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 :الملخص

إلى التعرف على معوقات اإلشراف التربوي لبرامج صعوبات التعلم  هدفت هذه الدراسة

. الملحقة بمدارس المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض وسبل تطويره في ضوء بعض المتغيرات

ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت االستبانة كأداة للدراسة، 

( 154)يع معلمات صعوبات التعلم بمدينة الرياض والبالغ عددهنوتكون مجتمع الدراسة من جم

وتوصلت الدراسة . معلمة( 55)معلمة، أما عينة الدراسة فقد اختيرت بطريقة عشوائية بلغ عددها 

أن معلمات صعوبات التعلم بمدينة الرياض يرين أن معوقات : إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها

، ودرجة (3من  2.1.)وبات التعلم متحققة نوعا ما بمتوسط حسابي اإلشراف التربوي لبرامج صع

قيام المشرفات التربويات بعملية اإلشراف )وأن أبرز المعوقات المتحققة هي %( .2)تحقق 

وأن معلمات صعوبات التعلم بمدينة الرياض يرين أن : التربوي بطريقة روتينية خالية من اإلبداع

من  42.5)ل صعوبات التعلم متحقق نوعا ما بمتوسط حسابي تطوير اإلشراف التربوي في مجا

، وكانت أبرز العبارات ركزت التربية على أن يكون دور المشرفات %(14)، ودرجة تحقق (3

وكذلك وجود . التربويات عنصراً أساساً من عناصر العملية التربوية التعليمية في أي نظام تعليمي

بين متوسطات استجابات معلمات صعوبات  5،55اللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د

التعلم على تطوير اإلشراف التربوي باختالف سنوات الخبرة وكانت الفروق لصالح المعلمات 

وباختالف الدرجة العلمية لصالح المعلمات (. سنوات 5األقل من )أصحاب دورات الخبرة 

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية بينما أظهرت النتائج ع. الحاصالت على بكالوريوس تربوي

بين متوسطات استجابات معلمات صعوبات التعلم على معوقات اإلشراف  5،55عند مستوى داللة 

: وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة باآلتي. التربوي وتطويره باختالف الورش التدريبية

ق الورش التعليمية ألنه ال ضرورة توفير المخصصات المالية والمادية والبشرية الالزمة لتطبي)

إبداع بدون تحقيق الحاجات وتسهيلها، نشر الوعي بين معلمات صعوبات التعلم بأهمية اإلشراف 

 (.التربوي، وضع حوافز مادية ومعنوية لتطبيق الورش التعليمية والمشاركين بها

تعلمم تطااوير اإلشااراف التربااويم المشاارفات التربوياااتم معلمااات صااعوبات الاا: الكلمااات الماتاحيااة

 . أساليب اإلشراف التربوي

 

Abstract: 

This study aimed to identify the constraints of educational 

supervision of learning difficulties programs at primary schools in Riyadh 

and ways to improve it. The researcher used a descriptive analytical 

method using a questionnaire as a study tool. The study population was 

learning difficulties teachers in Riyadh with a total of (451), as for the 

study sample, it was randomly chosen with the number of (50) teachers 

only. 

The study results are: learning difficulties teacher in Riyadh see that 

educational supervision constraints in learning difficulties programs are 

achieved to some extent with an average of (2.24 out of 3) and the degree 

of achievement is (62%) and the most prominent constraints are 

(educational supervisors lack creativity and supervise routinely. 

Learning difficulties teachers in Riyadh see that educational 

supervision improvement in the field of leaning difficulties is sort of 

achieved with an average of (1.95 out of 3) with a degree of (47%) and 
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most prominent sentence is (Education has emphasized that the role of 

educational supervisors is essential in the learning and educational process 

at any educational system. Also, there were a statistically significant 

differences at the level of 0.05 among the averages of the responses of 

learning difficulties teachers on the improvement of educational 

supervision according to the differences in the years of experience, the 

differences were in favor of teachers who have more experience (Less than 

5 years), and the differences according to scientific degrees were in favor 

for teachers with bachelor degree in Education. 

The results showed no statistically significant differences at the level 

of 0.05 among the averages of responses of learning difficulties teachers on 

the constraints of the educational supervision and its development with the 

differences in training workshops. 

Based on these results, the study recommended the following: (The 

need of providing financial, material and human resources necessary for 

educational workshops, raising awareness among learning difficulties 

teachers on the importance of educational supervision, setting both 

financial and moral incentives for the implementation and participation in 

the educational workshops  

Keywords: Educational Supervision, Educational Supervisors, 

Learning Difficulties Teachers, Educational Supervision Methods 

 

 :المقدمة
اإلشررراف التربرروي يسررهم برردور أساسرري فرري تطرروير مرردخالت العمليررة التربويررة وتحسررين 

ولتحقيق الطموحات واآلمرال التري . صرهامخرجاتها من خالل تفاعله مع جميع مجاالتها وجميع عنا

ينشرردها المجتمررع لتحسررين األوضرراع التربويررة والتعليميرررة القائمررة الترري قررد تتخللهررا أوجرره القصرررور 

والضعف؛ كان لزاماً متابعة العملية التربوية والتعليمية وتطويرهرا واالسرتفادة مرن التقنيرات الحديثرة، 

وبالترالي ترتمكن مرن تلبيرة االحتياجرات المختلفرة لهرذه ومن كل جديد يسهم في تحسين كافة عناصرها 

 . المجتمعات

أنرره لكرري يررتم تأصرريل التطرروير ليصررم بمصررلحة العمليررة ( 3م، ص545.)ويؤكررد الغامرردي 

اإلشرافية يجم أن يتميز دوماً بالسعي نحو األفضل، واستشرعار الفررص الممكنرة للتغييرر، وتوظيرف 

مثل لها، ولهذا كان ال برد مرن االسرتفادة مرن التقنيرات واألسراليم القدرات العقلية لتحقيق االستثمار األ

اإلشرافية الحديثة لتضرفي اللمسرات التجديديرة علرى العمليرة اإلشررافية التري أصربحت ضررورة ملحرة 

فعالقة المشرفة التربوية بالتقنية مطلم عصري ال يمكن االبتعاد عنه للتعامرل . يمليها العصر الحالي

 .ظل ما أفرزته هذه التقنية من تحديات ومستحدثات جديدةوالتكيف بنجاح في 

ونظراً ألهمية اإلشراف التربوي ودور المشرفات التربويات علرى بررامج صرعوبات الرتعلم، 

 كبيرر بردور أن اإلشراف يسهم(." 552.نقال عن الجرجاوي والنخالة، -ص542.الدغمي، )تذكر 

 داخل المعلمين ممارسات فاعلية تتوقف زيادة فعليه ،التعلمية وتطويرها التعليمية تحسين العملية في

 اإلدارة أداء وتحسرين المنراهج الدراسرية، تعرديل فري النظرر إعرادة يمكن خالله ومن الصفية، الغرف

 بأنره التربوي يتصف اإلشراف لذا .للطالم التعليمي التحصيل بمستوى االرتقاء وضمان المدرسية،



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

981 

 االرتقراء إلرى حاجرة حير  أن هنرا  التعلميرة، التعليميرة عمليرةال اتجاهرات جميرع تغطري شاملة عملية

 ."التعلمية التعليمية العملية بمستوى

والمتأمل في الواقع الفعلي ألداء المشرفات التربويرات فري بررامج صرعوبات الرتعلم لمهرامهن 

يره عل. اإلشرافية يلمس أن هنا  معوقات وصعوبات تواجههن فتحول دون تحقيقهن للنجراح المرأمول

حاولت هذه الدراسة التعرف على معوقاته اإلشراف التربوي في برامج صعوبات التعلم الملحقة فري 

مدارس المرحلة االبتدائية بمنطقة الرياض من وجهة نظر المعلمات وسبل تطويره في ضروء بعرض 

 . المتغيرات

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تررؤدي دوراً كبيررراً فرري تحسررين العمليررة  بمررا أن اإلشررراف التربرروي عمليررة ديناميكيررة متطررورة  

فعليه تتوقف زيرادة وتحسرين فاعليرة ممارسرات المعلمرين داخرل الصرف . التعليمية التعلمية وتطويرها

الدراسي، ومن خالله يمكن للمشررف التربروي إعرادة النظرر فري تعرديل المنراهج الدراسرية، وتحسرين 

لرذا يتصرف اإلشرراف . تحصيل التعليمري للطالرمأداء اإلدارة المدرسية، وضمان االرتقاء بمستوى ال

 . التربوي بأنه عملية شاملة تغطى جميع اتجاهات العملية التعليمية التعلمية

وتتمثل مشكلة الدراسة وجود بعض المعوقرات التري تحرول دون تأديرة المشررفات التربويرات 

ائيرة؛ وممرا سربق وبحكرم الملحقة فري مردارس المرحلرة االبتد لمهام عملهن في برامج صعوبات التعلم

عمل الباحثة بالميدان الحظت بأن هنا  قصوراً فري دور اإلشرراف التربروي علرى بررامج صرعوبات 

الرررتعلم؛ ولتحسرررين العمليرررة التعلميرررة وتفعيرررل دور المشررررفات التربويرررات فررري أداء واجبررراتهن والقيرررام 

حاولرة التعررف علرى نروع بمسؤولياتهن فال بد من معالجة هذا القصور، لرذلك جراءت هرذه الدراسرة م

 .المعوقات وسبل تطويرها

 : ك تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على السؤال الرئيس التاليلذول

ما معوقات اإلشراف التربوي في برامج صعوبات التعلم الملحقرة فري مردارس المرحلرة االبتدائيرة  -

لريراض  ويتفررع مرن وسبل تطويره في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظرر المعلمرات بمنطقرة ا

 :هذا السؤال األسئلة التالية

ما معوقات األشراف التربوي لبرامج صعوبات التعلم الملحقة في مدارس المرحلة االبتدائية في . 4

 ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض  

المرحلرة االبتدائيرة  ما سبل تطوير اإلشراف التربوي لبررامج صرعوبات الرتعلم الملحقرة بمردارس. .

 في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض  

 :ما أثر كل من العوامل التالية. 3

عدد الدورات التدريبية في استجابات معلمرات أفرراد العينرة -ج -سنوات الخبرة -بـ-الدرجة العلمية. أ

 قرة بمردارس المرحلرة االبتدائيرة فريحرول برنرامج اإلشرراف التربروي لبررامج صرعوبات الرتعلم الملح
  ضوء بعض المتغيرات بمدينة الريا

 .حاولت الدراسة الحالية تحقيق األهداف التالية: أهداف الدراسة

التعرف على معوقات اإلشراف التربوي لبرامج صعوبات التعلم الملحقة في مدارس المرحلة  -

 . ات بمدينة الرياضاالبتدائية في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلم

التعرف على سبل تطوير اإلشراف التربوي لبرامج صعوبات التعلم الملحقة بمدارس المرحلة  -

 .االبتدائية في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض

معلمات صعوبات )التعرف على الفروق ذات الداللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة -

حول اإلشراف التربوي لبرامج صعوبات التعلم الملحقة بمدارس المرحلة االبتدائية في ( التعلم

الدرجة )ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمات بمدينة الرياض تبعاً لمتغيرات الدراسة 

  (العلمية، سنوات الخبرة، الورش التدريبية
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 :أهمية الدراسة

 :األهمية النظرية

ه الدراسة من أهمية الدور الذي يقوم به اإلشراف التربوي في العملية التعليمية تنبع أهمية هذ .4

 . لبرامج صعوبات التعلم والذي يعد عنصراً مهماً من عناصرها ومن وسائل تطويرها

تطوير وتحسين دور المشرفات التربويات في رفع كفاءة أداء المعلمات المهنية والتربوية  ..

لذي يشمل استراتيجيات التدريس، وإجراءات التشخيص، وإعداد لمواكبة التطوير المعرفي ا

 .الخطط التربوية الفردية، وتنفيذها لتحقيق األهداف التربوية المنشودة

 :األهمية التطبيقية

قد تسهم هذه الدراسة في إثراء موضوع اإلشراف التربوي لبرامج صعوبات التعلم والذي  .4

 .لم التلميذاتبدوره سيحسن أساليم تعليم المعلمات وتع

تكشف جوانم القوة في اإلشراف التربوي في برامج صعوبات التعلم لتعزيزها ومعرفة جوانم  ..

 .القصور لمعالجتها

 : حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على اإلشراف التربوي لبرامج صعوبات التعلم : الحدود الموضوعية 

متغيرات وسبل تطويره من وجهة نظر الملحقة في مدارس المرحلة االبتدائية في ضوء بعض ال

 .المعلمات بمدينة الرياض

اقتصرت هذه الدراسة على جميع معلمات برامج صعوبات التعلم الملحقة : الحدود البشرية 

 .بمدارس المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض

صعوبات اقتصرت هذه الدراسة على مدارس وزارة التعليم الملحقة بها برامج : الحدود المكانية 

 .التعلم بمدينة الرياض

 .هـ 4132- 4134طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني : الحدود الزمنية 

 : مصطلحات الدراسة

الصرف : تدور حول( عوق)في لسان العرب أن مادة ( 1..4ابن منظور، )ذكر  :المعوقات

اد أمراً فصرفه عنه وعوقه وذلك إذا أر: صرفه وحبسه، ومنع التعويق واالعتياق: والحبس عوقا

كله وصرفه وحبسه، والعوق األمل الشاغل، وعوائق الدهر الشواغل من أحداثه، : وتعوقه، واعتاقه

 .والتعويق التثبيط

بأنها مجموعة الصعوبات المتعلقة بالجوانم التنظيمية والجوانم التعليمية "تعرف : المعوقات

 (..54.الزهراني، ." )والمعرفية

هو النشاطات التربوية المنظمة التعاونية المستمرة التي يقوم بها المشرفون :" ربوياإلشراف الت

التربويين ومديرو المدارس واألقران والمعلمات أنفسهن بغية تحسين مهارات المعلمين التعليمية 

 (.445، ص،543.بركات، . )وتطويرها، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف العملية التعلمية

  Learning Disabilities: صعوبات التعلم

هري اضرطرابات فري واحردة أو : ينص التعريف الفدرالي األمريكي على أن صعوبات الرتعلم

أكثرر مرن العمليرات النفسرية األساسرية التري تتضرمن فهرم واسرتخدام اللغرة المكتوبرة أو اللغرة المنطوقرة 

اإلمررالء، والتعبيررر، )تابررة والترري تبرردو فرري اضررطرابات االسررتماع، والتفكيررر، والكررالم، والقررراءة، والك

والرياضيات والتي تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السرمعي أو البصرري أو غيرهرا ( والخط

 (.1، ص،554.البتال، )من العوق أو ظروف التعلم أو الرعاية األسرية 

علررى أنهررا حالررة مزمنررة ذات ( (LDA :كمررا عرفررت جمعيررة األطفررال ذوي صررعوبات الررتعلم

كمرا أنهرا قرد ترؤثر  integrationرولروجي ترؤثر سرلباً وبشركل انتقرائي علرى النمرو والتكامرل أصرل نيو

وتنشررأ صررعوبات الررتعلم . أيضررا علررى كررل مررن القرردرات اللفظيررة وغيررر اللفظيررة، أو علررى أحرردهما فقررط

المحددة كحالة إعاقة مميزة وتختلف في مظهرها وفي درجة حدتها، ويمكن لهذه أن تمترد مردى حيراة 
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وأن ترررؤثر علرررى تقرررديره لذاتررره، وعلرررى مسرررتوى تعلمررره، وأدائررره الررروظيفي والمهنررري، ونشرررأته  الفررررد

 (53، ص554.)االجتماعية، وأنشطة الحياة اليومية هلهان وآخرون 

 : اإلطار النظري

اهتمررت وزارة التعلرريم بطالبهررا، وبتقررديم الخرردمات التربويررة المتنوعررة والمتميررزة لهررم، والترري 

دارس التعليم العام الذين هم بحاجة إلى الخردمات التربويرة الخاصرة، وهرم تشمل شريحة من طالب م

أولئك الذين يواجهون صرعوبات الرتعلم، فقرد صردر تعمريم معرالي وزيرر التربيرة والتعلريم فري المملكرة 

هـ القاضي بالبدء في تنفيرذ بررامج صرعوبات 1/4142/..في  54/4./4/.3العربية السعودية رقم 

إدارة صرعوبات )هرـ لردى البنرات 4144/4142هرـ لردى البنرين و4142/4144م التعلم مرع بدايرة عرا

 (.545.التعلم، 

برنامجراً فري كرل مرن ( .4)وكانت هذه البداية لظهور برامج صعوبات الرتعلم وكانرت بواقرع 

الريرراض وجرردة والمنطقررة الشرررقية، ثررم توالررت البرررامج حتررى أصرربحت توجررد فرري معظررم مرردن وقرررى 

 1،5هـ لوجود ما نسبته ..41.2/41برنامجاً غي عام  214ودية حي  بلغت المملكة العربية السع

 (.541.بخاري،)من إجمالي تالميذ مدارس التعليم العام يواجهون صعوبات في التعليم 

وبما أن اإلشراف التربوي يعد من أهم محاور العملية التربوية والتعليمية وذلك لصلته 

بجملة من الوظائف تبدأ بالتخطيط بهدف ترجمة األهداف إلى القوية بعمليات اإلدارة التي تتمثل 

سلسلة متعاقبة من الخطوات ضمن رؤية مستقبلية وهذا يقود إلى توزيع المهام والمسؤوليات 

اإلدارية بين جميع العاملين في المؤسسة وكذلك المتابعة واإلشراف والتقييم لصيانة األهداف بناًء 

 (.34، ص552.حبايم )مل بتحقيقها المشرف التربوي على الغايات المنشودة التي يأ

وقد اختلف التربويون في طبيعة العملية اإلشرافية، فمنهم من رأى أنها تقوم علرى مجموعرة 

تنظرريم عمليررة اختيررار األسرراليم اإلشرررافية بدقررة وبمررا : مررن االفتراضررات، ومررن هررذه الفرضرريات أوالً 

ليم القديمرة فري اإلشرراف الرذي كران يعتمرد علرى تصريد تجنرم األسرا: ثانيراً . يحسن من أداء المعلمين

ومنهرا مرن رأى أن بعرض والمعلمرين . جرابييأخطاء المعلمرين والتركيرز عليهرا دون النظرر ألدائره اإل

والمعلمررات ال يمتلكررون المعرفررة الكافيررة لمررا يجررم أن يفعلرروه وكيررف يبحثررون عررن المعرفررة الحديثررة 

لررى مشرررف يتررابعهم ويبحر  ويستقصرري المعرفررة لهررم ويقرروم لررذلك فهررم يحتراجون إ. واألفكرار الجديرردة

بتدريبهم؛ ومنهم من نظر إليها على أنها عملية تفاعل ثنائية بين المشرفة والمعلمة تهدف إلى تحسين 

عملية التعلم والتعليم باإلضافة إلى النمو الشخصي والمهني للمعلمة والمشرفة على حد سرواء، بينمرا 

نهررا سلسررلة مررن التفرراعالت واألحرردا  الترري تررتم بررين المعلمررة والمشرررفة يتصررورها فريررق ثالرر  علررى أ

التربوية أي عملية لها مدخالت ومخرجات على أن تكون المخرجات علرى نحرو أفضرل مرن ذي قبرل 

(Treslan,2009:2-4.) 

أنه عملية اإلشراف عمليرة تفاعرل ترتم برين  (Colantonio,2005,p32)فقد رآه كوالنتونيو 

ويررات والمعلمررات بهرردف إنمرراء وتطرروير أدائهرن بحيرر  تكررون المحصررلة النهائيررة هرري المشررفات الترب

السعي لتقدم أفضرل تعلرم للمرتعلم، وقرد يتضرمن تحقيرق هرذا الهردف العمرل علرى تغيرر سرلو  المرتعلم، 

 .وتعديل المناهج، وإعادة تشكيل البيئة بحي  تخدم العملية التعليمية

علرى أنهرا عمليرة تهردف  Gordon & Ross, 2005,p11))وينظر إليها جوردون وروس 

إلى تطوير جميع عناصر الموقف العلمي كمرا يؤكردان أن اإلشرراف التربروي الفعرال يجرم أن يكرون 

مبنيررراً علرررى قاعررردة ديمقراطيرررة بحيررر  ال يفررررض المشررررف التربررروي آراءه علرررى الهيئرررة التعليميرررة، 

المشرفين التربويين والمعلمين تبنى على واإلشراف الديمقراطي ما هو إال تجسيد لفكرة التعاون بين 

جهد المعلم من خالل مشاركة المشرف التربوي في صياغة األهداف، ووضرع األسراليم التري تعمرل 

 .على تحسين العملية التعليمية والوصول إلى األهداف

أن إتبرراع المشرررف التربرروي ( P8) Lizzio & Wilson,2005ويرررى ليزيررو وولسررون 

فردة لن تؤدي أهمية كبرى في تشجيع المعلمين على التقدم والنمو والتطرور، برل ألساليم إشرافية من
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على المشرف إتباع عملية االنخراط والتنويع في تقديم األساليم اإلشررافية الحديثرة للمعلمرين، وذلرك 

 ومرن بنرود هرذه االسرتراتيجية. بإتباع استراتيجية حديثة في استخدام تلك األساليم وفي عمليرة التقيريم

تنظرريم عمليررة اختيررار األسرراليم بدقررة، وبشرركل منسررق ومررنظم، ومرتبطررة بطبيعررة الموقررف التعليمرري، 

ومن بنود هذه االستراتيجية المتبعة عدم فررض األسراليم  .ومتناسبة مع قدرات وتوجيهات المعلمات

افي على المستفيدين منها في وقت واحد، مما يؤدي إلرى تحقيرق األهرداف المرغوبرة، وبرالنمط اإلشرر

 .المتبع من قبل المشرفين التربويين

إلرررى أن توظيرررف أسررراليم ( Caires &Almeida,2007,p6)وقرررد أشرررار الميررردا وكيررررز 

اإلشراف التربوية الحديثة يتطلم أن يتوفر لدى المشرفة التربوية مجموعة من الخصرائص  ووسائل

وجرود : لحديثرة، وهريوالسمات، والمهارات التي تساعدها فري توظيرف تلرك األسراليم والخصرائص ا

مفهوم إيجابي عن الذات لدى المشرفة التربوية، والقدرة على التواصل الفردي والجمراعي، واإللمرام 

بالمعرفة والثقافة المتعلقة بالتعلم والتعليم والقدرة على تجزئة وتجريم التردريس مرن خرالل مهرارات 

علررى مجرراراة الوقررت، والتعامررل مرررع المتابعررة والمالحظررة، وامررتال  العالقررات اإلنسررانية، والقرردرة 

التعصررم والتغلررم علررى الترروتر، واإللمررام بكافررة المهررارات المهنيررة لوشررراف مررن أسرراليم وطرررق، 

 .والقدرة على ممارستها وتقويمها

يهدف اإلشراف التربوي في ميدان التربية الخاصة : أهداف اإلشراف التربوي في التربية الخاصة

 :إلى اآلتي

 .ية، ويوجه المعلمات إلى مراعاتهافل تحقيق األهداف االجتماعية والتربوالعمل على ما يك .4

مساعدة معلمات التربية الخاصة على الوقوف على أحسن الطرق التربوية واالستفادة منها  ..

 .في تدريس موادهن وإطالعهن على كل جديد في ميدان تخصصهن

ت إنسانية بين هيئة الكشف عن حاجات المعلمات في التربية الخاصة وتكوين عالقا .3

 .التدريس

احترام شخصية المعلمات واحترام قدراتهن الخاصة ومساعدتهن على أن يصبحن قادرات  .1

 .على توجيه أنفسهن وتحديد مشكالتهن وتحليلها

مساعدة معلمات التربية الخاصة على االستفادة من البيئة المحلية والتعرف على مصادرها  .5

 .المادية واإلنسانية

 .تنسيق البرامج التعليمية لتحسين العملية التربوية العمل على .2

مساعدة معلمة التربية الخاصة على تقويم أعمال التلميذات وإعانتهن على تقويم أنفسهن  .4

 (..34، ص545.الجالمدة، )

 :معوقات اإلشراف التربوي

فري  يواجه اإلشراف التربوي العديد من الصعوبات التي تحد من فاعليتره وتأثيرهرا اإليجرابي

كثررة الضرغوط : إلى صعوبات متعددة منها( 52، ص552.)العملية التربوية حي  أشارت الزايدي 

وعدم وجود تأهيل كرافي للمشررفة التربويرة التري تمكنهرا ، اإلدارية على المشرفة التربوية والمعلمات

 ،رسررةوضررعف التعرراون بررين المشرررفة التربويررة ومررديرة المد، مررن القيررام بمهمررة اإلشررراف التربرروي

، وضرعف البنيرة التحتيررة الالزمرة عرردم تزويرد المردارس بالوسررائل المسراعدة علررى اإلشرراف التربرروي

واعتياد المشرفة . وعدم إشرا  المشرفة التربوية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهن الميداني

د، وقلرة دعرم المسرئولين التربوية على القيام بعملهرا بطريقرة آليرة اعتياديرة تخلرو مرن االبتكرار والتجدير

المشرررفة التربويررة مررن مشرركالت ومررا تقترحرره مررن وجهررات نظررر لتطرروير  إليهههواهتمررامهم بمررا تشررير 

 .اإلشراف التربوي

 :تطور اإلشراف التربوي

يؤكررد التربويررون علررى أن دور المشرررفة التربويررة يعررد عنصررراً أساسرراً مررن عناصررر العمليررة 

ي، ذلرك الن عمرل المشررفة يررتبط بشركل مباشرر بعمرل المعلمرة التربوية التعليمية في أي نظرام تعليمر
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المسئولة عن تعليم وتربية األجيال الصاعدة، كما تسهم المشرفة التربوية بدورها في اإلشراف علرى 

المعلمررة وترردريبها بمررا يتناسررم مررع متغيرررات العصررر ومتطلبررات تنفيررذ المنرراهج الدراسررية ومناشررطها 

ئة تعليمية مناسبة، وتحقيق ظروف تعلم أبسط وأوضرح وأفضرل إلرى وكذلك في مساعدتها في خلق بي

أن عملية تحسين أداء المعلمة الصفي عرن طريرق أسراليم منظمرة وحديثرة، ومخطرط لهرا تهردف إلرى 

تعديل سلو  المعلم داخرل غرفرة الصرف، وتحسرين عمليرة التردريس بالتعراون مرع المشررف التربروي 

 (.42م، ص552.العمري، )

لمسرتمرة للنهروض بالعمليرة التعليميرة وتحقيرق أفضرل تعلريم أصربح رهنراً إذا مرا إن العمليات ا

اقترنت بالتقنيات الحديثة، بغية مواجهة المتغيرات التي أصبحت تغرزو العرالم بشركل سرريع ولتحقيرق 

الطموحررات واآلمررال الترري ينشرردها المجتمررع لتحسررين األوضرراع القائمررة والترري يتخللهررا أوجرره القصررور 

ك كان لزاماً تطوير العملية التربوية والتعليميرة مرن خرالل االسرتعانة بالتقنيرات الحديثرة والضعف فلذل

لخدمة كافة عناصر العملية التعليمية وبالتالي تتمكن من تلبية االحتياجرات المختلفرة لهرذه المجتمعرات 

 (.32.، ص.54.السعايدة، والكايد، )

اهاترره التربويرة كرران البرد مررن ظهررور وأمرام هررذا التطرور فرري مفهروم اإلشررراف التربروي واتج

أساليم إشرافية قادرة على تحقيق األهرداف الجديردة، وابتكرار أسراليم حديثرة وأصربح هردفها جميعراً، 

التعاون اإليجرابي برين مرن يعنريهم أمرر التربيرة، فاإلشرراف التربروي يتطرور ويتغيرر أحروال المجتمرع 

ة، وهو يختلف براختالف هرذه األمرور ومرا يكتنفهرا وبتغير األهداف التربوية، وبتغير المواقف التربوي

من متغيرات، ومن ثم سيجد المشرف التربوي نفسه أمام أكثر من متغير، وحيرال أكثرر مرن احتمرال، 

وقد يجد نفسه مضطراً الستخدام هرذا األسرلوب أو ذا ، أو المرزج بينهمرا ليواجره متطلبرات المواقرف 

ويهردف اإلشرراف التربرروي إلرى تحسررين (. 13م، ص552. زكررري،. )التعليميرة التري يشرررف عليهرا

عمليررة الررتعلم والتعلرريم مررن خررالل تحسررين جميررع العوامررل المررؤثرة عليهررا، ومعالجررة الصررعوبات الترري 

 . تواجهها وتطوير العملية التعليمية في ضوء األهداف التي تضعها وزارة والتعليم

 :الدراسات السابقة

التي لها عالقة بموضوع الدراسة؛ وذلك من أجل  تم االطالع على العديد من الدِّراسات

 .إعطاء خلفية وافية عنها واالستفادة من الموضوعات التي أثارها الباحثون في دراساتهم

فرري دراسررتهما للتعرررف علررى االحتياجررات التدريبيررة ( 542.)ويررذكر العبررد الجبررار والطيررار 

ودية، حير  شرملت عينرة الدراسرة لمشرفي معلمري الصرم وضرعاف السرمع فري المملكرة العربيرة السرع

فري ( بنرات –بنرين )جميع مشرفي معلمي الصم وضرعاف السرمع فري اإلدارة العامرة للتربيرة الخاصرة 

وباستخدام المنهج الوصفي، ترم التوصرل إلرى العديرد مرن ، مشرفاً ( .3) وزارة التعليم وكان عددهم 

المجررال  حتياجرراتهم التدريبيررة فرريميررل اسررتجابات عينررة الدراسررة إلررى وصررف درجررة ا: النتررائج أهمهررا

المعرفي بـ كبيرة جداً الكتساب المعارف المتعلقة بأساليم قياس وتشخيص التالميرذ الصرم وضرعاف 

السررمع، واألسرراليم الحديثررة فرري الترردريم، وكررذلك اكتسرراب معرفررة االتجاهررات الحديثررة فرري التقررويم 

ارات إلرى احتيراجهم الكبيرر جردا الكتسراب كما تبين ميل أفراد الدراسة في جانم تنمية المهر. التربوي

كمرا أوضرحت الدراسرة احتيراج . مهارة التعامرل مرع التالميرذ الصرم وضرعاف السرمع زارعري القوقعرة

عينة الدراسة لتنميرة االتجاهرات المتعلقرة بتطروير العمرل اإلشررافي، وتطروير االختبرارات والمقراييس 

وكررذلك متابعررة كررل جديررد فرري مجررال  التشخيصررية الترري تكشررف عررن قرردرات الصررم وضررعاف السررمع،

اإلشررراف التربرروي، وتحفيررز معلمرري ومعلمررات الصررم وضررعاف السررمع لتطبيررق البرنررامج التربرروي 

 .الفردي، واالستفادة من نتائج التقويم في تطوير العملية التعليمية

إلى التعرف علرى دور المشررفات التربويرات فري تطروير ( 542.)بينما هدفت دراسة عتين 

عوبات الررتعلم فرري ضرروء عرردد مررن المتغيرررات المؤهررل العلمرري وسررنوات الخبرررة وعرردد برررامج صرر

أن هنرا  موافقرة برين : وكان من أهرم النترائج، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. الدورات

أفراد عينة الدراسة علرى سربل تفعيرل دور المشررفات التربويرات فري تطروير بررامج صرعوبات الرتعلم 
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سرربل التاليررة؛ حرر  المعلمررات علررى اسررتخدام طرررق ترردريس متنوعررة مررع األطفررال ذوي تتمثررل فرري ال

وتقررديم نمرراذج  وتشررجيع المعلمررات علررى توعيررة أفررراد المجتمررع بصررعوبات الررتعلم، صررعوبات الررتعلم

كمررا سرراهمت فرري خلررق جررو مررن التعرراون بررين معلمررات ، لونجرراز اإلبررداعي لررزميالتهن ذوات الخبرررة

، الفعلي لمعلمات صرعوبات الرتعلم للروزارة ورفع االحتياج، فة المصادرالصف العادي ومعلمات غر

وكذلك تشجيع المعلمات على تطوير األنشطة الالصفية ومتابعة تنفيذ التوصيات النهائية التري تكتبهرا 

 .المشرفات للمعلمات بعد زيارتهن الميدانية

تدريبيررة لمشرررفي فرري دراسررتها إلررى التعرررف علررى االحتياجررات ال (545.)وأشررارت العمررر 

وشرملت عينرة الدراسرة جميرع مشررفي  معلمي الصم وضعاف السمع فري المملكرة العربيرة السرعودية،

فرري وزارة التعلرريم ( بنررات -بنررين)معلمرري الصررم وضررعاف السررمع فرري اإلدارة العامررة للتربيررة الخاصررة 

ي األول للعرام مشرفاً في كل من مدينة الرياض وجدة والدمام في الفصرل الدراسر( .3)وكان عددهم 

: وباستخدام المرنهج الوصرفي ترم التوصرل إلرى العديرد مرن النترائج أهمهرا، هـ .413-4134الدراسي 

ميل استجابات عينة الدراسة إلى وصف درجة احتياجراتهم فري المجرال المعرفري الكتسراب المعرارف 

فري الترردريم المتعلقرة بأسراليم قيراس وتشرخيص التالميرذ الصررم وضرعاف السرمع واألسراليم الحديثرة 

كمرا تبرين ميرل أفرراد  وكذلك اكتساب معرفرة االتجاهرات الحديثرة فري التقرويم التربروي بدرجرة كبيررة؛

الدراسة فري جانرم تنميرة المهرارات إلرى احتيراجهم الكبيرر جردا الكتسراب مهرارة التعامرل مرع التالميرذ 

ة لتنميرررة كمرررا أوضرررحت الدراسرررة احتيررراج عينرررة الدراسررر. الصرررم وضرررعاف السرررمع زراعررري القوقعرررة

االتجاهات المتعلقة بتطوير العمل اإلشرافي وتطوير االختبارات والمقاييس التشخيصية التري تكشرف 

عرن قرردرات الصرم وضررعاف السررمع وكرذلك متابعررة كررل جديرد فرري مجررال اإلشرراف التربرروي وتحفيررز 

نترائج  معلمي ومعلمات الصم وضعاف السمع لتطبيق البرنامج التربوي الفردي وكذلك االستفادة مرن

 . التقويم في تطوير العملية التعليمية

والترري هرردفت إلررى التعرررف علررى الكفايررات ( AL-Naggar, 2009)أمررا دراسررة النجررار 

والمهررارات الضرررورية إلداري المرردارس والمشرررفين فرري الرريمن الشررمالي مررن وجهررة نظررر مررديري 

ة، وتحديررد اإلجررراءات األكثررر التربيررة والمشرررفين ومررديري المرردارس االبتدائيررة واإلعداديررة والثانويرر

مشررفا، ( 24)مرديري تربيرة و( 2)وقرد تألفرت العينرة مرن . فاعلية الكتساب تلك المهارات والكفايرات

مردير مدرسرة ابتدائيرة، وطرورت ( 25)مدير مدرسرة إعداديرة، ( 52)مدير مدرسة ثانوية، و( .2)و

لومات الديموغرافيرة العامرة، وأمرا استبانة تألفت من جزأين يحتوي الجزء األول على أسئلة عن المع

كفايرات المرنهج المدرسري المنرتظم، ونظرام اإلدارة التعليميرة، : اآلخر فيحتوي على عشر كفايرات هري

ونظررام التقررويم وتطرروير األفررراد وتحسررين المصررادر، واسررتخدام األبحررا ، وبرنررامج تحسررين المنررا  

قررات المدرسررة مررع المجتمررع، وإدارة المدرسرري، والمهررارات والنظريررات األساسررية، واالتصررال، وعال

وتوصلت الدراسة إلى أن كل الكفايات عردت مهمرة مرن قبرل المشراركين ويجرم توافرهرا فري . الطلبة

إداري المرردارس والمشرررفين، وأن الوسرريلة األفضررل إلكسرراب الكفايررات والمهررارات يكررون برردمجها 

 .وإعدادها قبل الخدمة وفي أثنائها

التعرف علرى دور المشررف التربروي فري تحسرين (  .55.)دي بينما استهدفت دراسة الشدا

األداء التعليمي لمعلمي ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، وقد تكونت العينة من 

فقررة موزعرة علرى ( 25)ولتحقيق أهرداف الدراسرة اسرتخدم الباحر  اسرتبان تتكرون مرن . معلماً (55)

التشررخيص، أسرراليم الترردريس، إعررداد و تنفيررذ الخطررة التربويررة  إجررراءات)أبعرراد االسررتبانة األربعررة 

و أشرارت نترائج الدارسرة إلرى أن درجرة دور المشررف التربروي فري ( تفعيل غرفة المصادر، الفردية

تحسين أداء المعلم التعليمي كان مرتفعا على جميع المحراور األربعرة للدراسرة، كمرا أظهررت النترائج 

صررائية بررين متوسررطات اسررتجابات مجتمررع الدراسررة بسرربم اخررتالف عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إح

إجررراءات التشررخيص، أسرراليم الترردريس، إعررداد )الخبرررة التعليميررة حررول محرراور االسررتبيان األربعررة 

 (.وتنفيذ الخطة التربوية الفردية، تفعيل غرفة المصادر 
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شررافية إلرى تحديرد الممارسرات اإل (Falender& Shafranske, 2007)فقد هردفت دراسرة

لدى مشرفي المدارس وما تتضمنه من ممارسات التعليم والتربية والتردريم وتقريم األداء كمرا هردفت 

إلى تحديد المعيقات التي تواجه العملية اإلشرافية لدى المشرفين، واستخدم الباح  المنهج التحليلري، 

إلرى التطروير المسرتمر  فأظهرت نترائج الدراسرة أن الكفراءات الخاصرة بالممارسرات اإلشررافية تحتراج

والتدريم وذلك لدعم المعرفة والمهارات والقيم القائمة على العملية اإلشرافية وأكدت نتائج الدراسرة 

 .أن الخبرة وااللتزام بعمليات التقييم الذاتي من أهم ممارسات العملية اإلشرافية

 :التعقيب على الدراسات السابقة

بقة أن هرذه الدراسرات قرد اسرتهدفت التعررف علرى تبين من خالل اسرتعراض الدراسرات السرا

-Al)وكررذلك دراسررة ( Shafranske, Falender, 2007)الممارسررات والمعيقررات مثررل دراسررة 

Naggar, 2009 ) ،والتي هدفت التعرف على الكفايات والمهارات الضرورية للمردراء والمشررفات

والتري هرردفت إلرى التعرررف ( 545.)ودراسررة العمرر ( 542.)وكرذلك دراسرة العبررد الجبرار والطيرار 

. علررى االحتياجررات التدريبيررة لمشرررفي معلمرري الصررم ضررعاف السررمع فرري المملكررة العربيررة السررعودية

وبالنسبة وقد حددت تلك الدراسات مجموعرة مرن األسراليم والممارسرات اإلشررافية وكرذلك العوامرل 

لتربوي ولعل هذه الدراسرة المعيقة لوشراف وأوضحت كذلك أن هنا  تطوراً في أساليم اإلشراف ا

تهم فري تحديرد بعرض األسراليم والممارسرات التري تسراعد فري تطروير عمليرة اإلشرراف التربروي فري 

كما أن هرذه الدراسرة اختلفرت عرن الدراسرات السرابقة بأنهرا ركرزت علرى آراء . مجال صعوبات التعلم

قررات وسرربل التطرروير، المعلمررات بينمررا ركررزت الدراسررات السررابقة علررى المشرررفين فرري تحديررد المعي

أن الكفراءات الخاصرة بالممارسرات ( Shafranske & Falender, 2007)وأظهررت نترائج دراسرة 

اإلشرافية تحتاج إلرى التطروير المسرتمر والتردريم وذلرك لردم المعرفرة والمهرارات القريم القائمرة علرى 

ات عردت مهمرة مرن أن كرل الكفاير( Al-Naggar, 2009)ِبينما أظهررت دراسرة . العملية اإلشرافية،

قبررل المشرراركين ويجررم توافرهررا فرري إداري المرردارس والمشرررفين، وأن الوسرريلة األفضررل إلكسرراب 

بينمرا أظهررت دراسرة الشردادي . الكفايات والمهارات يكون بدمجها وإعدادها قبل الخدمة وفي أثنائهرا

الدراسررة  نتررائج عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين متوسررطات اسررتجابات مجتمررع(.55.)

إجررراءات التشررخيص، أسرراليم )بسرربم اخررتالف الخبرررة التعليميررة حررول محرراور االسررتبيان األربعررة 

العبرد الجبرار )وأكدت دراسة ( التدريس، إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية، تفعيل غرفة المصادر

سرة بسربم عردم وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية برين متوسرطات اسرتجابات مجتمرع الدرا( والطيار

إجرراءات التشرخيص، أسراليم التردريس، )اختالف الخبرة التعليمية حرول محراور االسرتبيان األربعرة 

 (.إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية، تفعيل غرفة المصادر

ميرل اسرتجابات عينرة الدراسرة إلرى : كما توصلت هذه الدراسرة إلرى العديرد مرن النترائج أهمهرا

دريبيررة فرري المجررال المعرفي،كبيرررة جررداً الكتسرراب المعررارف المتعلقررة وصررف درجررة احتياجرراتهم الت

بأساليم قياس وتشخيص التالميرذ الصرم وضرعاف السرمع، واألسراليم الحديثرة فري التردريم، وكرذلك 

كما تبين ميل أفراد الدراسرة فري جانرم تنميرة . اكتساب معرفة االتجاهات الحديثة في التقويم التربوي

م الكبيررر جررداً الكتسرراب مهررارة التعامررل مررع التالميررذ الصررم وضررعاف السررمع المهررارات إلررى احتيرراجه

أن هنا  موافقرة برين أفررد عينرة الدراسرة : كان من أهم النتائج(العتين و) اما دراسة. زراعي القوقعة

وحر   على سبل تفعيل دور المشرفات التربويرات فري تطروير بررامج صرعوبات الرتعلم تتمثرل التاليرة،

ستخدام طرق تدريس متنوعة مع األطفال ذوي صعوبات الرتعلم، وتشرجيع المعلمرات المعلمات على ا

 .على توعية أفراد المجتمع بصعوبات التعلم وتقدم نماذج لونجاز اإلبداعية لزميالتي ذوات الخبرة

:إجراءات الدراسة  

تررم اسررتخدام المررنهج الوصررفي التحليلرري، والررذي يعررد مررن أنسررم المنرراهج مالءمررة لمثررل هررذه 

لدراسررة، وذلررك للتعرررف علررى معوقررات اإلشررراف التربرروي فرري برررامج صررعوبات الررتعلم الملحقررة ا
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وسرربل تطررويره مررن وجهررة نظررر المعلمررات بمنطقررة الريرراض فرري ضرروء  بمرردارس بالمرحلررة االبتدائيررة

 .بعض المتغيرات

 :مجتمع وعينة الدراسة

حقررة بمرردارس المرحلررة تكررون مجتمررع الدراسررة مررن جميررع معلمررات برررامج صررعوبات الررتعلم المل   

معلمره، أمرا عينررة الدراسرة فقررد اختيررت بطريقررة ( 154)االبتدائيرة بمدينرة الريرراض، والبرالغ عررددهن 

ويمكرن وصرف عينرة الدراسرة علرى . معلمرة( 55)عشوائية من معلمات صعوبات الرتعلم بلرغ عرددها 

 :النحو التالي

 (9)جدول رقم 

 شخصية والوظيايةيوضح توزيع عينة الدراسة وفقاً لخصائصهن ال

 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 8.0 4 سنوات 5أقل من 

 92.0 46 سنوات 45-5أكثر من 

 النسبة التكرار الدرجة العلمية

 40.0 20 بكالوريوس في مجال صعوبات التعلم

 14.0 7 بكالوريوس تربوي

 46.0 23 ماجستير في مجال صعوبات التعلم

 نسبةال التكرار الورش التدريبية

 20.0 10 ورشة واحدة

 62.0 31 ورشتين

 18.0 9 ال يوجد

 100.0 50 المجموع

( 5)أن الغالبية العظمى من المعلمات الالتي تتراوح خبرتهن ما برين ( 4)ويبين الجدول رقم

مررن إجمررالي المعلمررات %( 2)، فرري حررين وجررد أن %(..)سررنوات، حيرر  بلغررت نسرربتهن ( 45)إلررى 

وات، وهرم الفئرة األقرل مرن عينرة الدراسرة، وهرذه النتيجرة تردل علرى ارتفراع سرن( 5)خبرتهن أقل مرن 

 .مستوى الخبرة بين المعلمات عينة الدراسة مما يدل على ارتفاع مستوى المعرفة لديهن

مررن إجمررالي المعلمررات درجررتهن العلميررة %( 12)اتضررح أن  :أمررا مررا يتعلررق بالدرجررة العلميررة 

مرررن المعلمرررات درجرررتهن العلميرررة %( 15)ينمرررا وجرررد أن ماجسرررتير فررري مجرررال صرررعوبات الرررتعلم، ب

درجرتهن العلميرة بكرالوريوس تربروي، %( 41)بكالوريوس في مجال صعوبات التعلم، كما وجرد أن 

وهن يمثلن األقلية من عينة الدراسة، وهرذه النتيجرة تردل علرى ارتفراع المسرتوى الثقرافي والعلمري فري 

 .مجال صعوبات التعلم

مررن إجمررالي المعلمررات الررتحقن %( .2)تُظهررر النتررائج أن  :التدريبيررةوفيمررا يتعلررق بررالورش 

مرن المعلمرات أكملرن %( 5.)بورشتين، وهن يمثلن الفئرة األكبرر مرن عينرة الدراسرة، بينمرا وجرد أن 

مرن إجمرالي المعلمرات لرم يلرتحقن برأي علرى ورشرة تدريبيرة، %( 42)ورشة واحدة، وأخيراً وجد أن 

لررورش التدريبيررة والرردورات لمررا لررذلك مررن فوائررد فرري تجديررد وتطرروير لررذلك توصرري الباحثررة بتكثيررف ا

 . المعلمات في مجال المعرفة والتدريس

 

 :أداة الدراسة

بناًء على طبيعة البيانات المراد جمعها، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، استخدمت الباحثة 

 :من جزأين على النحو التالي االستبانة في هذه الدراسة، وتكونت االستبانة في صورتها النهائية

اشرررتمل علرررى المتغيرررات الشخصرررية والوظيفيرررة لمعلمررات صرررعوبات الرررتعلم بمدينرررة  :الجاازء األول/ أ

 (.سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، الورش التدريبية)الرياض التي تمثلت في 

 : تضمن محاور الدراسة، حي  اشتملت االستبانة على محورين وهما :الجزء الثاني/ ب
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 . فقرة( ..)، وتكون هذا المحور من معوقات اإلشراف التربوي :المحور األول .4

 .فقرة( 43)، واشتمل هذا المحور على تطوير اإلشراف التربوي: المحور الثاني ..

متحقق، متحقق نوعاً ما، : )ويقابل كل فقرة من الفقرات السابقة قائمة تحمل العبارات التالية

 Closed)ة في األداة إعداد المحاور الشكل المغلق وقد تبنت الباحث(. غير متحقق

Questionnaire )الذي يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال من عبارات األداة. 

 :قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل اآلتي :صدق أداة الدراسة

 (:Face validity)لألداة ( الخارجي)الصدق الظاهري / أ 

مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه قامت الباحثة بعرضرها فري للتعرف على 

( 2)اسرتجاب مرنهم ( 43)صورتها المبدئية على مجموعة من المحكمين األكراديميين، وكران عرددهم 

وللتأكرد مررن صردقها الظرراهري وذلررك السرتطالع آرائهررم حررول مردى وضرروح صررياغة كرل عبررارة مررن 

ينبغي تصحيحه منها، ومدى أهمية ومالئمة كل عبارة للمحور الذي عبارات االستبانة، وتصحيح ما 

تنتمي إليه، ومردى مناسربة كرل عبرارة لقيراس مرا وضرعت ألجلره، مرع إضرافة أو حرذف مرا يررون مرن 

عبارات في أي محور من المحاور؛ وعلى ضوء توجيهاتهم ومقترحراتهم توصرلت الباحثرة لالسرتبانة 

 .بصورتها النهائية

 :الداخلي لألداة صدق االتساق/ ب

تم حساب االتساق الداخلي من خالل معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليره  

 :وفق التالي

 معوقات اإلشراف التربوي: صدق االتساق الداخلي للمحور األول. 

 (1)جدول رقم 

 =Nالكلية للمحور معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور األول بالدرجة

 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م

4 0.640** . 0.626** 44 0.551** 

. 0.693** 45 0.628** 42 0.500** 

3 0.641** 44 0.747** 4. 0.575** 

1 0.521** 4. 0.649** .5 0.503** 

5 0.625** 43 0.589** .4 0.518** 

2 0.607** 41 0.579** .. 0.666** 

4 0.593** 45 0.530** - - 

2 0.685** 42 0.625** - - 

         فأقل 1011دالة عند مستوى الداللة *      فأقل 1019دالة عند مستوى الداللة **     

تبين أن قيم معامالت االرتباط بين ( .)من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول رقم 

دالة إحصائياً عند " معوقات اإلشراف التربوي"كلية للمحور األول درجة العبارة والدرجة ال

وهذا يشير إلى صدق فقرات المحور . فأقل وجميعها قيم موجبة 5255أو  5254مستوى داللة 

 .األول وقياسها للسمة التي وضعت لقياسها

 تطوير اإلشراف التربوي: صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني. 

 (1)جدول رقم 

 N=ت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحورمعامال

 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م

4 0.769** 8 0.888** 

. 0.847** 9 0.853** 

3 0.810** 10 0.899** 
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1 0.601** 11 0.837** 

5 0.765** 12 0.883** 

2 0.822** 13 0.791** 

4 0.815**  

         فأقل 1019دالة عند مستوى الداللة **     

تبين أن قريم معرامالت االرتبراط برين ( 3)من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول رقم 

دالة إحصرائياً عنرد مسرتوى " تطوير اإلشراف التربوي"درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور الثاني 

ا يشير إلى صردق فقررات المحرور الثراني وقياسرها للسرمة وهذ. فأقل وجميعها قيم موجبة 5254داللة 

 .التي وضعت لقياسها

 (:Reliability)ثبات أداة الدراسة 

معادلرررررررة كرونبرررررررا  ألفرررررررا )اسرررررررتخدمت الباحثرررررررة ( االسرررررررتبانة)ولقيررررررراس ثبرررررررات أداة الدراسرررررررة  

Cronbach'aAlpha )يوضح ذلك( 1)والجدول رقم . للتأكد من ثبات أداة الدراسة . 

(1)م جدول رق  

 ".ألداة الدراسة"قيم معامل كرونباخ ألاا "يوضح 

 معامل ثبات ألفا كرونبا  عدد البنود محاور االستبانة محاور االستبانة

 52223 .. معوقات اإلشراف التربوي المحور األول

 52.52 43 تطوير اإلشراف التربوي المحور الثاني

 52212 35 (.محاور الدراسة)الثبات العام ألداة الدراسة 

أن معامالت الثبات كرونبرا  ألفرا لمحراور الدراسرة مرتفعرة حير  ( 1)يتضح من الجدول رقم 

، أمرا (52.52)، بينمرا بلرغ معامرل الثبرات للمحرور الثراني (52223)بلغ معامل الثبات للمحور األول 

أن االسررتبانة ، وجميعهررا قيمرة مرتفعررة، ممرا يرردل علرى (52212)الثبرات العررام ألداة الدراسرة فقررد بلرغ 

 .تتمتع بدرجة عالية من الثبات

 :أساليب المعالجة اإلحصائية   

تبنرت الباحثرة فري إعررداد االسرتبانة الشركل المغلررق الرذي يحردد االسررتجابات المحتملرة لكرل فقرررة 

مستخدمة المقياس الثالثي، وتم حساب التكرارات والنسم المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف 

 ، كما ترم اسرتخدام اختبرار(ت)، واختبار(ألفا كرونبا )ومعامل ، امل االرتباط بيرسونالمعياري ومع

( أقاال فاارق معنااوي)اختبااار واسررتخدام  ،(ONE WAY ANOVA)تحلياال التباااين األحااادي 

(LSD)  وذلررك باسررتخدام الحررزم اإلحصررائية(SPSS ) ولتسررهيل تفسررير النتررائج اسررتخدمت الباحثررة

ى اإلجابة على بنود األداة، حي  تم إعطاء وزن للبردائل، قامرت الباحثرة األسلوب التالي لتحديد مستو

بمراجعتهررا تمهيررداً إلدخالهررا للحاسرروب للتحليررل اإلحصررائي، وتررم إدخالهررا للحاسرروب بإعطائهررا أرقامرراً 

 ،3= متحقررق)حيرر  أعطيررت اإلجابررة ، (الترميررز)معينررة، أي بتحويررل اإلجابررات اللفظيررة إلررى رقميررة 

، ثرم تصرنيف تلرك اإلجابرات إلرى ثالثرة مسرتويات متسراوية (4=، غير متحقق .= متحقق إلى حد ما 

÷ ( 4-3=)عردد بردائل األداة÷ ( أقرل قيمرة-أكبر قيمرة= )طول الفئة  :المدى من خالل المعادلة التالية

 لنحصل على التصنيف الذي يوضحه الجدول التالي 5222= 3

 (1)جدول 

 أداة الدرسةتوزيع للائات وفق التدرج المستخدم في 

 مدى التحقق الترميز درجة التحقق

1.66 4 غير متحقق إلى    من 1

233.إلى   . متحقق إلى حد ما  من 1.67

3 إلى 231.من  3 متحقق  

 :عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها
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 ما معوقات اإلشراف التربوي؟: النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نص على اآلتي

بررة علررى هررذا السررؤال تررم حسرراب التكرررارات والنسررم المئويررة والمتوسررطات الحسررابية لوجا

واالنحرافرات المعياريررة والرتررم السررتجابات معلمررات صرعوبات الررتعلم بمدينررة الريرراض علررى معوقررات 

 : اإلشراف التربوي، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 

 (1)جدول رقم 

 لم بمدينة الرياض على معوقات اإلشراف التربوياستجابات معلمات صعوبات التع

رقم 

العبا

 رة

 العبارات

ب 
س

لن
وا

ر 
را

تك
ال

ية
و
مئ

ال
 

 درجة الموافقة
المتو

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ترتيب 

 العبارة

درجة 

 التحقق
متحق

 ق

متحقق 

نوعاً 

 ما

غير 

 متحقق

4 

ضرررعف تأهيرررل المشررررفات التربويرررات ممرررا 

اإلشرافية فري مجرال  يعيق قيامهن بمهامهن

 .صعوبات التعلم

  45 .2 . 

2.12 .689 42 
متحقق 

 42 .5 35 ٪ نوعا ما

. 
التركيررررز علررررى األمررررور اإلداريررررة والفنيررررة 

 .وإهمال العملية العالجية

  .5 .5 5 
 متحقق 2 670. 2.40

٪ 55 15 45 

3 
ضررعف التنسرريق بررين المشرررفات التربويررات 

 .ومديرات المدارس

  .3 42 44 
2.24 .797 43 

متحقق 

 .. .3 12 ٪ نوعا ما

1 
القصرررور فررري تزويرررد المررردارس بالوسرررائل 

 .المساعدة على اإلشراف التربوي

  35 44 . 
 متحقق 5 785. 2.42

٪ 25 .. 42 

5 

عدم إشرا  المشرفات التربويات في مجال 

صعوبات التعلم في عمليرة اتخراذ القررارات 

 . في الميدان

  .3 .. 5 

 متحقق 4 663. 2.36
٪ 12 11 45 

2 
قيام المشرفات التربويات بعمليرة اإلشرراف 

 . التربوي بطريقة روتينية خالية من اإلبداع

  35 41 2 
 متحقق 4 707. 2.48

٪ 25 .2 4. 

4 

عدم تقبل المعلمرات لمرا تطرحره المشررفات 

التربويات من مشكالت وما تقترحه لتطوير 

إلشرررراف التربررروي فررري مجرررال صرررعوبات ا

 .التعلم

  41 .5 44 

2.06 .712 4. 
متحقق 

 .. 55 2. ٪ نوعا ما

2 
عدم توحيرد إجرراءات المهرام اإلشررافية فري 

 الميدان

  35 43 4 
 متحقق . 734. 2.46

٪ 25 .2 41 

. 
قيرررام المشررررفة التربويرررة بتصررريد األخطررراء 

 .لمعلمات صعوبات التعلم

  44 .1 . 
2.16 .710 45 

متحقق 

 42 12 31 ٪ نوعا ما

45 

عرررردم اسررررتخدام الموضرررروعية فرررري عمليررررة 

اإلشرررراف التربررروي فررري مجرررال صرررعوبات 

 .التعلم

  .3 .5 4 

2.32 .713 45 
متحقق 

 41 15 12 ٪ نوعا ما

44 
غياب معايير اختيرار المشررفات التربويرات 

 .في مجال صعوبات التعلم
  .1 42 2 

2.32 .741 44 
متحقق 

 42 32 12 ٪ نوعا ما

4. 
عرررردم ترررروفير فرررررص الرررردورات التدريبيررررة 
المتخصصررة لرفررع الكفرراءة اإلشرررافية لرردى 

 .مشرفات صعوبات التعلم

  .. 41 4 
 متحقق 3 733. 2.44

٪ 52 .2 41 

43 
عدم تقبل المعلمات التوجيهرات مرن مشررفة 

 .الميدان

  44 .. 45 
2.02 .654 .5 

متحقق 

 5. 52 .. ٪ نوعا ما

41 

شرررح المخصصرررات الماليرررة الالزمرررة لتنفيرررذ 

بعررض األسرراليم اإلشرررافية لرردى مشرررفات 

 .صعوبات التعلم

  .2 42 2 

 متحقق 1 705. 2.44
٪ 52 3. 4. 

45 
نقص أعداد المشرفات التربويات في مجال 

 .صعوبات التعلم

  .1 4. 4 
 متحقق . 717. 2.34

٪ 12 32 41 

42 

عرررردم إلمررررام المشرررررفات بأسرررراليم التقررررويم 

والقيرررراس والتشررررخيص وطرررررق الترررردريس 

 .الحديثة في مجال صعوبات التعلم

  .5 44 43 

2.14 .808 42 
متحقق 

 2. 31 15 ٪ نوعا ما

44 
قصرررررور الصرررررالحيات التررررري تتمترررررع بهرررررا 

المشررفات التربويررات فري مجررال صررعوبات 

  .5 .4 3 
 متحقق 2 593. 2.34

٪ 15 51 2 
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رقم 

العبا

 رة

 العبارات

ب 
س

لن
وا

ر 
را

تك
ال

ية
و
مئ

ال
 

المتو درجة الموافقة

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ترتيب 

 العبارة

درجة 

 التحقق
متحق

 ق

متحقق 

نوعاً 

 ما

غير 

 متحقق

 .التعلم

42 
ضرعف التأهيرل األكراديمي والمهنري لربعض 

 .معلمات صعوبات التعلم

  41 .. 4 
2.14 .639 44 

متحقق 

 41 52 2. ٪ نوعا ما

4. 
وجود معلمات صعوبات تعلم غير مؤهالت 

 .تربوياً 

  4 .5 42 
1.78 .679 .. 

متحقق 

 32 55 41 ٪ نوعا ما

.5 
عدم وعي بعرض معلمرات صرعوبات الرتعلم 

 .بأهمية اإلشراف التربوي

  44 .2 43 
1.96 .699 .4 

متحقق 

 2. .5 .. ٪ نوعا ما

.4 

قصرور القيرادة المدرسرية فري المسراهمة فري 

اإلشررراف علررى معلمررات صررعوبات الررتعلم 

والمتابعررة علررى عمليررة التشررخيص والخطررة 

 . العالجية

  4. .5 2 

2.26 .664 4. 
متحقق 

 .4 55 32 ٪ نوعا ما

.. 
عررررررردم مواكبرررررررة المشررررررررفات التربويرررررررات 
االتجاهرررات الحديثرررة فررري مجرررال اإلشرررراف 

 .التربوي في التخصص

  41 35 2 
2.16 .618 41 

متحقق 

 .4 25 2. ٪ نوعا ما

 متحقق نوعا ما 357. 2.24 المتوسط الحسابي العام للمحور

 اتدرج 1المتوسط الحسابي من * 

 :تبين ما يلي( 1)من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول رقم 

أن هنا  تفاوت في درجة موافقة أفراد عينة الدراسة حول معوقات اإلشراف التربوي، حي   -أ

وهذه المتوسطات ( 212.إلى  4242)تراوحت متوسطات موافقتهن على عبارات هذا المحور ما بين 

متحقق نوعا )لثالثة من المقياس المتدرج الثالثي واللتين تشيران إلى درجة تقع في الفئتين الثانية وا

، حي  يتبين من النتائج أن معلمات صعوبات التعلم بمدينة الرياض يرين أن هنا  تسع (ما، متحقق

، حي  تراوحت المتوسطات الحسابية (45-44-5-.-1-41-.4-2-2)عبارات متحققة وهم رقم 

، وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج (212.إلى  231.)لهذه العبارات ما بين 

، وهي الفئة التي تشير إلى درجة متحقق، كما يتبين من (3إلى  231.)الثالثي والتي تتراوح ما بين 

النتائج الموضحة بالجدول السابق أن معلمات صعوبات التعلم بمدينة الرياض يرين أن هنا  ثالثة 

وقد ( .4-5.-43-4-4-42-42-.-..-3-4.-44-45)رة متحققة نوعاً ما وهم رقم عشر عبا

على التوالي، وهذه ( .23. إلى 4242)تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه العبارات ما بين 

، (233.إلى  4224)المتوسطات تقع بالفئة الثانية من المقياس المتدرج الثالثي والتي تتراوح ما بين 

تشير إلى درجة متحقق نوعا ما، وتدل هذه النتيجة على تفاوت وجهات نظر معلمات  وهي الفئة التي

 .صعوبات التعلم بمدينة الرياض حول معوقات اإلشراف التربوي

قيام المشرفات التربويات بعملية اإلشراف التربوي بطريقة " وهي( 2)جاءت العبارة رقم  .4

العبارات المتعلقة بمعوقات اإلشراف التربوي، بالمرتبة األولى بين " روتينية خالية من اإلبداع

وتعزي الباحثة سبم هذه  (.52454)وانحراف معياري  ،(3من  212.)بمتوسط حسابي 

النتيجة إلى ضعف قناعة المشرفات التربويات بما تجريه من عمليات اإلشراف، بما فيها 

تقوم به من مناشط وبرامج الزيارة الصفية، حي  ترى بعض المشرفات أنه ال نتائج إيجابية مما 

تدريبية، ولذلك إذا أردنا تطوير اإلشراف التربوي علينا أوالً البح  في ضوابط ترشيحات 

المتقدمين لوشراف ممن يؤمنون بأهمية التغيير، ويمتلكون مقومات القائد التربوي الذي لديه 

وتتفق هذه . ف التربوياالستعداد إلحدا  التغيير، وتستخدم األساليم والطرق الحديثة لوشرا

والتي أشارت إلى احتياج عينة الدراسة ( 542.)النتيجة مع نتائج دراسة العبد الجبار والطيار 

لتنمية االتجاهات المتعلقة بتطوير العمل اإلشرافي وكذلك متابعة كل جديد في مجال اإلشراف 

التربوي الفردي، التربوي، وتحفيز معلمي ومعلمات الصم وضعاف السمع لتطبيق البرنامج 

 .واالستفادة من نتائج التقويم في تطوير العملية التعليمية
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بالمرتبة "عدم توحيد إجراءات المهام اإلشرافية في الميدان " وهي( 2)جاءت العبارة رقم  ..

، (3من  212.)الثانية بين العبارات المتعلقة بمعوقات اإلشراف التربوي، بمتوسط حسابي 

وتعزي الباحثة سبم هذه النتيجة لغياب الوصف الوظيفي الدقيق  (.52431)وانحراف معياري 

والواضح لمهامِّ المشرف التربوي؛ مما أدَّى لجعل َدْوره في الميدان التربوي في نظر اإلدارة 

؛ بحي  أصبح كلُّ أمٍر طارئ يُمِكن أن يُسنَد إلى الُمشِرف التربوي بشكل تلقائي؛ "مرنًا" العليا

وهذا بالطبع أدى لعدم توحيد إجراءات  .ل المشرف التربوي باألعباء اإلداريةمما أدَّى النشغا

 .المهام اإلشرافية في الميدان

عدم توفير فرص الدورات التدريبية المتخصصة لرفع الكفاءة " وهي( .4)جاءت العبارة رقم  .3

بمعوقات بالمرتبة الثالثة بين العبارات المتعلقة " اإلشرافية لدى مشرفات صعوبات التعلم

وتعزي (. 52433)وانحراف معياري ، ( 3من  211.)اإلشراف التربوي، بمتوسط حسابي

الباحثة سبم هذه النتيجة إلى واقع المشرف التربوي وإمكاناته وإعداده وتأهيله المحدود ال 

يمكنه من القيام بدوره المطلوب حي  إن دوره الفعلي هو االهتمام بجميع مكونات العملية 

لذلك فإن ضعف إ عداد المشرف التربوي وتأهيله المهني قاد إلى إخفاق معظم  التعليمة

والتي ( 545.)وتتفق مع نتائج دراسة العمر . محاوالت التغيير والتجديد التربوي الميداني

توصلت إلى العديد من النتائج أهمها ميل استجابات عينة الدراسة إلى احتياجهم لتنمية 

ير العمل اإلشرافي وتطوير وكذلك متابعة كل جديد في مجال االتجاهات المتعلقة بتطو

 .اإلشراف التربوي

بعض معلمات صعوبات التعلم بأهمية اإلشراف  وعي عدم" وهي( 5.)جاءت العبارة رقم  .1

بالمرتبة قبل األخيرة بين العبارات المتعلقة بمعوقات اإلشراف التربوي، بمتوسط " التربوي 

 (. ..522)معياري  وانحراف، (3من  42.2)حسابي

بالمرتبة " وجود معلمات صعوبات تعلم غير مؤهالت تربوياً " وهي( .4)جاءت العبارة رقم  .5

، ( 3من  4242)األخيرة بين العبارات المتعلقة بمعوقات اإلشراف التربوي، بمتوسط حسابي

ديد والتي توصلت إلى الع( 545.)تتفق مع نتائج دراسة العمر (. .5224)وانحراف معياري 

من النتائج أهمها ميل استجابات عينة الدراسة إلى احتياجهم لتحفيز معلمي ومعلمات الصم 

وضعاف السمع لتطبيق البرنامج التربوي الفردي وكذلك االستفادة من نتائج التقويم في تطوير 

 . العملية التعليمية

ة نظر معلمات بلغ المتوسط الحسابي العام لمحور معوقات اإلشراف التربوي من وجه -ب 

، وهذا المتوسط يقع بالفئة الثانية من المقياس (3من  2.1.)صعوبات التعلم بمدينة الرياض 

أي أن معلمات صعوبات التعلم بمدينة  المتدرج الثالثي وهي الفئة التي تشير إلى متحقق نوعا ما،

 . ما الرياض يرين أن معوقات اإلشراف التربوي في مجال صعوبات التعلم متحقق نوعا

 

 

 ما سبل تطوير اإلشراف التربوي؟: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نص على اآلتي

لوجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسم المئوية والمتوسطات الحسابية 

واالنحرافات المعيارية والرتم الستجابات معلمات صعوبات التعلم بمدينة الرياض على سبل 

 : شراف التربوي، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التاليتطوير اإل
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 (7)جدول رقم 

 استجابات معلمات صعوبات التعلم بمدينة الرياض على تطوير اإلشراف التربوي

رقم 

العبا

 رة

 العبارات

ب 
س

لن
وا

ر 
را

تك
ال

ية
و
مئ

ال
 

المتو درجة الموافقة

سط 

الح

ساب

 ي

االنحر

اف 

المعيا

 ري

ترتيب 

العبار

 ة

درجة 

الموا

قةف  
متح

 قق

متحق

ق 

نوعاً 

 ما

غير 

متحق

 ق

9 

يجم أن يركرز اإلشرراف التربروي علرى 

تنميرررررة مهرررررارات وقررررردرات المعلمرررررات 

ومعررررراونتهن علرررررى اكتشررررراف ذواتهرررررن 

 .وطاقاتهن المختلفة بطريقة مباشرة

  91 98 97 

1.9

6 
.807 7 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 11 11 11 

1 

 يجررم أن يبنررى اإلشررراف التربرروي علررى

عالقررات عمررل مشررتركة فرري إطررار مررن 

 .العالقات اإلنسانية

  91 11 91 
1.9

4 
.740 1 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 11 11 11 

1 

يجرم أن يهرردف اإلشرراف التربرروي إلررى 

تنمية المتعلمين والعملية التعليمية بكامل 

عناصرررها مرررن خرررالل تنميرررة المعلمرررات 

وتطررررروير أدائهرررررن وتحسرررررين المنررررراهج 

 .البيئة المدرسية والوسائل وتطوير

  91 11 91 

1.9

6 
.755 1 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 11 11 11 

1 

ركررررزت التربيررررة علررررى أن يكررررون دور 

المشرفات التربويات عنصر أسراس مرن 

عناصررر العمليررة التربويررة التعليميررة فرري 

 .أي نظام تعليمي

  91 11 99 

2.1

6 
.766 9 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 18 11 11 

1 

تبط عمررررررل المشرررررررفات يجررررررم أن يررررررر

التربويات بشكل مباشر بعمل المعلمرات 

المسررئوالت عررن تعلرريم وتربيررة األجيررال 

 .الصاعدة

  91 11 91 

2.0

6 
.740 1 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 11 11 11 

1 

يجم أن تسهم المشرفات التربويات فري 

اإلشراف علرى المعلمرات وتردريبهن بمرا 

 .يتناسم مع متغيرات العصر

  91 11 91 
2.0

4 
.781 1 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 11 11 18 

7 

يجم أن تسهم المشرفات التربويات فري 

تحسررين أداء المعلمررة داخررل الصررف عررن 

طريق أساليم منظمة وحديثرة ومخطرط 

لهررا تهررردف إلرررى تعرررديل سرررلو  المعلمرررة 

 .داخل غرفة الصف

  97 91 98 

1.9

8 
.845 1 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 11 11 11 

8 

ن يهرررررتم األسرررررلوب اإلشررررررافي يجرررررم أ

برررررالخبرات التررررري تسرررررهم فررررري تحسرررررين 

وتطررروير العمليررررة التعليميررررة والتربويررررة 

 ونمو المعلمات المهني

  91 11 91 

1.9

6 
.781 1 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 18 11 11 

1 

يجم أن يتغير اإلشراف التربوي بتغيرر 

أحررررروال المجتمررررررع وبتغيررررررر األهررررررداف 

 .التربوية

  91 91 11 
1.7

6 
.822 91 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 11 18 18 

91 

يجررررم أن يالئرررررم األسرررررلوب اإلشررررررافي 

نوعيررة المعلمررات، مررن حيرر  الخبرررات 

والقررررررردرات واإلعرررررررداد والخصرررررررائص 

 .والموقف التعليمي

  91 97 98 

1.9

4 
.818 8 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 11 11 11 

متحقق  91 1.8.800 19 97 91  يرررررتم التخطررررريط لاسرررررلوب اإلشرررررررافي  99
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رقم 
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 رة
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ية
و
مئ
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المتو درجة الموافقة

سط 

الح

ساب

 ي

االنحر

اف 

المعيا

 ري

ترتيب 

العبار

 ة

درجة 

الموا

قةف  
متح

 قق

متحق

ق 

نوعاً 

 ما

غير 

متحق

 ق

ين المعلمررررررات وتقويمرررررره بالتعرررررراون برررررر

 .والمشرفات التربويات
٪ 11 11 11 

نوعا  2

 ما

91 

يجررررم أن يتصررررف اإلشررررراف التربرررروي 

بالمرونرررررة ليراعررررري ظرررررروف المعلمرررررة 

 .والمشرفة، والبيئة المحلية

  91 91 91 
1.9

2 
.829 91 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 11 11 18 

91 

اإلشرررررراف مرررررن الضرررررروري أن يهرررررتم 

 .التربوي بتجديد مهامه وتطوير آلياته

  91 91 11 
1.8

2 
.825 99 

متحقق 

نوعا 

 ما
٪ 11 11 11 

 المتوسط الحسابي العام للمحور

1.9

5 
 متحقق نوعا ما 646.

تكشررف المؤشرررات اإلحصررائية الموضررحة بالجرردول السررابق مررا (: 4)يتضررح مررن الجرردول رقررم 

 :يلي

ة موافقة أفراد عينة الدراسة على تطوير اإلشراف التربوي، حي  أن هنا  تجانس في درج-أ

وهذه المتوسطات ( 242.إلى  4242)تراوحت متوسطات موافقتهن على عبارات هذا المحور ما بين 

، مما يدل (متحقق نوعا ما)تقع في الفئة الثانية من المقياس المتدرج الثالثي والتي تشير إلى درجة 

 .معلمات صعوبات التعلم بمدينة الرياض حول تطوير اإلشراف التربويعلى تجانس وجهات نظر 

ركزت التربية على أن يكون دور المشرفات التربويات عنصر " وهي( 1)جاءت العبارة رقم  .4

بالمرتبة األولى بين العبارات " أساس من عناصر العملية التربوية التعليمية في أي نظام تعليمي

وانحراف معياري ، ( 3من  242.)تربوي، بمتوسط حسابيالمتعلقة بتطوير اإلشراف ال

وتعزي الباحثة سبم هذه النتيجة إلى أهمية ودور المشرف التربوي وذلك من خالل  (.52422)

الخدمات الفنية التي يقدمها والمتمثلة في متابعة العملية التربوية ومعايشة مشكالتها، ثم وضع 

بين الميدان واألجهزة اإلدارية والفنية التي تشرف على  الحلول المناسبة لها، فهو حلقة االتصال

عملية التعليم والتعلم، كما أن المشرفة التربوية لها دور كبير في تشخيص مشكالت الطلبة، 

وتتفق مع نتائج دراسة  .وإيجاد حلول للمعوقات األخرى التي تعترض سبيل العملية التعليمية

  موافقة بين أفراد عينة الدراسة على سبل تفعيل ، والتي أشارت إلى أن هنا(542.)عتين 

دور المشرفات التربويات في تطوير برامج صعوبات التعلم تتمثل في السبل التالية، وح  

المعلمات على استخدام طرق تدريس متنوعة مع األطفال ذوي صعوبات التعلم، وتشجيع 

نماذج لونجاز اإلبداعية لزميالتهن المعلمات على توعية أفراد المجتمع بصعوبات التعلم وتقديم 

 .ذوات الخبرة

يجم أن يرتبط عمل المشرفات التربويات بشكل مباشر بعمل " وهي( 5)جاءت العبارة رقم  ..

بالمرتبة الثانية بين العبارات المتعلقة " المعلمات المسئولة عن تعليم وتربية األجيال الصاعدة 

(. 52415)وانحراف معياري ، ( 3من  252.)بتطوير اإلشراف التربوي، بمتوسط حسابي

وتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى الدور البارز للمشرف التربوي في توجيه المعلمات وإرشادهم 

أثناء خدمتهم، لمواجهة التغيرات العالمية المعاصرة والمتسارعة في المعرفة العلمية 

كما ترى الباحثة أن  .أهدافها والتكنولوجية وتوظيفها من أجل خدمة العملية التعليمية وتحقيق

اإلشراف عملية فنية تعاونية، تتم بين المشرف والمعلم ويقصد بها تطوير وتحسين العملية 

التعليمية، وكونها تعاونية يعنى أنها ال يمكن أن تثمر إال بتعاون بين المشرف والمعلم، وال 

وتتفق مع نتائج دراسة  .لطرفينيمكن أبدا أن تثمر عملية اإلشراف دون التعاون والتفاعل بين ا
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، والتي أشارت إلى أن هنا  موافقة بين أفراد عينة الدراسة على سبل تفعيل (542.)عتين 

دور المشرفات التربويات في تطوير برامج صعوبات التعلم تتمثل في خلق جو من التعاون بين 

معلمات صعوبات الفعلي ل معلمات الصف العادي ومعلمات غرفة المصادر، ورفع االحتياج

وكذلك تشجيع المعلمات على تطوير األنشطة الالصفية ومتابعة تنفيذ التوصيات ، التعلم للوزارة

 .النهائية التي تكتبها المشرفات للمعلمات بعد زيارتهن الميدانية

يجم أن تسهم المشرفات التربويات في اإلشراف على المعلمات " وهي( 2)جاءت العبارة رقم  .3

بالمرتبة الثالثة بين العبارات المتعلقة بتطوير " يتناسم مع متغيرات العصر وتدريبهن بما

 (. 52424)وانحراف معياري ، ( 3من  251.)اإلشراف التربوي، بمتوسط حسابي

يتم التخطيط لاسلوب اإلشرافي وتقويمه بالتعاون بين " وهي( 44)جاءت العبارة رقم  .1

قبل األخيرة بين العبارات المتعلقة بتطوير  بالمرتبة" المعلمات والمشرفات التربويات 

 (. 52255)، وانحراف معياري (3من  .422)اإلشراف التربوي، بمتوسط حسابي

يجم أن يتغير اإلشراف التربوي بتغير أحوال المجتمع وبتغير " وهي( .)جاءت العبارة رقم  .5

اإلشراف التربوي، بمتوسط بالمرتبة األخيرة بين العبارات المتعلقة بتطوير " األهداف التربوية 

 (. ..522)وانحراف معياري ، ( 3من  4242)حسابي

بلغ المتوسط الحسابي العام لمحور تطوير اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمات  -ب 

، وهذا المتوسط يقع بالفئة الثانية من المقياس (3من  42.5)صعوبات التعلم بمدينة الرياض 

أي أن معلمات صعوبات التعلم بمدينة  لتي تشير إلى متحقق نوعا ما،المتدرج الثالثي وهي الفئة ا

وتتفق هذه  .الرياض يرون أن تطوير اإلشراف التربوي في مجال صعوبات التعلم متحقق نوعا ما

، والتي أظهرت أن الكفاءات (Shafranske Falender and 2007) النتيجة مع نتائج دراسة 

تاج إلى التطوير المستمر والتدريم وذلك لدعم المعرفة الخاصة بالممارسات اإلشرافية تح

والمهارات والقيم القائمة على العملية اإلشرافية وأكدت نتائج الدراسة أن الخبرة وااللتزام بعمليات 

 . التقييم الذاتي من أهم ممارسات العملية اإلشرافي

روق ذات داللة إحصائية بين هل توجد ف: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نص على اآلتي

متوسطات استجابات عينة الدراسة حول معوقات اإلشراف التربوي وتطويره تعزى للمعلومات 

 (.سنوات الخبرةم الدرجة العلميةم الورش التدريبية)الشخصية 

 :الاروق باختالف سنوات الخبرة: أوالً 

ات استجابات عينة الدراسة بين متوسطولمعرفة إذا ما كانت هنا  فروق ذات داللة إحصائية 

لعينتررين ( ت)لسررنوات الخبرررة اسررتخدمت الباحثررة حررول معوقررات اإلشررراف التربرروي وتطررويره تعررزى 

 :، والجدول التالي يوضح ذلك(independent sample t-test)مستقلتين 

 (8)جدول رقم 

سنوات لتوضيح الاروق بين استجابات المعلمات على محاور الدراسة باختالف ( ت)اختبار 

 .الخبرة

 العدد سنوات الخبرة المحور

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

قيمة 

 ت

درجة 

 الحرية
 مستوى الداللة

معوقات اإلشراف 

 التربوي

 5أقل من 

 سنوات
4 2.13 .550 

-.689 48 .494 
غير 

 45-5من  دالة

 سنوات
46 2.25 .343 

تطوير اإلشراف 

 التربوي

 5أقل من 

 سنوات
4 2.40 .230 

3.30

1 
*دالة 010. 8.493  
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 45-5من 

 سنوات
46 1.91 .657 

 فأقل 1011دالة عند مستوى داللة *

عردم وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد ( 2)تبرين مرن النترائج الموضرحة بالجردول رقرم 

بررين متوسررطات اسررتجابات معلمررات صررعوبات الررتعلم علررى معوقررات اإلشررراف  5،55مسررتوى داللررة 

 .وي باختالف سنوات الخبرةالترب

بينمررا تكشررف النتررائج الموضررحة بالجرردول السررابق أن هنررا  فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد 

بررين متوسررطات اسررتجابات معلمررات صررعوبات الررتعلم علررى تطرروير اإلشررراف  5،55مسررتوى داللررة 

ابق يتبرين ومن خالل المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول الس. التربوي باختالف سنوات الخبرة

 (.سنوات 5أقل من )أن الفروق لصالح المعلمات أصحاب سنوات الخبرة 

 :الاروق باختالف الدرجة العلمية: ثانياً 

برين متوسرطات اسرتجابات عينرة الدراسرة ولمعرفة إذا ما كانت هنا  فروق ذات داللة إحصائية 

اسرتخدمت الباحثرة اختبرار الخرتالف الدرجرة العلميرة حول معوقات اإلشراف التربوي وتطويره تعرزى 

 :يوضح ذلك( .)والجدول رقم ( تحليل التباين األحادي)

 (1)جدول رقم 

لتوضيح الاروق بين استجابات المعلمات على محاور الدراسة ( ف)نتائج تحليل التباين األحادي 

 باختالف الدرجة العلمية

 المجموعات المحور
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة يمة فق

 معوقات اإلشراف التربوي

بين 

 المجموعات
.597 2 .299 

2.481 

  

.095 

  

غير  

داخل  دالة

 المجموعات
5.658 47 .120 

  49 6.255 المجموع

 تطوير اإلشراف التربوي

بين 

 المجموعات
2.704 2 1.352 

3.578 

  

.036 

  
 *دالة

داخل 

 المجموعات
17.762 47 .378 

  49 20.467 المجموع

 .فأقل 5255دالة عند مستوى داللة *

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 2)يتبين من النتائج الموضحة بالجدول 

بررين متوسررطات اسرتجابات معلمررات صررعوبات الررتعلم علرى معوقررات اإلشررراف التربرروي  5،55داللرة 

 .باختالف الدرجة العلمية

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية برين اسرتجابات معلمرات صرعوبات  بينما تكشف النتائج

التعلم حول تطوير اإلشراف التربوي باختالف الدرجة العلمية، ولتحديرد صرالح الفرروق فري كرل فئرة 

، "LSD"مررن فئررات الدرجررة العلميررة حررول تطرروير اإلشررراف التربرروي اسررتخدمت الباحثترران اختبررار

 (: 45)ل رقم وجاءت النتائج كما يوضحها الجدو
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 (91)جدول رقم 

 للتعرف على الاروق في كل فئة من فئات الدرجة العلمية للمعلمات" LSD"نتائج اختبار 

 ن الدرجة العلمية المحاور
المتوسط 

 الحسابي

بكالوريوس 

في مجال 

صعوبات 

 التعلم

بكالوريوس 

 تربوي

ماجستير 

في مجال 

صعوبات 

 التعلم

تطوير اإلشراف 

 التربوي

س في بكالوريو

مجال صعوبات 

 التعلم

20 1.81 - -.705*  

 *624. - *705. 2.52 7 بكالوريوس تربوي

ماجستير في مجال 

 صعوبات التعلم
23 1.89  -.624* - 

.فأقل 1011فروق دالة عند مستوى *           

عررن وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين ( 91)تكشررف النتررائج الموضررحة بالجرردول رقررم 

علمات صعوبات التعلم حول تطوير اإلشرراف التربروي براختالف الدرجرة العلميرة، ومرن استجابات م

خالل المتوسطات الحسابية يتبين أن الفروق لصالح المعلمات الحاصالت على بكرالوريوس تربروي، 

 . وذلك ألنهن حصلن على أعلى متوسط حسابي وبالتالي كانت الفروق لصالحهن

 :التدريبيةالاروق باختالف الورش : ثالثاً 

برين متوسرطات اسرتجابات عينرة الدراسرة ولمعرفة إذا ما كانت هنا  فروق ذات داللة إحصائية 

الختالف الورش التدريبية استخدمت الباحثرة اختبرار التربوي وتطويره تعزى  اإلشرافحول معوقات 

 :يوضح ذلك( 44)والجدول رقم ( تحليل التباين األحادي)

 (99)جدول رقم 

لتوضيح الاروق بين استجابات المعلمات على محاور الدراسة ( ف)التباين األحادي  نتائج تحليل

 باختالف الورش التدريبية 

 المجموعات المحور
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 معوقات اإلشراف التربوي

بين 

 المجموعات
.194 2 .097 

.752 

 

.477 

 
 غير دالة

خل دا

 المجموعات
6.061 47 .129 

  49 6.255 المجموع

 تطوير اإلشراف التربوي

بين 

 المجموعات
.445 2 .222 

.522 

 

.597 

 
 غير دالة

داخل 

 المجموعات
20.022 47 .426 

  49 20.467 المجموع

 .فأقل 5255دالة عند مستوى داللة *

وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد عدم ( 44)يتبين من النتائج الموضحة بالجدول رقم 

بررين متوسررطات اسررتجابات معلمررات صررعوبات الررتعلم علررى معوقررات اإلشررراف  5،55مسررتوى داللررة 

التربوي وتطويره باختالف الورش التدريبية، وتعزو الباحثرة سربم هرذه النتيجرة إلرى أن الغالبيرة مرن 
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قاربررة ومتشررابهة حررول محرراور المعلمررات حصررلن علررى ورشررتين ترردريبيتين ممررا جعررل اسررتجاباتهن مت

 .الدراسة باختالف الورش التدريبية

  برين متوسرطات  5،55أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسرتوى داللرة

استجابات معلمات صعوبات التعلم على معوقات اإلشراف التربروي وتطرويره براختالف الرورش 

 .التدريبية

 :التوصيات

 :الدراسة الحالية بشقيها النظري والميداني توصي الباحثة باآلتيفي ضوء ما كشفت عنه 

 ضرورة توفير المخصصات المالية والمادية والبشرية الالزمة لتطبيق الورش التعليمية. 

  ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والورش التعلمية لتطوير مهارات وقدرات المشرفات

 .التربويات

 ن المشرفات التربويات ومديري المدارس ووضع آلية تؤكد هذا التأكيد على الدور التكاملي بي

 التكامل للنهوض 

  يجررم أن تسررهم المشرررفات التربويررات فرري اإلشررراف علررى المعلمررات وترردريبهن بمررا يتناسررم مررع

 .متغيرات العصر

 ضرورة تنوع استخدام المشرفات التربويات ألساليم ونماذج اإلشراف التربوي. 

 

 :قبليةمقترحات لدراسات مست

المملكة العربية السعودية  الكفايات والمهارات الضرورية إلداري المدارس والمشرفين في .4

من وجهة نظر مديري التربية والمشرفين ومديري المدارس االبتدائية والمتوسطة 

 .والثانوية

دور المشرفات التربويات في تطوير برامج صعوبات التعلم في ضوء عدد من المتغيرات  ..

 .علمي وسنوات الخبرة وعدد الدوراتالمؤهل ال

 

 

 :المراجع

  دار بيروت للطباعة: بيروت. لسان العرب(. م1..4.)ابن منظور، جمال. 

  معلمة صعوبات التعلم دليل مرجعي للمختصين في / دليل معلم(. م545.)إدارة صعوبات التعلم

 .وزارة التعليم: الرياض. صعوبات التعلم

 االستراتيجيات التعليمية لذوي صعوبات التعلم في المرحلة (. م541.. )ي، ياسربخار

 .مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر: الرياض.االبتدائية

 اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة في ضوء معايير الجودة(. 543.. )بركات، سري رشدي .

 .دار الزهراء: الرياض

 - واقع اإلشراف التربوي في مدارس التعليم الثانوي (. 552.. )ةالجرجاوي، زياد؛ والنخالة، سمي

 : بح  منشور، متاح على الرابط. الحكومي في محافظات غزة

 c/researchProgram/researchersPages/ziyad_Al_ http://www.qou.edu/arabi

Jerjawi/realityOfEduSupervision.pdf 

 اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة في ضوء معايير الجودة (. 545.. ) الجالمدة، فوزية عبد هللا
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http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ziyad_Al_%20Jerjawi/realityOfEduSupervision.pdf
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ziyad_Al_%20Jerjawi/realityOfEduSupervision.pdf


 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

119 
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