) ( 65الهتوسط الحسابْ لألفراد الذٓن ٓحهمون هٌؤ

 .فقط
 :داة الدراسةأثر التخصص عمِ هتوسطات هٍارات أ. 7

 
 13جدول 

 (تحميل التباين األحادي لمفروق في متوسطات مهارات أداة الدراسة تبعا لمتخصص)عممي، أدبي
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المهارة

 0.804 0.063 5.305 1 5.305 بٓن الهجهوعات التخطٓط لمتدٓرس
   84.724 45 3812.57 داخل الهجهوعات

    46 3817.87 الهجهوع
 0.188 1.787 200.37 1 200.37 بٓن الهجهوعات طرق التدٓرس

   112.147 45 5046.61 داخل الهجهوعات
    46 5246.98 الهجهوع

 0.256 1.325 163.092 1 163.092 بٓن الهجهوعات استخدام التقىٓة
   123.125 45 5540.61 داخل الهجهوعات

    46 5703.7 الهجهوع
 0.816 0.054 4.968 1 4.968 بٓن الهجهوعات ادارة الصف

   91.165 45 4102.44 داخل الهجهوعات
    46 4107.4 الهجهوع

م التالهٓذ  0.246 1.384 239.749 1 239.749 بٓن الهجهوعات تقٓو
   173.277 45 7797.49 داخل الهجهوعات

    46 8037.23 الهجهوع
تشٓر ىتائج الجدول أعالي الِ عدم وجود أثر ذو داللة       

ألي هن هتوسطات  = α) 1.15إحصائٓة عىد هستوى الداللة )
 (.هٍارات أداة الدراسة باختالف هتغٓر التخصص )عمهْ، أدبْ

 النتائجمناقشة . 6
 :أ. الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول هن البحث

أشار هعمهْ )فصول الدهج( إلِ أن دور الهوجً الفىْ فْ      
ر أدائٍم الهٍىْ كان هرتفع فْ بعد التخطٓط لمتدٓرس وبعد  تطٓو
م، وكان هتوسط فْ باقْ األبعاد وأحتل بعد التخطٓط  التقٓو

التقىٓة فْ الهرتبة لمتدٓرس الهرتبة األولِ وجاء بعد استخدام 
 .األخٓرة
 دراسة الدٓراويهع ذا الهجال فْ ٌالدراسة ىتائج اتفقت       

م فْ تىهٓتٍأن تقدٓرات الهعمهٓن لدور الهوجً الفىْ [ فْ 03]
خاصة فْ و ب الهجاالت،غمأة فْ طسوجة هتدربءت هٍىًٓا جا

أن [ فْ 04] الجالدهع ل إدارة الصف وطرق التدٓرس وهجا
هٍىًٓا ن أداء الهعمهٓن ًا فْ تحسٓطسوهتن كاالفىْ  دور الهوجً

[ التْ خمصت الهوجً الفىْ ٓسٍم 08] الرهٓحهع م، وعال بشك
هع و ،ةطسوجة هتدرهٍىًٓا بالهعمهٓن فْ تىهًٓ م جً عاوب

ن أداء فْ تحسٓأن دور الهوجً الفىْ [ فْ 61] الخوالدة
هع و، ةطسوجة هتدربءت جام ٌظرجٍة ىن وهٍىًٓا هالهعمهٓن 
الهعمهٓن فْ تىهٓة دور الهوجً الفىْ ٌهٓة أفْ  [07شمهان ]

[ فْ 02] الغىٓهٓنهع عمِ وجً العهوم، وتعارضت هٍىًٓا فْ 
ظر الهعمهٓن جٍة ىن وهالهوجً الفىْ جة فاعمٓة ض درىخفاا
 .الهجاالتفة كافْ و

جاء هجال التخطٓط لمتدٓرس فْ الهرتبة األولِ فْ       
أن [ فْ 03] الدٓراويهع ق ٌذي الىتائج تتف الدراسة الحالٓة وال

باقْ ن بٓرة ألخٓل التخطٓط لمتدٓرس بالهرتبة اهجاء جا
ء دور الهوجً الفىْ جاأن [ فْ 04] الجالدهع الهجاالت، وال

ل التخطٓط لمتدٓرس، هجان أداء الهعمهٓن فْ ًا فْ تحسٓطسوهت
هعمم الفْ تىهٓة م ٓسٍ[ فْ أن الهوجً الفىْ 08] الرهٓحهع وال 

 .ةطسوجة هتدربل التخطٓط لمتدٓرس فْ هجا
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م حٓث فْ ٌذي الدراسة ىتائج تختمف       هجال طرق التقٓو
ف [ فْ ضع05] مهع صٓااحتل الهرتبة الثاىٓة وبدرجة هرتفعة 

م، هٍىًٓا فْ هجاالهعمهٓن فْ تىهٓة دور الهوجً الفىْ  ل التقٓو
الفىْ  الهوجًجة فاعمٓة ض درىخفاا[ فْ 02] الغىٓهٓنهع و

م، وهٍىًٓا فْ هجاالهعمهٓن تىهٓة  [ فْ 04] الجالدهع ل التقٓو
الهعمهٓن ًا فْ تىهٓة طسوهتن كاأن دور الهوجٍٓٓن الفىٓٓن 

م،هٍىًٓا فْ هجا ر ٓدتقإن فْ [ كذلك 08] الرهٓحهع و ل التقٓو
م هٍىًٓا فْ هجام فْ تىهٓتٍالهعمهٓن لدور الهوجً الفىْ  ل التقٓو

إن دور الهوجً [ فْ 61] الخوالدةهع و، ةطسوجة هتدربء جا
م فْ هجان أداء الهعمهٓن فْ تحسٓالفىْ  جة دربء جال التقٓو

 الدٓراويهع ذا الهجال فْ ٌالدراسة ىتائج كذلك، وتتفق ة طسوهت
م هجاء جاأن [ فْ 03] فْ تىهٓة ور لمهوجً الفىْ كدل التقٓو

 .هرتفعا بالهرتبة الثالثةهٍىًٓا الهعمهٓن 
الدراسة احتل هجال اإلدارة الصفٓة الهرتبة الثالثة،  فْ ٌذي     

دارة إلء هجال اجا[ حٓث 05] مصٓاوقد اتفقت هع دراسة 
[ فْ 02] الغىٓهٓنهع الهرتبة الثالثة، واتفقت فْ الصفٓة 

هٍىًٓا فْ الهعمهٓن فْ تىهٓة الهوجً الفىْ فاعمٓة ض ىخفاا
دور ض ىخفاا[ فْ 04الجالد، ]هع دارة الصفٓة، وإلل اهجا

 دارة الصفٓة،إلل اهٍىًٓا فْ هجاالهعمهٓن فْ تىهٓة الهوجً الفىْ 
فْ دارة الصفٓة إلل اهجاء جا[ حٓث 03] واختمفت هع الدٓراوي

 .الهرتبة األولِ
هجال طرق التدٓرس حٓث فْ ٌذي الدراسة ىتائج ق تتف     

[ 02] دراسة الغىٓهٓنهع احتمت الهرتبة الرابعة وبدرجة هتوسطة 
ظر جٍة ىن وهالهوجً الفىْ جة فاعمٓة در ضىخفاافْ 

[ فْ 08] الرهٓحهع رات التدٓرس، وهٍال فْ هجاالهعمهٓن 
ل فْ هجاالهعمهٓن فْ تىهٓة الهوجً الفىْ هساٌهة ض ىخفاا

، ةطسوجة هتدربر الهعمهٓن لٍا ٓدتقء جارات التدٓرس، إذ هٍا
ن فْ تحسٓء دور الهوجً الفىْ جاأن [ فْ 61الخوالدة، ]هع و
 .ةطسوجة هتدربرات التدٓرس هٍال هٍىًٓا فْ هجااء الهعمهٓن أد

احتل بعد استخدام التقىٓة الهرتبة األخٓرة فْ ٌذي الدراسة      
ر هٍارات استخدام  وكان الهوجً الفىْ بعٓد جدا فْ هجال تطٓو

التقىٓة وقد توقع الباحثون ذلك كون الدراسات السابقة لم تتطرق 
 .ثلً ولم تعطً حقً هن البح

 :ب. هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاىْ
أظٍرت ىتائج الدراسة فروق فردٓة ذات داللة إحصائٓة      

( لصالح اإلىاث فْ 1.116تعزى لهتغٓر الجىس بهستوى داللة )
هكن تفسٓر ذلك أن الهعمهات أكثر  بعد التخطٓط لمتدٓرس، ٓو

ٓتعمق بالعقوبات التزاهًا بتوجٍٓات الهوجً الفىْ ولدٍٓن قمق فٓها 
الهفروضة فْ حال التقصٓر، وأتت ىتٓجة الدراسة هتفقة هع 

 وهخالفة لىتٓجة أبوشآٌن [،06] [ وغراب وعطوان05صٓام ]
[ التْ توصمت لعدم وجود فروق ذات داللة 02[ والغىٓهٓن ]00]

 .إحصائٓة تعزى لهتغٓر الجىس
ة كها أظٍرت الىتائج عن وجود فروق فردٓة ذات دالل      

ل العمهْ بهستوى داللة ) ( 1.164إحصائٓة لهتغٓر الهٌؤ
لصالح حهمة شٍادة البكالوٓروس فْ بعد التخطٓط لمتدٓرس 
هكن تفسٓر ذلك  أٓضا هن وجٍة ىظر هعمهْ فصول )الدهج(، ٓو
الت العمٓا ٓرون أىفسٍم فْ هكان أعمِ هن  أن حهمة الهٌؤ

والجاهعات  هستوى الهدرسة بأن ٓهارسوا ٌذي الهٍىة فْ الكمٓات
فمدٍٓم ىوع هن عدم الحهاس وبعض اإلحباط حٓث أن الهوجً 
الفىْ ال ٓفرق بٓىٍم وبٓن حهمة البكالوٓروس وال ٓستفٓد هن 
التٍم فْ ٌذا الهجال، وتأتْ ٌذي الىتٓجة هتوافقة هع ها  هٌؤ

ل العمهْ، 05] توصل إلٓة صٓام [ بوجود فروق تعزي لمهٌؤ
 ].04وهخالفة لها توصل إلًٓ ]

 توصياتال .7
، وبعد تفسٓر ٌذي ؤلًٓ هو ىتائجل عمِ ها تن التَص بىاء      
 :َٓصْ الباحثَو بها ٓأتْالىتائج 

الدبموم ؤلحاقٍن ببراهج ل هو خالل الهوجٍٓٓن الفىٓٓن تأٌٓ. 1
َعقد دَرات تدرٓبٓة العالْ فْ تخصص التربٓة الخاصة 

ذوي كفآتٍم لمعهل هع هعمهْ الطمبة لٍن لتحسٓو ل عهش ََر
 .اإلعاقة

التعاهل هع هعمٓم بأسالٓب الهوجٍٓٓن الفىٓٓن زٓادة َعْ . 2
باألدلة َالهراجع َالدَرٓات العمهٓة ٌم تزَٓدذوي اإلعاقة، و
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ل تعمٓم ذوي الحدٓثة َاالتجاٌات العمهٓة الهعاصرة فْ هجا
 .اإلعاقة

تَجًٓ الباحثٓو ىحَ ؤجراء الهزٓد هو البحَث التربَٓة فْ . 3
 .الفىْ عمِ هعمهْ الطمبة ذوي اإلعاقة ل التوجًٓهجا
     إجراء تقٓٓم دوري لبراهج التىهٓة الهٍىٓة لهعمم الطمبة. 7

 ْ الخطط ـــذوي اإلعاقة هن قبل التوجًٓ الفىْ لهٓزد هن التوافق ف
 .الهطروحة
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the role of Educational supervisor in a professional 

performance to special education teachers in the State of Kuwait, and the disclosure of the views 

of teachers towards the contribution directed at the professional growth, according to the 

variables of development (sex, educational qualification, specialty, years of experience), and the 

study followed the descriptive analytical method, it has been designed questionnaire consisting of 

(50) items distributed to a random sample consisted of (47) a teacher and mentor. Study results 

showed individual differences were statistically significant for the sex variable level of 

significance (0.002) in favor of females in the planning of teaching, and in the qualification level 

of significance variable (0.027) in favor of a Bachelor's degree in planning to teach, and in light of 

the study results it provided some recommendations.(136 Word). 

KEY WORDS: Educational supervisor, integration class, the special education teacher, 

professional performance. 

 

 

 

 

 

 


