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

سالمة عجاج العنزي**

* استاذ مساعد _ قسم التربية الخاصة _ كمية التربية األساسية_ دولة الكويت
** استاذ مساعد _ قسم التربية الخاصة _ كمية التربية األساسية_ دولة الكويت
*** استاذ مساعد _ قسم التربية الخاصة _ كمية التربية األساسية_ دولة الكويت
187

أحمد محسن السعيدي***

5

6102

8

دور املىجه الفني يف تطىير األداء املهني ملعلمي الرتبية
اخلاصة (فصىل الدمج) بدولة الكىيت
الممخص_ ٌدفت الدراسة التعرف عمِ دور الهوجً الفىْ فْ تطوٓر

لرفع هستوى أٌدافً اإلشرافٓة ،وىشاطاتً ،وأدواتً فْ الهٓدان ،وال

األداء الهٍىْ لهعمهْ التربٓة الخاصة فْ دولة الكوٓت ،والكشف عن

ٓهكن تحقٓقً إال هن خالل تفاعل األطراف الهعىٓة بعهمٓة

آراء الهعمهٓن تجاي هساٌهة الهوجً فْ ىهوٌم الهٍىْ وفقاً لهتغٓرات

التوجًٓ الفىْ هن داخل الهدرسة وهن خارجٍا بشكل إٓجابْ

(الجىس ،الهؤٌل العمهْ ،التخصص ،سىوات الخبرة) ،واتبعت الدراسة

وبىاء؛ لتحقٓق التحسٓن الهىشود واستثهار اإلهكاىات الهادٓة
ّ

الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ،وتم تصهٓم استباىة هكوىً هن ( )51فقرة

والهوارد البشرٓة الهتوافرة االستفادة القصوى هن عهمٓات التعمٓم

وزعت عمِ عٓىً عشوائٓة تكوىت هن ( )74هعمهاً وهعمهً .أظٍرت

والتعمم.

ىتائج الدراسة دور الهوجً الفىْ فْ تطوٓر أداء هعمهْ التربٓة

ٍٓتم التوجًٓ الفىْ بجهٓع جواىب العهمٓة التربوٓة ،ولذا

الخاصة الهٍىْ هرتفع فْ التخطٓط لمتدرٓس والتقوٓم ،وهتوسط فْ

ٓعتبر وسٓمةً هٍهةً لتطوٓر ىوعٓة التعمٓم ،باعتبار ٌذا التطوٓر

باقْ األبعاد .كها أظٍرت فروق فردٓة ذات داللة إحصائٓة لهتغٓر

الٍدف األول لً ،لٓحقق التعمٓم أٌدافً وغآاتً بكفاءة وفعالٓة،

الجىس بهستوى داللة ( )1.116لصالح اإلىاث فْ التخطٓط لمتدرٓس،

وٓعتبر أحد الخدهات الهٍىٓة التعمٓهٓة التْ ٓقدهٍا الىظام

وفْ هتغٓر الهؤٌل العمهْ بهستوى داللة ( )1.164لصالح حهمة

التربوي بٍدف تقدٓم ٓد العون والهساعدة لمهعمهٓن عمِ أساس

شٍادة البكالورٓوس فْ التخطٓط لمتدرٓس ،وفْ ضوء ٌذي الىتائج
قدهت الدراسة بعض التوصٓات.

االحترام

الكممات المفتاحية :الهوجً الفىْ ،فصول الدهج ،هعمم التربٓة

وتطوٓري،وتوفٓر البٓئة التعمٓهٓة الهىاسبة [.[0

الخاصة ،األداء الهٍىْ.

والتقدٓر،

واكسابٍم

القدرة

عمِ

تىفٓذ

الهىٍج

وتىبع أٌهٓة الهوجً الفىْ هن خبرتً وهٍاهً واألدوار

 .1المقدمة

الهتوقعة ،التْ بهجهمٍا تسعِ إلِ تحسٓن عهمٓة التعمٓم والتعمم،

شٍد التوجًٓ الفىْ تطورات همحوظة فْ العقود األخٓرة

وٌْ تمك السمطة التْ تعتهد أساساً عمِ الثقة واالقتىاع الحوار

أٓضا ،فمم ٓعد ذلك
عمِ هستوى الىظرٓة وعمِ هستوى التطبٓق ً

الهتبادل [.[6

التفتٓش الذي ٓسعِ لمبحث عن العٓوب أو التىبًٓ لٍا عمِ

ٍٓدف التوجًٓ الفىْ إلِ استثهار قدرات وﻜفاءة وفعالٓة

أفضل األحوال ،وحالٓا ٓتهٓز بكوىً عهمٓة ىهو هٍىْ لمهعمم،

أداء الهعمهٓن هن خالل فٍهم هتطمبات الهعرفة فٍهاً صحٓحاً

ٓسعِ لهساعدتً عمِ تطوٓر ىفسً وتٍٓئة البٓئة الهىاسبة لىهوي

هتﻜاهالً ،وغرس القٓم األخالقٓة وىشرٌا ،لٓزود الطالب

الهٍىْ .والتوجًٓ الفىْ حالٓاً لً رؤٓة هعاصرة هتىوعة هتجددة

باالتجاٌات اإلٓجابٓة والهثل العمٓا ،واﻜسابً الهعارف والهٍارات

قادرة عمِ تىهٓة العىصر البشري ،وتجدٓد أدواتً وههارساتً

الهختمفة ،وتىهٓة االتجاٌات السموكٓة البىاءة،وتطوٓرالهجتهع

العهمٓة ،وٌو أهر فْ غآة األٌهٓة لتطوٓر التعمٓم ،لكْ ٓسٍم

اقتصادٓاً واجتهاعٓاً [.[3

بشكل أو بﺂخر فْ تجوٓد العهمٓة التعمٓهٓة ،والرقْ بﺄفق

زادت أٌهٓة التطور فْ هفٍوم التوجًٓ الفىْ خالل

الهعمهٓن والهتعمهٓن لكْ ٓتجاوز كل هىٍم وظٓفة االستٍالك

العقدٓن الهاضٓٓن ،شﺄىً فْ ذلك شﺄن كثٓر هن الهفآٌم

الصاهت لمهعرفة إلِ وظٓفة اإلىتاج الهبدع.

التربوٓة التْ تىهو وتتطور ىتٓجة األبحاث والدراسات التربوٓة

ه ـن ٌى ـا ف ـﺇن ىوات ـج التعمـ ـم بحاج ـة إلِ سعْ التوجًٓ الفىْ

الهتواصم ـة ،بعـ ـد أن كشف ـ ـت ٌـ ـذي الدراسـ ـات جواى ـب القصـور فْ
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والهعمم كمها زادت هعرفتً زادت قدرتً التدرٓسٓة ،دون اعتبار

األىهاط السابقة [.[7

الههارسات التدرٓسٓة وهشكالت الهٓدان التْ ٓواجٍٍا ضهن

وٓتوافق ٌذا التطور هع حاجة برىاهج الفصول الخاصة

سٓاقات وقرائن هختمفة تهاهاً عها تعمهً فْ هرحمة اإلعداد [.[9

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

وٓﺄتْ هعمم التربٓة الخاصة فْ هقدهة الهعمهٓن الذٓن

واالتجاٌات التْ ٓهكن بٍا تعدٓل الهواقف التعمٓهٓة وتحسٓن

ٓكوىون دوهاً فْ حاجة هاسة إلِ االستهرار فْ تمقْ التدرٓب

هستوى األداء هن أجل تجوٓد عهمٓات التعمٓم لمطمبة ذوي

والتﺄٌٓل واكتساب كفآات إضافٓة إلِ ها تم إكسابٍم إٓاي هن

اإلعاقة.

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

وٓؤكد الباحثون عمِ االٌتهام الهتزآد بهٍىة التعمٓم هن قبل

الفردي [.[01

الجٍات الهسئولة؛ فقد عىٓت الجاهعات والهعاٌد والهراكز
الخاصة بﺇعداد الهعمم أﻜادٓهٓاً وهٍىٓاً وثقافٓاً وتدرٓبٓاً ،وذلك

والجٍود الهبذولة لتوفٓر الهعمهٓن والباحثٓن الهتخصصٓن

هن خالل إٓجاد ب ارهج تزودي بالهعارف التربوٓة والتعمٓهٓة،

والهؤٌمٓن لتربٓة ورعآة األطفال ذوي اإلعاقة تتطمب القٓام

وتكسبً الكفآات الهٍىٓة ،لٓقوم بدوري عمِ أكهل وجً ،لهواكبة

بﺄبحاث تقوٓهٓة لمكفآات التربوٓة الالزهة لٍؤالء الهعمهٓن لٓكوىوا

التطورات العمهٓة والتكىولوجٓة [.[5

أكفاء هؤٌمٓن لمقٓام بﺄدوارٌم بفاعمٓة واقتدار والوصول بٍؤالء
الفئة هن الهجتهع لمغآة الهىشودة والتْ تؤٌمٍم لٓكوىوا أسوٓاء

وتشغل قضٓة إعداد الهعمهٓن وتدرٓبٍم فﻜر الهسئولٓن
عن قطاع التربٓة والتعمٓم فْ الدول الهتقدهة والىاهٓة عمِ ح ٍد

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

سواء ،إذ إن ٌذي القضٓة هعىٓة بالدرجة األولِ بهسﺄلة بىاء الفرد
والهجتهع حاض اًر وهستقبالً [.[2

هٍىتً بهجاالت عدٓدة تجعل هىة هعمهاً هتخصصاً ،وال ٓهكىً أن

وتحتل قضٓة تدرٓب الهعمهٓن واعدادٌم هﻜاىاً بار اًز ًً فْ
اٌتهاهات الباحثٓن ،كْ ٓتهكن الهعمم هن تمبٓة هتطمبات

ٓتقن عهمً إال إذا تهكن هن هجهوعة هن الكفآات األساسٓة ،
والتْ بدوىٍا ٓهكن أن ٓىحصر دوري فْ تمقٓن الهعموهات فقط ،

العصر ،فﺇىً ٓىبغْ تخرٓج ىوعٓة هن الهتعمهٓن القادرٓن عمِ

فهعمم الطمبة ذوي اإلعاقة ٌو األساس فْ العهمٓة التعمٓهٓة

تىهٓة أىفسٍم باستهرار ،وتعد التىهٓة الهٍىٓة لمهعمم هن أساسٓات

لهسئولٓتً فْ تحقٓق أٌدافٍا وتوجًٓ هسارٌا لموضع الهىشود

تحسٓن التعمٓم [.[4

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

إن رفع أداء الهعمهٓن واىتاجٓتٍم هن خالل تطوٓر
ﻜفآاتٍم التعمٓهٓم بجاىبٍٓا الهعرفْ والسموكْ (األدائْ) هطمب

 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة

ضروري ،وتتطمب عهمٓة الىهو الهٍىْ جٍداً ﻜبٓ اًر ،ووقتاً ﻜافٓاً

لمتعرف عمِ هﺩُ هساٌهة ﺍلهَجً ﺍلتﺭبَّ فْ هساعﺩﺓ

وهساعدة هستهرة فْ تعمم أي سموك تعمٓهْ جدٓد ٓعدل أو

هعمهْ ﺍلحمقة ﺍألَلِ هو هﺭحمة ﺍلتعمٓن ﺍألساسْ عمِ اكتساب

ٓضٓف أو ٓحل هحل السموك التعمٓهْ شبً الثابت لدى

هٍاﺭﺍﺕ ﺍلىهَ ﺍلهٍىْ أجرت بوشآٌن [ ]00دراسة تكوىت

الهعمهٓن ،وٌذا بدوري ٓتطمب هشرفٓن تربوٓٓن هتهٓزٓن

عٓىتٍا هو ( )043هعمهاﹰ َهعمهة ،وﺃسفﺭﺕ ىتائج ﺍلﺩﺭﺍسة عو

قادرٓن عمِ تغٓٓر سموك الهعمم الصفْ وىهوي هٍىٓاً [.[8

عﺩن َجَﺩ فﺭَﻕ بٓن الهعمهٓن َﺍلهعمهاﺕ ﺍلهتعمقة بهﺩُ

هن ٌىا فﺇن إعداد الهعمم قبل الخدهة ال ٓهكن أن تىتٍْ

هساٌهة ﺍلهَجٍٓو ﺍلتﺭبَٓٓو فْ ﺍلىهَ ﺍلهٍىْ لمهعمهٓو تعﺯُ

بتخرجً فْ الكمٓة ،بل ٌْ عهمٓة هستهرة أثىاء الحٓاة العهمٓة،

لهتغٓر ﺍلجىﺱ بالىسبة لكل هجال هو ﺍلهجاالﺕَ ،جَﺩ فﺭَﻕ
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ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺆحصائٓة بٓو هتَسﻁاﺕ ﺆجاباﺕ ﺍلهعمهٓو َﺍلهعمهاﺕ

[ ]05د ارسة عمِ عٓىة تكوىت هن ( )٢٢٢هعمهاً وهعمهة،

لصالح ﺍلهعمهٓو ﺍلﺫٓو ٓحهمَو ﺃٌمٓة ﺍلتعمٓن ﺍالبتﺩﺍئَْ ،جَﺩ

وتوصمت الدراسة إلِ وجود فروق ذات داللة إحصائٓة فْ

فﺭَﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺆحصائٓة بٓو هتَسﻁاﺕ ﺆجاباﺕ ﺍلهعمهٓو

التقدٓرات الهتوقعة لدور أسالٓب اإلشراف فْ تطوٓر األداء

َﺍلهعمهاﺕ عو هجاالﺕ ﺍالستباىة جهٓعٍا ﺍلهتعمقة بهﺩُ

الهٍىْ لمهعمهٓن تعزى لهتغٓر الىوع االجتهاعْ والهؤٌل

هساٌهة ﺍلهَجٍٓو ﺍلتﺭبَٓٓو فْ ﺍلىهَ ﺍلهٍىْ لمهعمهٓو تعﺯُ

األﻜادٓهْ والتخصص ،وذلك فْ هجال التخطٓط وتىفٓذ

لهتغٓر ﺍلخبﺭﺓ لصالح ﺍلهعمهٓو َﺍلهعمهاﺕ ﺍلﺫٓو لﺩٍٓن خﺩهة

الدروس والتقوٓم ،بٓىها توجد فروق ذات داللة إحصائٓة تعزى

فْ ﺍلتعمٓن عشﺭ سىَﺍﺕ فﺄﻜثﺭ ،هاعﺩﺍ هجال هٍاﺭﺓ ﺆﺩﺍﺭﺓ

لسىوات الخدهة فْ هجال اإلدارة الصفٓة.
وتىاولت د ارسة الغىٓهٓن [ ]02فاعمٓة الهشرف التربوي فْ

ﺍلصﻑ ﺍلﺩﺭﺍسْ.
ولمكشف عن اتجاٌات هعمهْ الهدارس األساسٓة العمٓا

تحسٓن األداء التعمٓهْ لهعمهْ الهدارس الثاىوٓة الحكوهٓة كها

ىحو عهمٓة اإلشراف التربوي أجرى غراب وعطوان [ ]06دراسة

ٓدركٍا الهعمهون أىفسٍم ،وتﺄلفت عٓىة الدراسة هن ( )٢٤٣هعمهاً

تﻜوىت عٓىتٍا هن ( )٠٢١هعمهاً وهعمهة وتوصمت الدراسة إلِ

وهعمهة هن هعمهْ الهرحمة الثاىوٓة ،وقد أظٍرت ىتائج الدراسة

ووجود فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن الهعمهٓن فْ اتجاٌاتٍم

اىخفاض درجة فاعمٓة الهشرف التربوي هن وجٍة ىظر

ىحو عهمٓة اإلشراف التربوي تعزى لىوع الهدرسة،ولصالح هعمهْ

الهعمهٓن وفْ كافة الهجاالت.

الهدارس الحكوهٓة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن

كها وٌدفت د ارسة الجالد [ ]04إلِ التعرف عمِ دور

الهعمهٓن فْ اتجاٌاتٍم ىحو عهمٓة اإلشراف التربوي تعزى لمىوع

الهشرفٓن التربوٓن فْ تحسٓن األداء التدرٓسْ لهعمهْ التربٓة

االجتهاعْ لمهعمم ولصالح اإلىاث ،وعدم وجود فروق ذات

اإلسالهٓة ،وشهمت عٓىة الدراسة ( )٠٤١هعمهاً وهعمهة ،وقد

داللة إحصائٓة بٓن الهعمهٓن تعزى لعاهل الخبرة.

أظٍرت الىتائج عدم وجود أثر دال إحصائٓاً لهتغٓرات الىوع
االجتهاعْ والخبرة والهؤٌل العمهْ عمِ دور الهشرفٓن التربوٓٓن

كها قام الدٓراوي [ ]03بد ارسة ٌدفت التعرف عمِ دور

فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن.

اإلشراف التربوي فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن الجدد فْ الهدارس
الحكوهٓة عمِ عٓىة ( )٢٩٢هعمها وهعمهة ،أظٍرت ىتائج

وٌدفت د ارسة الرهٓح [ ]08إلِ التعرف عمِ هدى

الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائٓاً تعزى لهتغٓرات الىوع

هساٌهة الهشرف التربوي الهقٓم فْ التىهٓة الهٍىٓة لمهعمهٓن،

االجتهاعْ والهىطقة التعمٓهٓة ،والهرحمة الدراسٓة.

تﻜوىت عٓىة الدراسة ( )٢١هشرفاً تربوٓاً هقٓهاً فْ جهٓع

َفْ ﺩﺭﺍسة ﺃجﺭﺍٌا  [14] Shulman & Susanفْ

الهراحل الدراسٓة الثالث ،وقد أظٍرت الىتائج عدم وجود فروق

ىََٓٓﺭﻙ لمتعﺭﻑ ﺆلِ ﺃثﺭ ﺍإلشﺭﺍﻑ ﺍلهﺩﺭسْ فْ ﺯٓاﺩﺓ

ذات داللة إحصائٓة فْ هدى هساٌهة الهشرف الهقٓم فْ تىهٓة

تحصٓل ﺍلﻁمبة فْ ﺍلهﺭحمة ﺍلهتَسﻁةَ .تن ﺍلتَصل ﺆلِ ﺃو

الهعمم هٍىٓاً فْ هجاالت الدراسة تبعا الختالف الهجهع

ﺍلهشﺭفٓو ﺍلتﺭبَٓٓو ٓﺅﺩَو ﺃﺩَﺍﺭٌن بفاعمٓة لٓﺅثﺭَﺍ فْ سمَﻙ

التعمٓهْ ،ﻜها أشارت إلِ ووجود فروق ذات داللة إحصائٓة فْ

ﺍلهعمهٓو بغٓة تحقٓﻕ تعمن ﺃفضل لمﻁمبة.حٓﺙ ﻜاو ﺍإلشﺭﺍﻑ

هدى هساٌهة الهشرف الهقٓم فْ تىهٓة الهعمم هٍىٓاً فْ جهٓع

ٌاﺩفاﹰ َﺫﺍ غآة ،هرك اًز عمِ تﻁَٓﺭ بﺭىاهج ﺍلهﺩﺭسة ﺍلتعمٓهْ

هجاالت الدراسٓة تعزى لمهتغٓرات (الوظٓفة ،الخبرة ،الهرحمة

َﺍضعاﹰ ﺯٓاﺩﺓ تحصٓل ﺍلﻁمبة عمِ ﺭﺃﺱ ﺃَلَٓاتً.

الدراسٓة) ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن أفراد
الدراسة فْ هدى هساٌهة الهشرف الهقٓم فْ تىهٓة الهعمم هٍىٓا

وبٍدف التعرف عمِ دور أسالٓب اإلشراف التربوي فْ

فْ جهٓع هجاالت الدراسة تبعاً الختالف التخصص.

تطوٓر األداء الهٍىْ لهعمهْ الهدارس الثاىوٓة ،أجرى صٓام
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ﺍلتعمٓهٓة،

وحاولت د ارسة  [19] Ovando & Huckestenالتعرف

َتىهٓة

ﺍلعالقاﺕ

ﺍإلىساىٓة

َﺍلىهَ

ﺍلهٍىْ

عمِ دور هشرف الهكتب الهركزي فْ الههارسات اإلش ارفٓة

لمهعمهٓو.ﻜها ﺃشاﺭﺕ بعﺽ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺆلِ ﺃو التوجًٓ الفىْ

الهمحة فْ الهدارس الىهوذجٓة لهقاطعات تﻜساس ،والتعرف

ٓتسن بالسمبٓة َغمبة ﺍالتجاي ﺍلتفتٓشْ عمًٓ ،وتىاَلﺕ ﺩَﺭ

عمِ هساٌهاتٍم فْ تحسٓن تقدم الطمبة ،تﻜوىت عٓىة الدراسة

ﺍلهشﺭﻑ ﺍلتﺭبَّ فْ تحسٓو أداء الهعمهٓن بشﻜل عان.

هن ( )٩٩هشرفاً وهشرفة فْ الهدارس الىهوذجٓة لهقاطعة

الحﻅ الباحثون هها تن ﺍستعﺭﺍضً ىدرة ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلتْ

تﻜساس ،وقد أظٍرت ىتائج الدراسة أربعة أدوار لمهشرف وٌْ:

تىاَلﺕ هَضَﻉ دورﺍلتَجًٓ الفىْ فْ تطوٓر األداء الهٍىْ

الهسٍل ،وهطور العاهمٓن ،وهخطط الهىاٌج ،وهزود الهصادر.

لهعمهْ التربٓة الخاصة (فصول الدهج) بشكل عام وفْ دولة

أها د ارسة الخوالدة [ ]61فقد ٌدفت إلِ التعرف عمِ دور

الكوٓت بشكل خاص ،ولن ٓجد الباحثون (فْ حﺩَﺩ هعﺭفتٍم)
ﺃّ ﺩﺭﺍسة عربٓة تىاَلﺕ ٌذا الهوضوع.

هشرف التربٓة اإلسالهٓة فْ تحسٓن أداء هعمهْ التربٓة
اإلسالهٓة فْ الهدارس األساسٓة هن وجٍة ىظرٌم ،تﻜوىت

 .3مشكمة الدراسة

عٓىة الدراسة هن ( )٢٩هعمهاً وهعمهة ،وقد أظٍرت ىتائج

ال ٓزال التوجًٓ الفىْ عمِ الفصول الخاصة (فصول

الدراسة :أن الىسبة الهئوٓة عمِ جهٓع الهجاالت لدور الهشرف

الدهج) حك اًر عمِ هوجٍْ التعمٓم العام بو ازرة التربٓة ،فعىﺩها

التربوي لهادة التربٓة اإلسالهٓة فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن هن

ﺃىشئ برىاهج الفصول الخاصة فْ الكوٓت أوكمت هٍهة التوجًٓ

وجٍة ىظرٌم جاءت بدرجة هتوسطة.

الفىْ لهوجٍْ التعمٓم العام رغم عدم اختصاصٍم ودرآتٍم بتعمٓم

التعقٓب عمِ الدراسات السابقة:

ذوي اإلعاقةَ .قﺩ كان ﺩَﺭٌم هحﺩَﺩ فْ جواىب فىًٓ تتواكب

تىاولت الدراسات السابقة دور الهوجً الفىْ (الهشرف

هع ها ٌو هعهول بً فْ التمعٓم العام ،وﺍقتصﺭ فْ ﺍلغالﺏ عمِ

التربوي) بشﻜل عام ،ودوري فْ عهمٓة التىهٓة الهٍىٓة بشﻜل

هتابعة الخطوط العاهة دون الخوض فْ التفاصٓل الدقٓقة فْ

خاص هن حٓث اتجاٌات الهعمهٓن ،ﻜها ركزت الد ارسات عمِ

تعمٓم الطمبة ذوي اإلعاقةَ ،لعل ٌذا التقاعس فْ ﺍإلشﺭﺍﻑ

فاعمٓة التوجًٓ الفىْ فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن ،وتشابٍت

عمِ برىاهج الفصول الخاصة هﺭدي ﺆلِ عدم قىاعة البعض

الدراسات السابقة فْ أدواتٍا وهجاالتٍا واجراءاتٍا ،كذلك اشارت

هىٍم بجدوى دهج الطالب ذوي اإلعاقة فْ التعمٓم العام.

لمصعوبات التْ تحد هن تىهٓة الهشرف التربوي ،وتىوعت

وتكهن هشكمة الدراسة الحالٓة فْ عدم قدرة هعمم الفصول

الهىاٌج الهستخدهة فْ ٌذي الدراسات وفق اتجاي الباحثٓن،

الخاصة فْ ظل التغٓرات الهتسارعة عمِ هتابعة هتطمبات

وتىاولت هعمهْ الهراحل الدراسٓة الثالث.

هٍىتً ،وعهمً ٓتطمب هتابعة هستهرة لها ٓستجد هن أبحاث

تىاولت الدراسات أثر كل هن الىوع االجتهاعْ ،الهؤٌل

ودراسات وىظرٓات ،والهدة التْ ٓقضٍٓا فْ هرحمة اإلعداد ال

العمهْ ،والخبرة التعمٓهٓة الىهو الهعرفْ والهٍىْ لمهعمم،

تكفْ لٓقوم بدوري عمِ الوجً األفضل ،وٓضاف لذلك عدم قدرة

والتقوٓم ،واست ارتٓجٓات تىفٓذ الحصة ،وتخطٓط الهحتوى التعمٓهْ

الهوجً الفىْ فْ برىاهج التربٓة الخاصة (فصول الدهج) عمِ

عمِ دور الهوجً الفىْ ،ﺍستخﺩهﺕ ﺍالستباىاﺕ ﻜﺄﺩﺍﺓ لجهع

الوقوف عمِ هواطن القصور لعالجٍا ،وتوجًٓ الهعمهٓن إلِ

ﺍلهعمَهاﺕ ،وأظٍرت ﺃو الهوجٍٓٓن الفىٓٓن ٓقَهَو بالتخﻁٓﻁ

أفضل الطرائق لتحسٓن أدائٍم وتطوٓري ،وتعزٓز ىقاط القوة فْ

َﺍلهتابعة َﺍلتقَٓن َ تﻁَٓﺭ ﺍلهىاٌج بغٓة تحسٓو أداء ﺍلهعمهٓو،

هستوى أدائً ،وتوجًٓ الهعمم الستكهال ىهوي الهٍىْ ،وسد

غٓﺭ ﺃو ٌىاﻙ تذبذب ألﺩَﺍﺭٌن ﺍلهتعمقة فْ هجال ﺍألسالٓﺏ

الىقص فْ قصوري العمهْ ،والعهل عمِ تحفٓزي لهواكبة ها

َﺍالتجاٌاﺕ ﺍلتﺩﺭٓسٓة ﺍلحﺩٓثة َﺆﺩﺍﺭﺓ ﺍلصﻑ َتَفٓﺭ ﺍلهَﺍﺩ

ٓستجـ ـد ،وهـ ـا ٓىتـ ـج هن تطور ألن إعدادي فْ الهؤسسات التربوٓة
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ال ٓعدو أن ٓكون بهثابة هفتاح البدء الذي ٓؤٌل لمعهل فْ سمك

ٓقَن بً الهوجً الفىْ فْ الفصول الخاصة هع هعمهْ التربٓة

التعمٓم هع ذوي اإلعاقة.

الخاصة بٍﺩﻑ تحسٓو ﺃﺩﺍئٍمَ ،ﺍلَقَﻑ عمِ ىقاﻁ ﺍلقَﺓ

أ .أسئمة الدراسة

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

كل ها سبق دفع الباحثٓن إلِ إجراء ٌذي الدراسة ،وتبمورت
هشكمة الدراسة الحالٓة فْ السؤال الرئٓسْ التالْ :ها ٌو دور

 .3تهﻜو ﺍلﺩﺭﺍسة صاىعْ ﺍلقﺭﺍﺭ ﺍلتﺭبَّ فْ َﺯﺍﺭﺓ ﺍلتﺭبٓة

الهوجً الفىْ فْ تطوٓر األداء الهٍىْ لهعمهْ التربٓة الخاصة

هو ﺍتخاﺫ ﺃفضل ﺍلسبل لتﻁَٓﺭ التوجًٓ الفىْ فْ التربٓة

(فصول الدهج) بدولة الكوٓت؟

الخاصة َهَﺍجٍة ﺍلهعَقاﺕ ﺍلتْ تعتﺭضً هو خالل تقﺩٓن
هﺅشﺭﺍﺕ تصﻑ الواقع ﺍإلشﺭﺍفْ لمهوجً الفىْ فْ الفصول

واىبثق عىٍا األسئمة الفرعٓة التالٓة:
 .1ها التقدٓرات الهتوقعة لدور الهوجً الفىْ فْ تطوٓر األداء

الخاصة.

الهٍىْ لمهعمهٓن هن وجٍة ىظر هعمهْ التربٓة الخاصة (فصول

د .مصطمحات الدراسة

الدهج) بدولة الكوٓت؟

التوجًٓ الفىْ (اإلشراف التربوي) :عهمٓة تربوٓة قٓادٓة اىساىٓة

ٌ .2ل توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن التقدٓرات الهتوقعة

ٓقوم بٍا الهوجً الفىٌْ ،دفٍا الرئٓس تحسٓن عهمٓتِ التعمٓم

لدور الهوجً الفىْ فْ تطوٓر األداء الهٍىْ لهعمهْ التربٓة

والتعمم هن خالل العهل هع الهعمم فْ الحقل التربوي ،هع تٍٓئة

الخاصة (فصول الدهج) بدولة الكوٓت تعزى لهتغٓر (الجىس،

الخبرات واالهكاىات الهادٓة والفىٓة الهىاسبة لً ،بٍدف رفع

الهؤٌل العمهْ ،التخصص ،سىوات الخبرة)؟

هستوى التعمٓم وتطوٓري ،هن أجل تحقٓق الٍدف الىٍائْ

ب .أهداف الدراسة

الهىشود ،وٌو بىاء اإلىسان الصالح.

 .1التعرف عمِ هدى هساٌهة الهوجً الفىْ فْ هساعدة هعمهْ

األداء الهٍىْ :قدرة الهعمهٓن عمِ تحسٓن ههارستٍم الهتعمقة

التربٓة الخاصة (فصول الدهج) بدولة الكوٓت عمِ اكتساب

بدورٌم التعمٓهْ والتربوي.

هٍارات الىهو الهٍىْ التالٓة( :التخطٓط لمتدرٓس ،طرق

هعمم التربٓة الخاصةٌ :و هعمم هتخصص فْ التربٓة الخاصة

التدرٓس ،استخدام التقىٓة ،إدارة الصف ،التقوٓم).

ٓقوم بتعمٓم الطالب ذوي اإلعاقة فْ فصول الدهج الهمحقة فْ

 .2التعرف عمِ آراء الهعمهٓن تجاي هساٌهة الهوجٍٓن الفىٓٓن

الهدرسة العادٓة.

فْ ىهوٌم الهٍىْ ،وأثر الهتغٓرات التالٓة فْ ذلك( :الجىس،

فصول الدهج ٌْ :شكالً هن أشكال الدهج األكادٓهْ ،وٓطمق

الهؤٌل العمهْ ،التخصص ،سىوات الخبرة).

عمٍٓا اسم الدهج الهكاىْ حٓث ٓمتحق الطمبة ذوي اإلعاقة هع

 .3تقدٓم هقترحات ٓهكن أن تزٓد هن هساٌهة الهوجٍٓن

الطمبة العادٓٓن فْ ىفس البىاء الهدرسْ ،ولكن فْ فصول

التربوٓٓن فْ الىهو الهٍىْ لمهعمهٓن هن وجٍة ىظرٌم.

خاصة بٍم ،وٓتمقِ الطمبة ذوي اإلعاقة ولبعض الوقت براهج

ج .أهمية الدراسة

تعمٓهٓة هن قبل هدرس التربٓة الخاصة فْ ٌذي الفصول.

 .1إن ﺍلهتتبع لمدراسات السابقة فْ هجال التوجًٓ الفىْ

ه .حدود الدراسة

(االشراف التربوي) ٓالحظ ﺃىٍا لن تخﺭﺝ عو ىﻁاﻕ ﺍلتعمٓن العام

أجرٓت الدراسة فْ الفصل الدراسْ الثاىْ هن العام

هغفمة َهتجاٌمة ﺃٌهٓة ﺩَﺭ الهوجً فْ الفىْ فْ التربٓة

الدراسْ  6105-6107فْ هدراس هحافظة هبارك الكبٓر

الخاصة (فصول الدهج).

الهحتضىة لبرىاهج التربٓة الخاصة (فصول الدهج) ،وقد أجرٓت

 .2تقـ ـﺩن ٌ ـذي ﺍلﺩﺭﺍس ـ ـة صـ ـَﺭﺓ حقٓقٓة عو ﺍلﺩَﺭ ﺍلتﺭبَّ ﺍلﺫّ

عمِ عٓىة هن هعمهْ التربٓة الخاصة فْ ٌذي الفصول ٓشكمون
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ها ىسبة ( )%64هن هجتهع الدراسة ،لمتعرف عمِ دور الهوجً

ٓضﻁمع بً الهوجً الفىْ فْ تحسٓو ﺃﺩاء هعمهْ التربٓة الخاصة

الفىْ فْ هساعدة هعمهْ التربٓة الخاصة (فصول الدهج) عمِ

(فصول الدهج) وتىهٓة أدائٍم الهٍىْ هو َجٍة ىﻅﺭ الهعمهٓن

اكتساب هٍارات الىهو الهٍىْ التالٓة( :التخطٓط لمتدرٓس ،طرق

باستخدام ﺍستباىة لقٓاﺱ ﺩَﺭ الهوجً الفىَْ ،جهع ﺍلهعمَهاﺕ

التدرٓس ،استخدام التقىٓة ،إدارة الصف ،التقوٓم).

َﺍلبٓاىاﺕ ﺍلخاصة لهسح ٌﺫﺍ ﺍلَﺍقع َهعﻁٓاتً.
ب .مجتمع وعينة الدراسة

 .4الطريقة واإلجراءات

تكون هجتهع الد ارسة هن جهٓع هعمهْ التربٓة الخاصة فْ

أ .منﻬﺞ ﺍلﺩﺭﺍسة
تن فْ ٌﺫي ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍستخﺩﺍن ﺍلهىٍج ﺍلَصفْ الهسحْ

هحافظة هبارك الكبٓر والبالغ عددٌم ( )045هعمهاً وهعمهة لمعام

لهالﺀهتً لﻁبٓعة ٌﺫي ﺍلﺩﺭﺍسة فالهىٍج ﺍلَصفْ الهسحْ ٍٓﺩﻑ

الدراسْ  ،6105-6107وتم اختٓار عٓىً عشوائٓة تكوىت هن

ﺆلِ َصﻑ ﺍلﻅاٌﺭﺓ هَضَﻉ ﺍلﺩﺭﺍسةَ ،تحﺩٓﺩٌاَ ،ﺍلَقَﻑ

( )74هعمهاً وهعمهً َبىسبة  64%هو هجتهع ﺍلﺩﺭﺍسةَٓ .بٓو

عمِ َﺍقعٍا بصَﺭﺓ هَضَعٓة ،تﹸهﻜو ﺍلباحثٓن هو ﺍستىتاﺝ

ﺍلجﺩَل ﺭقن ( )0تَﺯٓع ﺃفﺭﺍﺩ عٓىة ﺍلﺩﺭﺍسة حسﺏ هتغٓﺭﺍﺕ

عمهْ ألسبابٍا .فٍﺫﺍ ﺍلبحﺙ ٓقَن عمِ َصﻑ َﺍقع ﺍلﺩَﺭ ﺍلﺫّ

الجىس وﺍلهﺅٌل ﺍلعمهْ والتخصص َسىَﺍﺕ ﺍلخبﺭﺓ:

جدول 1

توزيع أفراد العينة عمى متغيرات الدراسة
المؤهل العممي

الجنس

الخبرة

التخصص

ذكر

أنثى

بكالوريوس

دراسات عميا

عممي

أدبي

10أقل من

10أكثر من

27

20

45

2

23

24

19

28

57%

43%

96%

4%

48%

52%

40%

60%

استخدام التقىٓة ،إدارة الصف ،التقوٓم)َ .تﻁمبﺕ ﻜل فقﺭﺓ هو

ج .أداة الدراسة
قان ﺍلباحثَو ببىاء ﺍستباىة خاصة لهعﺭفة ﺁﺭﺍﺀ هعمهْ

هعمهْ التربٓة الخاصة (فصول الدهج) أن ٓصدر حﻜهاﹰً عمِ

التربٓة الخاصة (فصول الدهج) بﺩَﺭ الهوجً الفىْ فْ تحسٓو

جَﺍىﺏ ﻜل هجال َفﻕ ﺃبعاﺩ هقٓاﺱ لٓﻜﺭﺕ ﺍلخهاسْ ٌَْ:

أدائٍم الهٍىَْ ،قﺩ تن ﺍالﻁالﻉ عمِ ﺍألﺩﺏ ﺍلتﺭبَّ ﺍلهتصل

ﺩﺍئهاﹰ ﺩﺭجاﺕ ،غالباﹰ  7ﺩﺭجاﺕ ،ﺃحٓاىاﹰ  3ﺩﺭجاﺕ ،ىاﺩﺭﺍﹰ

بﺩَﺭ الهوجً الفىْ فْ هﺭﺍحل ﺍلتعمٓن ﺍلهختمفةَ ،عمِ

ﺩﺭجتاو ،ﺃبﺩﺍﹰ ﺩﺭجة َﺍحﺩﺓ.

ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسابقة لﻺفاﺩﺓ هو هىٍجٓتٍا فْ بىاﺀ ﺍالستباىةَ ،فْ

صدق أداة الدراسة:

ضَﺀ ها تَصل ﺆلًٓ ﺍلباحثَو هو هعمَهاﺕ تن تصهٓن ﺍستباىة

تم حساب الصدق بطرٓقة هعاهل بٓرسون هن خالل آجاد

خاصة بالﺩﺭﺍسة هكوىة هو ( )51فقﺭﺓ هَﺯعة عمِ خهسة

ارتباط كل فقرة بالبعد وبالدرجة الكمٓة:

هجاالﺕ عمِ ﺍلىحَ ﺍلتالْ( :التخطٓط لمتدرٓس ،طرق التدرٓس،
جدول 2
معامالت ارتباط الفقرات بكل من البعد التي تنتمي إلية والدرجة الكمية
م

البعد

معدل ارتباط الفقرات بالبعد

معدل ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية

0

التخطٓط لمتدرٓس

0.83

0.88

6

طرق التدرٓس

0.85

0.90

3

استخدام التقىٓة

0.78

0.85

7

إدارة الصف

0.75

0.82

5

التقوٓم

0.81

0.84
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الدهج فْ دولة الكوٓت ،تم استخدام الهعادلة أتٓة:
القٓهة العمٓا لمبدٓل – القٓهة الدىٓا لمبدٓل  -عدد الهستوٓات

تم استخراج االتساق الداخمْ وفقاً إلجابات أفراد خارج

• وبذلك تكون درجة اإلجابة الهىخفضة هن  0إلِ .6.33

عٓىة الدراسة عددٌم ( )30هعمهاً ،باستخدام هعادلة كروىباخ –
ألفا ) ،(Cronbach's Alphaوقد كاىت قٓهة هعاهل الثبات

• ودرجة اإلجابة الهتوسطة هن  6.37إلِ .3.24

( ،)1.852وٌْ قٓهة هىاسبة لغآات الدراسة الحالٓة .كها تم

• ودرجة اإلجابة الهرتفعة هن  3.28إلِ .5

حساب الثبات بطرٓقة هعادلة سبٓرهان براون وبمغت قٓهتً

 .5النتائﺞ
الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول:

(.)1.901
تصحٓح األداة:

ها التقدٓرات الهتوقعة لدور الهوجً الفىْ فْ تطوٓر

أعطْ لكل فقرة هن فقرات االستباىة وزن هتدرج وفق هقٓاس

األداء الهٍىْ لمهعمهٓن هن وجٍة ىظر هعمهْ التربٓة الخاصة

لٓكرت الخهاسْ وذلك لﻺجابة عن فقرات االستباىة فقد اعطٓت

(فصول الدهج) بالكوٓت؟

الدرجة ( )0لمبدٓل ابدا ،ودرجة ( )6لمبدٓل ىادرا ،ودرجة ()3

لﻺجابة عن ٌذا السؤال تم استخراج الهتوسطات

لمبدٓل احٓاىا ،ودرجة ( )7لمبدٓل غالبا ،ودرجة ( )5لمبدٓل دائها،

الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة لفقرات الهقٓاس ،كها تم استخراج

ولمتعرف الِ دور الهوجً الفىْ فْ الىهو الهٍىْ لهعمهْ التربٓة

الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة وفق األبعاد الهكوىة

الخاص ـ ـة ف ـ ـْ فص ـ ـول الده ـ ـج هـ ـن وجٍ ـة ىظر الهعمهٓن بهدارس

لمهقٓاس.
جدول 3

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجال التخطيط لمتدريس
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

الرقم

الفقرة

1

ٓوضح لْ األٌداف العاهة لمهواد التْ أدرسٍا

4.19

0.88

هرتفع

2

ٓوجٍىْ إلِ كٓفٓة إعداد الخطة الدراسٓة

4.13

0.90

هرتفع

4

ٓتابع تخطٓطْ لمدروس بطرٓقة صحٓحة

4.02

1.03

هرتفع

5

ٓدربىْ عمِ كٓفٓة صٓاغة أٌداف الدرس.

3.94

1.12

هرتفع

6

ٓساعدىْ فْ صٓاغة األٌداف السموكٓة.

3.85

1.12

هرتفع

8

ٓشجعىْ عمِ الهىاقشة وابداء الرأي.

3.81

1.14

هرتفع

3

ٓدربىْ عمِ كٓفٓة التخطٓط لمدرس.

3.79

1.14

هرتفع

10

ٓزودىْ بهصادر جدٓدة وهتىوعة تطور الدرس.

3.72

1.12

هرتفع

7

ٓوعٓىْ بﺄٌهٓة ربط األٌداف بخبرات الطالب.

3.70

1.20

هرتفع

9

ٓساعدىْ عمِ ابتكار أسالٓب جدٓدة لمتدرٓس.

3.64

1.22

هتوسط

3.88

1.09

هرتفع

الدرجة الكمٓة لهجال التخطٓط لمتدرٓس

ٓتضح هو ﺍلجﺩَل ( )3ﺃو ﺩﺭجة ههارسة الهوجٍٓٓن

بدولة الكوٓت ،فْ هجال ﺍلتخﻁٓﻁ لمتدرٓس قﺩ ﺃتِ بهتَسﻁ

الفىٓٓن لدورٌم فْ تﻁَٓﺭ األداء الهٍىْ ،كها ٓراي الهعمهون فْ

(َ )3.88ﺍىحﺭﺍﻑ هعٓاﺭّ (ٌَ ،)0.19ﺫﺍ ٓﺩل عمِ ﺩﺭجة

الهدارس ﺍلحﻜَهٓة (فصول الدهج) فْ هحافظة هبارك الكبٓر

ههاﺭسة هرتفعة لمهوجٍٓٓن الفىٓٓن فْ هجال ﺍلتخﻁٓﻁ لمتدرٓس.
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جدول 4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجال طرق التدريس
الرقم

الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

13

ٓوجٍىْ الختٓار طرق التدرٓس الهىاسبة

3.74

1.17

هرتفع

11

ٓدربىْ عمِ طرق التعمٓم التفاعمْ

3.72

1.12

هرتفع

15

ٓحفزىْ عمِ تىوٓع طرائق التدرٓس

3.68

1.18

هرتفع

18

ٓىظم زٓاراتْ لمهعمهٓن لتبادل الخبرات هعٍم

3.68

1.27

هرتفع

14

ٓشجعىْ عمِ تطبٓق ىهاذج التعمم الهتهٓزة.

3.62

1.17

هتوسط

16

ٓوجٍىْ لربط الهادة العمهٓة بحٓاة التمهٓذ

3.62

1.07

هتوسط

19

ٓزودىْ بالىشرات التعمٓهٓة الٍادفة فْ التخصص

3.57

1.31

هتوسط

20

ٓشركىْ فْ دورات تدرٓبٓة فْ هجال طرق التدرٓس

3.49

1.28

هتوسط

12

ٓدربىْ عمِ طرق التعمٓم االستكشافْ

3.45

1.36

هتوسط

17

ٓوجٍىْ لتحفٓز الطمبة عمِ التعمم الذاتْ.

3.45

1.40

هتوسط

3.60

1.23

هتوسط

الدرجة الكمٓة لهجال طرق التدرٓس

ٓتضح هو ﺍلجﺩَل ( )7ﺃو ﺩﺭجة ههارسة الهوجٍٓٓن

بدولة الكوٓت ،فْ هجال ﺍلتخﻁٓﻁ لمتدرٓس قﺩ ﺃتِ بهتَسﻁ

الفىٓٓن لدورٌم فْ تﻁَٓﺭ األداء الهٍىْ ،كها ٓراي الهعمهون فْ

(َ )3.21ﺍىحﺭﺍﻑ هعٓاﺭّ (ٌَ ،)0.63ﺫﺍ ٓﺩل عمِ ﺩﺭجة

الهدارس ﺍلحﻜَهٓة (فصول الدهج) فْ هحافظة هبارك الكبٓر

ههاﺭسة هتوسطة لمهوجٍٓٓن الفىٓٓن فْ هجال طرق التدرٓس.

جدول 5

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجال استخدام التقنية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

الفقرة

الرقم
21

ٓوجٍىْ لالستفادة هن التقىٓة

3.68

1.3

هرتفع

28

ٓحفزىْ عمِ استخدام الحاسب والكهبٓوتر الموحْ

3.66

1.26

هتوسط

24

ٓساعدىْ عمِ اختٓار التقىٓات الهىاسبة لمدرس

3.53

1.21

هتوسط

25

ٓساعدىْ عمِ االستخدام االهثل لمسبورة

3.51

1.1

هتوسط

23

ٓحفزىْ عمِ توظٓف تقىٓات التعمم لمهادة

3.47

1.2

هتوسط

29

ٓرشدىْ إلِ األهاكن التْ استفٓد هىٍا تقىٓا

3.43

1.31

هتوسط

22

ٓدربىْ عمِ اىتاج بعض التقىٓات لمتدرٓس

3.36

1.24

هتوسط

26

ٓىبٍىْ عمِ االهن والسالهة عىد استخدام التقىٓة

3.32

1.3

هتوسط

27

ٓرشحىْ لدورات هتخصصة فْ التقىٓة

3.32

1.38

هتوسط

30

ٓشركىْ فْ دورات ترفع كفاءتْ فْ هجال التقىٓة

3.26

1.41

هتوسط

الدرجة الكمٓة لهجال استخدام التقىٓة

3.45

1.27

هتوسط

ٓتضح هو ﺍلجﺩَل ( )5ﺃو ﺩﺭجة ههارسة الهوجٍٓٓن

بدولة الكوٓت ،فْ هجال ﺍلتخﻁٓﻁ لمتدرٓس قﺩ ﺃتِ بهتَسﻁ

الفىٓٓن لدورٌم فْ تﻁَٓﺭ األداء الهٍىْ ،كها ٓراي الهعمهون فْ

(َ )3.75ﺍىحﺭﺍﻑ هعٓاﺭّ (ٌَ ،)0.64ﺫﺍ ٓﺩل عمِ ﺩﺭجة

الهدارس ﺍلحﻜَهٓة (فصول الدهج) فْ هحافظة هبارك الكبٓر

ههاﺭسة هتوسطة لمهوجٍٓٓن الفىٓٓن فْ هجال استخدام التقىٓة.
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جدول 6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجال إدارة الصف
الرقم

الفقرة

39

ٓحثىْ عمِ االٌتهام بسجالت الطمبة

3.89

35

ٓشجعىْ عمِ تىوٓع ىبرة الصوت لجذب االىتباي

3.85

1.12

40

ٓرشدىْ إلِ كٓفٓة حل الهشكالت أثىاء التدرٓس

3.74

1.19

هرتفع

33

ٓوجٍىْ الِ اشراك الطمبة فْ الهىاقشة

3.72

1.09

هرتفع

34

ٓحفزىْ عمِ تدرٓب الطالب عمِ االىضباط

3.70

1.21

هرتفع

31

ٓوجٍىْ إلِ تىظٓم البٓئة الصفٓة بشكل هىاسب

3.66

0.96

هتوسط

37

ٓطمب هىْ بىاء عالقات اجتهاعٓة هع الطمبة

3.49

1.23

هتوسط

36

ٓحثىْ عمِ احترام وجٍة ىظر الطالب

3.38

1.20

هتوسط

38

ٓرشدىْ الستخدام آهاءات الوجً واالٓحاءات

3.38

1.31

هتوسط

32

ٓرشدىْ الِ اختٓار الهكان الهىاسب فْ الصف

3.34

1.09

هتوسط

3.62

1.15

هتوسط

الدرجة الكمٓة لهجال إدارة الصف

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

1.05

هرتفع
هرتفع

ٓتضح هو ﺍلجﺩَل ( )2ﺃو ﺩﺭجة ههارسة الهوجٍٓٓن

بدولة الكوٓت ،فْ هجال ﺍلتخﻁٓﻁ لمتدرٓس قﺩ ﺃتِ بهتَسﻁ

الفىٓٓن لدورٌم فْ تﻁَٓﺭ األداء الهٍىْ ،كها ٓراي الهعمهون فْ

(َ )3.26ﺍىحﺭﺍﻑ هعٓاﺭّ (ٌَ ،)0.05ﺫﺍ ٓﺩل عمِ ﺩﺭجة

الهدارس الحكوهٓة (فصول الدهج) فْ هحافظة هبارك الكبٓر

ههاﺭسة هتوسطة لمهوجٍٓٓن الفىٓٓن فْ هجال إدارة الصف.

جدول 7
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجال التقويم
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

الفقرة

الرقم
45

ٓوضح لْ هراعاة هبدا الفروق الفردٓة بٓن الطالب

5.04

1.50

هرتفع

41

ٓوجٍىْ إلِ هتابعة أداء التالهٓذ بدقة

4.02

0.94

هرتفع

46

ٓدربىْ عمِ تشخٓص ىقاط القوة والضعف

3.85

1.02

هرتفع

42

ٓدربىْ عمِ بىاء االختبا ارت

3.79

1.21

هرتفع

40

ٓرشدىْ إلِ كٓفٓة حل الهشكالت أثىاء التدرٓس

3.74

1.19

هرتفع

44

ٓدربىْ عمِ تىوٓع اسالٓب التقوٓم

3.74

1.07

هرتفع

47

ٓوضح لْ أٌداف عهمٓة التقوٓم

3.70

1.06

هرتفع

43

ٓحثىْ عمِ استخدام جدول الهواصفات فْ التقوٓم

3.62

1.26

هتوسط

48

ٓوجٍىْ لالستفادة هن ىتائج التقوٓم فْ الهعالجة

3.60

1.21

هتوسط

49

ٓساعدىْ فْ صٓاغة األسئمة السابرة لهدى التعمم

3.40

1.35

هتوسط

3.81

1.80

هرتفع

الدرجة الكمٓة لهجال التقوٓم

الىتائج الهتعمقة بسؤال الدراسة الثاىْ:

ٓتضح هو ﺍلجﺩَل ( )4ﺃو ﺩﺭجة ههارسة الهوجٍٓٓن
الفىٓٓن لدورٌم فْ تﻁَٓﺭ األداء الهٍىْ ،كها ٓراي الهعمهون فْ

ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن التقدٓرات الهتوقعة

الهدارس ﺍلحﻜَهٓة (فصول الدهج) فْ هحافظة هبارك الكبٓر

لدور الهوجً الفىْ فْ تطوٓر األداء الهٍىْ لهعمهْ التربٓة

بدولة الكوٓت ،فْ هجال ﺍلتخﻁٓﻁ لمتدرٓس قﺩ ﺃتِ بهتَسﻁ

الخاصة (فصول الدهج) فْ الهرحمة االبتدائٓة فْ الكوٓت تعزى

(َ )3.80ﺍىحﺭﺍﻑ هعٓاﺭّ (ٌَ ،)0.81ﺫﺍ ٓﺩل عمِ ﺩﺭجة

لهتغٓر (الجىس ،الهؤٌل العمهْ ،التخصص ،سىوات الخبرة)؟

ههاﺭسة هرتفعة لمهوجٍٓٓن الفىٓٓن فْ هجال التقوٓم.

 -1أثر الجىس عمِ هتوسطات هٍارات أداة الدراسة:
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جدول 8
تحميل التباين االحادي لمفروق في متوسطات مﻬارات أداة الدراسة تبعا لمتغير الجنس
المﻬارة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة

التخطٓط لمتدرٓس

بٓن الهجهوعات

709.006

1

709.006

10.263

.002

داخل الهجهوعات

3108.867

45

69.086

الهجهوع

3817.872

46

بٓن الهجهوعات

76.127

1

76.127

داخل الهجهوعات

5170.852

45

114.908

الهجهوع

5246.979

46

بٓن الهجهوعات

257.211

1

257.211

داخل الهجهوعات

5446.491

45

121.033

الهجهوع

5703.702

46

بٓن الهجهوعات

149.669

1

149.669

داخل الهجهوعات

3957.735

45

87.950

الهجهوع

4107.404

46

بٓن الهجهوعات

482.388

1

482.388

داخل الهجهوعات

7554.846

45

167.885

الهجهوع

8037.234

46

طرق التدرٓس

استخدام التقىٓة

ادارة الصف

تقوٓم التالهٓذ

تشٓر ىتائج الجدول أعالي إلِ وجود فروق دالة إحصائٓاً

.420

.663

.152

2.125

.199

1.702

.097

2.873

لمتدرٓس) ولهعرفة لهن تعزى الفروق تم استخراج الجدول التالْ:

عىد هستوى الداللة ( (α = 1.15عمِ هٍارة (التخطٓط
جدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمﻬارات التخطيط لمتدريس باختالف الجنس
العدد

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

الجنس

27

1.78178

35.44

الذكور

20

1.52194

43.3

االىاث

47

1.32887

38.78

الهجهوع

الفروق عمِ ٌذي الهٍارة تعود لصالح االىاث.

تشٓر ىتائج الجدول أعالي الِ ان الهتوسط الحسابْ لﻺىاث

 -2أثر الخبرة عمِ هتوسطات هٍارات أداة الدراسة:

قد بمغ ( )73.31وٌو أعمِ هىً لدى الذكور وبالتالْ فﺇن

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

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة

التخطٓط لمتدرٓس

بٓن الهجهوعات

85.491

2

42.746

0.504

0.608

داخل الهجهوعات

3732.38

44

84.827

الهجهوع

3817.87

46

بٓن الهجهوعات

126.603

2

63.302

داخل الهجهوعات

5120.38

44

116.372

الهجهوع

5246.98

46

بٓن الهجهوعات

89.124

1

89.124

داخل الهجهوعات

5614.58

45

124.768

طرق التدرٓس

استخدام التقىٓة
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0.544

0.714

0.584

0.402

5

ادارة الصف

تقوٓم التالهٓذ

8

الهجهوع

5703.7

46

بٓن الهجهوعات

213.047

2

106.524

داخل الهجهوعات

3894.36

44

88.508

الهجهوع

4107.4

46

بٓن الهجهوعات

839.067

2

419.534

داخل الهجهوعات

7198.17

44

163.595

الهجهوع

8037.23

46

تشٓر ىتائج الجدول أعالي الِ عدم وجود فروق دالة

6102

0.31

1.204

0.088

2.564

أداة الدراسة باختالف هتغٓر الخبرة.
 -3اثر الهؤٌل العمهْ عمِ هتوسطات هٍارات أداة الدراسة.

إحصائٓة عىد هستوى الداللة ( (α = 1.15ألي هن هٍارات

جدول 11
تحميل التباين االحادي لمفروق في متوسطات مﻬارات أداة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العممي
المﻬارة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة

التخطٓط لمتدرٓس

بٓن الهجهوعات

397.072

1

397.072

5.223

0.027

داخل الهجهوعات

3420.8

45

76.018

الهجهوع

3817.87

46

بٓن الهجهوعات

301.868

1

301.868

داخل الهجهوعات

4945.11

45

109.891

الهجهوع

5246.98

46

بٓن الهجهوعات

89.124

1

89.124

داخل الهجهوعات

5614.58

45

124.768

الهجهوع

5703.7

46

بٓن الهجهوعات

3.126

1

3.126

داخل الهجهوعات

4104.28

45

91.206

الهجهوع

4107.4

46

بٓن الهجهوعات

0.034

1

0.034

داخل الهجهوعات

8037.2

45

178.604

الهجهوع

8037.23

46

طرق التدرٓس

استخدام التقىٓة

ادارة الصف

تقوٓم التالهٓذ

0.104

2.747

0.402

0.714

0.854

0.034

0.989

0

تشٓر ىتائج الجدول السابق إلِ عدم وجود أثر ذو داللة

وجود أثر ذو داللة إحصائٓة عمِ هتوسطات التخطٓط لمتدرٓس

إحصائٓة عمِ هتوسطات هٍارات طرق التدرٓس و استخدام

فقد بمغت قٓهة ف ( )5.663وبهستوى داللة (،)1.164

التقىٓة فْ التعمم و ادارة الصف وتقوٓم التالهٓذ باختالف الهؤٌل

ولهعرفة لهن تعزى الفروق تم استخراج الجدول االتْ:

العمهْ ،فقد كاىت قٓم ف غٓر دالة عىد كل حالة ،بٓىها ٓالحظ
جدول 12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمﻬارات التخطيط لمتدريس باختالف المؤهل العممي
العدد

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

الجنس

45

8.7

39.4

بكالورٓوس

2

7.07

25

دراسات عمٓا

47

15.77

64.4

الهجهوع

تشٓر ىتائج الجدول أعالي الِ أن الفروق فْ هتوسطات
هٍارة (التخطٓط لمتدرٓس) تعزى لألفراد الذٓن ٓحهمون درجة
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البكالورٓوس؛ فقد بمغ الهتوسط الحسابْ لٍم ( )39.71بٓىها بمغ

فقط.

الهتوسط الحسابْ لألفراد الذٓن ٓحهمون هؤٌالت عمٓا ()65

 .7أثر التخصص عمِ هتوسطات هٍارات أداة الدراسة:

جدول 13
تحميل التباين األحادي لمفروق في متوسطات مﻬارات أداة الدراسة تبعا لمتخصص(عممي ،أدبي)
المﻬارة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة

التخطٓط لمتدرٓس

بٓن الهجهوعات

5.305

1

5.305

0.063

0.804

داخل الهجهوعات

3812.57

45

84.724

الهجهوع

3817.87

46

بٓن الهجهوعات

200.37

1

200.37

داخل الهجهوعات

5046.61

45

112.147

الهجهوع

5246.98

46

بٓن الهجهوعات

163.092

1

163.092

داخل الهجهوعات

5540.61

45

123.125

الهجهوع

5703.7

46

بٓن الهجهوعات

4.968

1

4.968

داخل الهجهوعات

4102.44

45

91.165

الهجهوع

4107.4

46

بٓن الهجهوعات

239.749

1

239.749

داخل الهجهوعات

7797.49

45

173.277

الهجهوع

8037.23

46

طرق التدرٓس

استخدام التقىٓة

ادارة الصف

تقوٓم التالهٓذ

1.787

1.325

0.054

1.384

0.188

0.256

0.816

0.246

تشٓر ىتائج الجدول أعالي الِ عدم وجود أثر ذو داللة

بشﻜل عام ،وهع الرهٓح [ ]08التْ خمصت الهوجً الفىْ ٓسٍم

إحصائٓة عىد هستوى الداللة ( (α = 1.15ألي هن هتوسطات

بوجً عام فْ تىهًٓ الهعمهٓن هٍىٓاً بدرجة هتوسطة ،وهع

هٍارات أداة الدراسة باختالف هتغٓر التخصص (عمهْ ،أدبْ).

الخوالدة [ ]61فْ أن دور الهوجً الفىْ فْ تحسٓن أداء

 .6مناقشة النتائﺞ

الهعمهٓن هٍىٓاً هن وجٍة ىظرٌم جاءت بدرجة هتوسطة ،وهع
شمهان [ ]07فْ أٌهٓة دور الهوجً الفىْ فْ تىهٓة الهعمهٓن

أ .الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول هن البحث:
أشار هعمهْ (فصول الدهج) إلِ أن دور الهوجً الفىْ فْ

هٍىٓاً فْ عمِ وجً العهوم ،وتعارضت هع الغىٓهٓن [ ]02فْ

تطوٓر أدائٍم الهٍىْ كان هرتفع فْ بعد التخطٓط لمتدرٓس وبعد

اىخفاض درجة فاعمٓة الهوجً الفىْ هن وجٍة ىظر الهعمهٓن

التقوٓم ،وكان هتوسط فْ باقْ األبعاد وأحتل بعد التخطٓط

وفْ كافة الهجاالت.
جاء هجال التخطٓط لمتدرٓس فْ الهرتبة األولِ فْ

لمتدرٓس الهرتبة األولِ وجاء بعد استخدام التقىٓة فْ الهرتبة

الدراسة الحالٓة وال تتفق ٌذي الىتائج هع الدٓراوي [ ]03فْ أن

األخٓرة.
اتفقت ىتائج الدراسة فْ ٌذا الهجال هع دراسة الدٓراوي

جاء هجال التخطٓط لمتدرٓس بالهرتبة األخٓرة بٓن باقْ

[ ]03فْ أن تقدٓرات الهعمهٓن لدور الهوجً الفىْ فْ تىهٓتٍم

الهجاالت ،والهع الجالد [ ]04فْ أن جاء دور الهوجً الفىْ

هٍىٓاً جاءت بدرجة هتوسطة فْ أغمب الهجاالت ،وخاصة فْ

هتوسطاً فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن فْ هجال التخطٓط لمتدرٓس،

هجال إدارة الصف وطرق التدرٓس وهع الجالد [ ]04فْ أن

وال هع الرهٓح [ ]08فْ أن الهوجً الفىْ ٓسٍم فْ تىهٓة الهعمم

دور الهوجً الفىْ ﻜان هتوسطاً فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن هٍىٓاً

فْ هجال التخطٓط لمتدرٓس بدرجة هتوسطة.
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5

تختمف ىتائج ٌذي الدراسة فْ هجال طرق التقوٓم حٓث

8

6102

التقىٓة وقد توقع الباحثون ذلك كون الدراسات السابقة لم تتطرق

احتل الهرتبة الثاىٓة وبدرجة هرتفعة هع صٓام [ ]05فْ ضعف

لً ولم تعطً حقً هن البحث.

دور الهوجً الفىْ فْ تىهٓة الهعمهٓن هٍىٓاً فْ هجال التقوٓم،

ب .هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاىْ:

وهع الغىٓهٓن [ ]02فْ اىخفاض درجة فاعمٓة الهوجً الفىْ

أظٍرت ىتائج الدراسة فروق فردٓة ذات داللة إحصائٓة

تىهٓة الهعمهٓن هٍىٓاً فْ هجال التقوٓم ،وهع الجالد [ ]04فْ

تعزى لهتغٓر الجىس بهستوى داللة ( )1.116لصالح اإلىاث فْ

أن دور الهوجٍٓٓن الفىٓٓن كان هتوسطاً فْ تىهٓة الهعمهٓن

بعد التخطٓط لمتدرٓس ،وٓهكن تفسٓر ذلك أن الهعمهات أكثر

هٍىٓاً فْ هجال التقوٓم ،وهع الرهٓح [ ]08كذلك فْ إن تقدٓر

التزاهاً بتوجٍٓات الهوجً الفىْ ولدٍٓن قمق فٓها ٓتعمق بالعقوبات

الهعمهٓن لدور الهوجً الفىْ فْ تىهٓتٍم هٍىٓاً فْ هجال التقوٓم

الهفروضة فْ حال التقصٓر ،وأتت ىتٓجة الدراسة هتفقة هع

جاء بدرجة هتوسطة ،وهع الخوالدة [ ]61فْ إن دور الهوجً

صٓام [ ]05وغراب وعطوان [ ،]06وهخالفة لىتٓجة أبوشآٌن

الفىْ فْ تحسٓن أداء الهعمهٓن فْ هجال التقوٓم جاء بدرجة

[ ]00والغىٓهٓن [ ]02التْ توصمت لعدم وجود فروق ذات داللة

هتوسطة كذلك ،وتتفق ىتائج الدراسة فْ ٌذا الهجال هع الدٓراوي

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

[ ]03فْ أن جاء هجال التقوٓم كدور لمهوجً الفىْ فْ تىهٓة

إحصائٓة لهتغٓر الهؤٌل العمهْ بهستوى داللة ()1.164

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

لصالح حهمة شٍادة البكالورٓوس فْ بعد التخطٓط لمتدرٓس

وقد اتفقت هع دراسة صٓام [ ]05حٓث جاء هجال اإلدارة

أٓضا هن وجٍة ىظر هعمهْ فصول (الدهج) ،وٓهكن تفسٓر ذلك

الصفٓة فْ الهرتبة الثالثة ،واتفقت هع الغىٓهٓن [ ]02فْ

أن حهمة الهؤٌالت العمٓا ٓرون أىفسٍم فْ هكان أعمِ هن

اىخفاض فاعمٓة الهوجً الفىْ فْ تىهٓة الهعمهٓن هٍىٓاً فْ

هستوى الهدرسة بﺄن ٓهارسوا ٌذي الهٍىة فْ الكمٓات والجاهعات

هجال اإلدارة الصفٓة ،وهع الجالد ]04[ ،فْ اىخفاض دور

فمدٍٓم ىوع هن عدم الحهاس وبعض اإلحباط حٓث أن الهوجً

الهوجً الفىْ فْ تىهٓة الهعمهٓن هٍىٓاً فْ هجال اإلدارة الصفٓة،

الفىْ ال ٓفرق بٓىٍم وبٓن حهمة البكالورٓوس وال ٓستفٓد هن

واختمفت هع الدٓراوي [ ]03حٓث جاء هجال اإلدارة الصفٓة فْ

هؤٌالتٍم فْ ٌذا الهجال ،وتﺄتْ ٌذي الىتٓجة هتوافقة هع ها

الهرتبة األولِ.

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

تتفق ىتائج ٌذي الدراسة فْ هجال طرق التدرٓس حٓث
احتمت الهرتبة الرابعة وبدرجة هتوسطة هع دراسة الغىٓهٓن []02

 .7التوصيات
بىاء عمِ ها تن ﺍلتَصل ﺆلًٓ هو ىتائج ،وبعد تفسٓر ٌذي

فْ اىخفاض درجة فاعمٓة الهوجً الفىْ هن وجٍة ىظر
الهعمهٓن فْ هجال هٍارات التدرٓس ،وهع الرهٓح [ ]08فْ

الىتائج َٓصْ ﺍلباحثَو بها ٓﺄتْ:

اىخفاض هساٌهة الهوجً الفىْ فْ تىهٓة الهعمهٓن فْ هجال

 .1تﺄٌٓل الهوجٍٓٓن الفىٓٓن هو خالل ﺆلحاقٍن ببﺭﺍهج الدبموم

هٍارات التدرٓس ،إذ جاء تقدٓر الهعمهٓن لٍا بدرجة هتوسطة،

العالْ فْ تخصص التربٓة الخاصة َعقﺩ ﺩَﺭﺍﺕ تﺩﺭٓبٓة

وهع الخوالدة ]61[ ،فْ أن جاء دور الهوجً الفىْ فْ تحسٓن

ََﺭش عهل لٍن لتحسٓو كفآتٍم لمعهل هع هعمهْ الطمبة ذوي

أداء الهعمهٓن هٍىٓاً فْ هجال هٍارات التدرٓس بدرجة هتوسطة.

اإلعاقة.

احتل بعد استخدام التقىٓة الهرتبة األخٓرة فْ ٌذي الدراسة

 .2ﺯٓاﺩﺓ َعْ الهوجٍٓٓن الفىٓٓن بﺄسالٓﺏ التعاهل هع هعمٓم

وكان الهوجً الفىْ بعٓد جدا فْ هجال تطوٓر هٍارات استخدام

ذوي اإلعاقة ،وتﺯَٓﺩٌم باألﺩلة َﺍلهﺭﺍجع َﺍلﺩَﺭٓاﺕ ﺍلعمهٓة
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] [11أبو شآٌن ،دالل ( .)6100دور الهوجً التربوي فْ الىهو

ﺍلحﺩٓثة َﺍالتجاٌاﺕ ﺍلعمهٓة ﺍلهعاصﺭﺓ فْ هجال تعمٓم ذوي
اإلعاقة.

الهٍىْ لهعمهْ الحمقة األولِ هن التعمٓم األساسْ .هجمة

 .3تَجًٓ ﺍلباحثٓو ىحَ ﺆجﺭﺍﺀ ﺍلهﺯٓﺩ هو ﺍلبحَﺙ ﺍلتﺭبَٓة فْ

جاهعة دهشق.64 ،

هجال التوجًٓ الفىْ عمِ هعمهْ الطمبة ذوي اإلعاقة.

] [12غرابٌ ،شام ،عطوان ،أسعد ( .)6119اتجاٌات هعمهْ

 .7إجراء تقٓٓم دوري لبراهج التىهٓة الهٍىٓة لهعمم الطمبة

الهدارس األساسٓة العمٓا ىحو عهمٓة اإلشراف التربوي فْ

ذوي اإلعاقة هن قبل التوجًٓ الفىْ لهزٓد هن التوافق فـ ـْ الخطط

الهحافظة الوسطِ فْ غزة ،بحث هقدم لمهؤتهر التربوي

الهطروحة.

الهعمم الفمسطٓىْ :الواقع والهﺄهول.

المراجع

] [13عبٓد ،صدٓقً؛ الدٓري ،عمْ ( )6114التىهٓة الهٍىٓة

أ .المراجع العربية

لهعمم الهرحمة اإلعدادٓة ،ورقة عهل هقدهة لمهؤتهر

] [1الخطٓب ،إب ارٌٓم؛ والخطٓب ،أهل )6113( .اإلشراف
التربوي فمسفتً أسالٓبً تطبٓقاتً .عهان :دار قىدٓل لمىشر

التربوي الحادي والعشرون :التعمٓم األعدادي تطوٓر

والتوزٓع.

وطهوح هن أجل الهستقبل ،و ازرة التربٓة والتعمٓم ،الهىاهة،
ٓ ٢٩ -٢٤ىآر.

] [2عط ــاري ،ع ــارف توفٓ ــق؛ وعٓس ــان ،ص ــالحة عب ــد اهلل؛

] [15صٓام ،هحهد ( )6114دور أسالٓب اإلشراف التربوي فْ

وهحه ــود ،جهعة ( )6115اإلشراف التربوي اتجاٌاتً
الىظرٓة وتطبٓقاتً العهمٓة ،الكوٓت :هكتبـة الفـالح لمىشر

تطوٓر األداء الهٍىْ لمهعمهٓن فْ الهدارس الثاىوٓة فْ

والتوزٓع .

هحافظة غزة .رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة ،كمٓة التربٓة،
الجاهعة اإلسالهٓة ،غزة.

] [3أبو الىجا ،أحهد )6110( .هعمم التربٓة الرٓاضٓة.

] [16الغىٓهٓن ،زٓاد ( )6117درجة فاعمٓة الهشرف التربوي

الهىصورة :هكتبة شجرة الدر.

فْ تحسٓن األداء التعمٓهْ لهعمهْ الهدراس الثاىوٓة

] [6الجابري ،هحهد؛ والقاسم ،سالم؛ العبدلْ ،حسٓن)6112( .

الحكوهٓة فْ هحافظات الجىوب فْ األردن ﻜها ٓدرﻜٍا

اعداد الهعمم فْ الههمكة العربٓة السعودٓة .الرٓاض :و ازرة

الهعمهون أىفسٍم ،رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة ،جاهعة

التربٓة والتعمٓم.

عهان العربٓة ،األردن.

] [7ىاقة ،صالح؛ وأبوورد ،إٍٓاب ( )6119إعداد الهعمم وتىهٓتً

] [17الجالد ،هاجد ( )6117دور الهشرفٓن التربوٓٓن فْ

هٍىٓاً فْ ضوء التحدٓات الهستقبمٓة ،بحث هقدم لمهؤتهر

تحسٓن األداء التدرٓسْ لهعمهْ التربٓة اإلسالهٓة فْ

التربوي الهعمم الفمسطٓىْ :الواقع والهﺄهول.

األردن .هجمة أبحاث الٓرهوك ،هجمد – 0544 .)31( 61
.0212

] [8الهوهىْ ،خالد ( )6114التخطٓط لىهو الهٍىْ لمهعمهٓن،
هجمة الهعمم.21 – 57 )74(،

] [18الرهٓح ،عبدالرحهن ( )6117دور الهشرف التربوي الهقٓم
فْ تىهٓة الهعمهٓن هٍىٓاً .رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة،

] [10الهوسِ ،ىاصر ( .)6118هسٓرة التربٓة الخاصة فْ

جاهعة الهمك سعود ،الههمكة العربٓة السعودٓة.

الههمكة العربٓة السعودٓة هن العزل إلِ الدهج .دبْ :دار
القمم.
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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.
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