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.واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة

:وشتمخص البخح
ىــدف ىــذا البحــث إلـ تحديــد واقــع تطبيــق المشــرف التربــوي لميامــو فــي ب ـرامج صــعوبات
,  ومعرفة الميام المأمولـة مـن وجيـة نظـر مـديري المـدارس والمعممـين,التعمم بمحافظة عنيزة
 تكونــت االســتبانة مــن,اســتخدم الباحــث أداة االســتبانة لجمــع البيانــات البلزمــة عــن البحــث
 والجـزء الاـاني يتكـون مـن, الجزء األول ويشمل المتغيرات الوظيفية ألفراد عينـة البحـث,جزأين
 وشممت عينة البحث جميع معممـي صـعوبات الـتعمم,) سؤال من األسئمة الخاصة بالبحث84(
 وجميـــع مـــدراء, ) معممـــا09( فـــي المـــدارس االبتدائيـــة فـــي محافظـــة عنيـــزة والبـــال عـــددىم
. )09 ( المدارس االبتدائية التي يوجد بيا برامج صعوبات التعمم والبال عددىم
) أن أفـراد عينـة البحــث غيـر متأكــدين1 وتوصـل البحــث إلـ عــدة نتـائج مــن أىميـا
)0 , مــن مــدى تطبيــق المشــرف التربــوي لميامــو فــي بـرامج صــعوبات الــتعمم بمحافظــة عنيــزة
 وأفـراد عينـة,تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة البحـث مـن المعممـين
 كمــا تبــين عــدم وجــود فــروق ذات داللــة,)البحــث مــن المــديرين نحــو (جميــع محــاور البحــث
إحصــائية فــي راء أف ـراد عينــة البحــث حــول (جميــع محــاور البحــث) بــاختبلف متغيــر ســنوات
.الخبرة الوظيفية
Abstract:
The researcher aimed at determining the extent to which educational
supervisor practices his tasks in the learning disabilities programs at onaizah
district, and knowing the hoped tasks from the principals and teachers point of
view. the researcher has used the questionnaire tool as a tool for collecting the
required data for the study. the questionnaire has been formed from two parts,
the first part includes the occupational variables for the researcher sample, and
the second party consists of (38) questions from the questions of the researcher.
the researcher sample included all the teachers of learning difficulties at the
primary schools at onaizah district, which reached (20) teachers , and all the
primary schools that have learning difficulties programs, which reached (20) .
The researcher reached to some findings, the most important are : 1) the
researcher sample are unsure from the extent to which educational supervisor
practices his tasks in the learning disabilities programs at onaizah district. 2)
there are no statistically significant differences between the study sample from
the teachers, and the researcher sample from the principals towards (all axes of
the study ), also, there are no statistically significant differences at the opinions
of the researcher sample around (all axes of the researcher) depending on the
variable of the occupational experience years.
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وكدوة:
للتعلي م أهم تييف ييا اييسا وادييسن لو عدييس ف لعم ييم ميين لدييمست و س ي  ،و هاييسك لعم ييم

ورعتـو
من المجتمعات عبر التاريخ اىتمت في ىذا الجانـب وفـق أىـدافيا الخاصـة بفمسـفتيا ,ا
بشكل كبير؛ ألنو يعتبر واجية لممجتمع يدل عم تطوره وحضارتو ,كما يرتبط التعمـيم بمفيـوم
التربية ,كونيا ركيزة أساسية تحفظ لممجتمع سماتو ومميزاتو وخصائصـو التـي يتميـز بيـا عـن
غيره من المجتمعات (عبدالواسع 1098 ,ھ)
ومع تطور التعميم وازدياد أعداد المتعممين كان البد من الوقـوف عمـ مـا يضـمن سـيره
باتجاه متجدد ومتطور مما حدا بالقائمين عم ىذا المجال إل تخصيص فئة مـن ذوي الخبـرة
واالختصاص في المجاالت كافة لتكون ميمتيا اإلشراف وتقـويم وتطـوير المعممـين فـي التربيـة
الخاصة وغيرىا من مختمف التخصصات.
كما أن اإلدارة التربوية تعد إحدى ركائز العممية التعميمية والتربوية وتطويرىـا وتحسـينيا ,وأن
نجاحيا مرىون بقدرة وكفاءة القائمين عم ىذا الجياز التربوي  ,وليذا فإن اإلشـراف التربـوي
يعد أحد جوانب اإلدارة التربوية وجزءاً ال يتج أز منيا( .قصود0993 ,م)

ومــن ىنــا يــأتي االىتمــام باإلش ـراف التربــوي كعمميــة مصــاحبة ومبلزمــة لعمميــات تطــوير

العمميـــة التعميميـــة والتربويـــة  ,وباعتبـــاره ركنـــا أساســـيا تعتمـــد عميـــو فاعميـــة اإلدارة التربويـــة
(بســتان وطــو1018 ,ىـــ)  ,و"التربيــة بمكوناتيــا المتعــددة تحتــاج إل ـ إدارة لتنظــيم جيودىــا
ولتحقيق أىـدافيا المنشـودة ,واإلدارة فـي التربيـة الخاصـة ىـي جـزء مـن اإلدارة التعميميـة التـي
ىــي شــكل مــن أشــكال اإلدارة العامــة لمدولــة تخضــع لمــا تخضــع لــو ىــذه اإلدارة مــن مــؤارات
واتجاىات ,إال أن ليا خصائصيا وسماتيا التربوية والتعميمية التي تميزىا عن غيرىـا ,وعمميـة
اإلشراف في التربية الخاصة وتنظيميا عممية ميمة وتعـد جـزءا ميمـا فـي عمميـة "إدارة بـرامج
التربية الخاصة" من أجل تحسـين النـواتج التعميميـة لـدى فئـات ذوي االحتياجـات الخاصـة إلـ
أقص درجة تسمح بيا قدراتيم( ".عبدالصبور ,0919 ,ص)18
وُيعــد المشــرف التربــوي أحــد الركــائز الميمــة فــي عمميــة اإلش ـراف فــي التربيــة الخاصــة
وغيرىــا ,و يعــد عض ـوا ميمــا مــن أعضــاء الييئــة اإلداريــة يــتم التعــاون فيمــا بيــنيم لضــمان
تحقيــق األىـــداف العمميـــة التربويـــة فـــي ضـــوء مــا نصـــت عميـــو سياســـة التعمـــيم فـــي المممكـــة
(القواعد التنظيمية ,)1000 ,واإلشراف التربوي في التربيـة الخاصـة بشـكل عـام وفـي برنـامج
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صعوبات التعمم بشكل خاص لو ميزة عن غيره في جوانـب عـدة ,مـن حيـث األىـداف والطريقـة
التــي يســير عمييــا  ,فينــاك مشــرفا تربويــا زائ ـ ار مــن إدارة التعمــيم" ,ويعتبــر مســئوالً أمــام مــدير
المدرســة عــن اإلش ـراف عمـ العمميــة التربويــة والتعميميــة بجميــع جوانبيــا فــي البرنــامج" ,ولــو
ميام محددة وموكل بيا حسب القواعد التنظيمية( .القواعد التنظيمية. )1000 ,
وبعد التعرف عم أىمية اإلشراف التربوي فـي التربيـة الخاصـة وأن المشـرف الزائـر أحـد
ركائزه ؛ كان لزاما إجراء دراسة عممية ميدانيـة  ,لمعرفـة مـدى تطبيـق المشـرف التربـوي الزائـر
لـميامو.

وظهمة البخح:
عم ـ الــرغم مــن الجيــود الحاياــة التــي بــذلت لتطــوير اإلش ـراف التربــوي فــي المممكــة
العربيــــة الســــعودية إال أن تــــأايره فــــي العمميــــة التعميميــــة والتربويــــة جــــاء متفاوتــــا (الحمــــاد,
1001ىـــ) ,ويعــد المشــرف التربــوي حجــر زاويــة وركــن أســاس فــي عمميــة اإلشـراف التربــوي ,
ولذا فإن الخمـل أو التقصـير فـي ميـام المشـرف التربـوي أو أحـدىا سيشـكل خمـبل فـي منظومـة
اإلدارة التعميميــة وســتنعكس ســمبا عم ـ العمميــة التعميميــة  ,كمــا أن المعمــم بحاجــة إل ـ تقيــيم
مستمر ومبلحظة دائمة من قبل المشرف ,كذلك المشرف التربوي أيضا بحاجة إل تقيـيم دائـم
ومستمر لما يقدمو في برامج ومناىج التربيـة الخاصـة لمتأكـد مـن مـدى تقـديم خـدمات التربيـة
الخاصة بصورة صحيحة ومبلئمة)Edmond,1985( .
ويعتمد مشرف التربية الخاصة في أداء ميامو – سـواء أكـان فـي قسـم صـعوبات الـتعمم
أو أقســام التربيــة الخاصــة األخــرى – عم ـ الميــام المناطــة بــو والموضــحة فــي دليــل القواعــد
التنظيمية لبرامج ومعاىد التربية الخاصـة ,وكـذلك عمـ التعـاميم التـي تصـدر بـين فتـرة وأخـرى
من قبل إدارة التربية الخاصة في التعميم ,ويشترك مدير المدرسة معـو فـي العديـد مـن الميـام,
مما قد يسبب إلقاء المسئولية من المشرف تجاه المدير أو العكـس  ,والخـتبلف بـرامج التربيـة
الخاصــة عــن بقيــة ب ـرامج التعمــيم العــام مــن حيــث المحتــوى والتخطــيط والتنفيــذ والتقيــيم؛ فــإن
مشرف التربية الخاصة فـي حاجـة إلـ توصـيف دقيـق ومحـدد لـؤلداء والميـام الـذي يقـوم بـو.
()Lewis,1984
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ومن خبلل ماسبق من الميم التعرف عم مدى تطبيق المشرف التربوي لميامـو والميـام
المأمولــة منــو مــن وجيــة نظــر مــديري المــدارس والمعممــين – بصــفتيم المســتفيدين مــن تمــك
الميام  ,ويمكن تمخيص مشكمة البحث في السؤال التالي -
ما واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة؟

أِداف البخح:
ييدف البحث الحالي إل -
 .1معرفة واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة.
 .0معرفة الميام المأمولة من المشرف التربوي لبرامج صعوبات التعمم من وجيـة نظـر مـديري
المدارس والمعممين بمحافظة عنيزة.
 .8معرفــة مــا إذا كــان ىنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي إجابــات العينــة يعــزى لمتغيــر "
المسم الوظيفي " " ,الخبرة "  " ,تقدير المؤىل".

أسئمة البخح:
 .1ما واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة ؟
 .0مـا الميــام المأمولـة مــن المشـرف التربــوي لبـرامج صــعوبات الـتعمم مــن وجيـة نظــر مــديري
المدارس والمعممين بمحافظة عنيزة ؟
 .8ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات العينة يعـزى لمتغيـر " المسـم الـوظيفي "
و" الخبرة " و "تقدير المؤىل " ؟

أِىية البخح:
أوال :األِىية الٍظرية:
يأخذ ىذا البحث أىميتو من أىمية اإلشراف التربوي في العممية التعميمية والتربويـة والـذي
يعتبـر عنصـ ار ميمــا مــن عناصــرىا ومــن وســائل تطويرىــا ومتطمبــات الحاضــر والمســتقبل الــذي
ينشده الجميع.

ثاٌياً :األِىية التطبيكية:
 .1قـد تسـاعد نتـائج ىـذا البحــث مـدراء أو مشـرفي بـرامج صــعوبات الـتعمم بصـفتيم قـادة لتمــك
البـرامج وعمــييم العديــد مــن المســؤوليات المشــتركة مــع معممــي صــعوبات الــتعمم فــي تقـويم
الميام المرجوة من المشرف التربوي ( .الفحيمي 0995 ,م)
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 .0قــد يســاعد ىــذا البحــث المســئولين فــي وزارة التربيــة والتعمــيم فــي وضــع وتحديــد الميــام
المأمولــة مــن المشــرف التربــوي التــي تراعــي احتيــاج معممــي صــعوبات الــتعمم ومــدراء تمــك
البرامج ومراجعة " القواعد التنظيمية لمعاىد وبـرامج التربيـة الخاصـة فـي المممكـة " لتفعيـل
دور المشرف التربوي لبرنامج صعوبات التعمم.
 .8قد تساعد نتائج ىذا البحث مدراء المـدارس التـي فييـا بـرامج صـعوبات تعمـم ومشـرفي تمـك
البرامج في توضيح المسؤوليات والميام لكل منيما لضمان عـدم التـداخل فـي المسـؤوليات
والميام بينيما .

وصطمخات البخح:
 .1وظرف صعوبات التعمي:
يعــرف بأنــو " معمــم متميــز متخصــص فــي أحــد مجــاالت التربيــة الخاصــة  -حســب
طبيعة البرنامج  -تتوفر فيو الكفاية الفنية واإلدارية ,ويعتبر مسئوالً أمام مدير المدرسـة عـن

اإلشراف عم العمميـة التربويـة والتعميميـة بجميـع جوانبيـا فـي البرنـامج " (القواعـد التنظيميـة
1000,ھ).
ويعرف إجرائيـاً بأنـو مـن يقـوم بالمتابعـة واإلشـراف عمـ معممـي صـعوبات الـتعمم ويقـوم
ُ
بتقويم أعماليم وبمساعدتيم عم أداء عمميم من خبل ل زيارات منظمة مع إدارة المدرسة.

 .0الميــام المأمولــة وتُعــرف إجرائيـاً بأنيــا مــا يأممــو معممــو صــعوبات الــتعمم ومــدرائيم مــن
ميام لممشرف التربوي الزائر  ,والتي تساعدىم عم سير العممية التعميمية.

 .8صعوبات التعمم
تُعرف بأنيا "اضطرابات في واحدة أو أكاـر مـن العمميـات النفسـية األساسـية التـي تتضـمن
فيــم واســتخدام المغــة المكتوبــة أو المغــة المنطوقــة والتــي تبــدو فــي اضــطرابات االســتماع
والتفكير والكبلم ,والقراءة ,والكتابة (اإلمبلء ,والتعبير ,والخـط) ,والرياضـيات والتـي ال تعـود
إلـ أســباب تتعمــق بــالعوق العقمــي أو الســمعي أو البصــري أو غيرىــا مــن أنـواع العــوق أو
ظروف التعمم أو الرعاية األسرية"( .القواعد التنظيمية 1000 ,ھ)
وتُعــرف إجرائي ـاً بأنيــا الــذين لــدييم تبــاين واضــح بــين مســتوى ذكــائيم والمســتوى
األكاديمي.
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ويعـرف بأنـو " المكـان الـذي تقـدم بـو خـدمات التربيـة الخاصـة
 .0برنامج صعوبات الـتعمم ُ
لمتبلميــذ الــذين لــدييم صــعوبات تعمــم فــي المكــان التربــوي المناســب كمــا وردت فــي البنــدين
( )14,15من األسس والاوابت" ( .القواعد التنظيمية)1000 ,
ويعــرف إجرائيـاً بأنيــا المــدارس الممحــق بيــا برنــامج خــاص بطــبلب صــعوبات الــتعمم
ُ
بمحافظة عنيزة.

حمدادت البخح:
 .1الحدود الموضـوعية :تقتصـر موضـوعات البحـث عمـ مـدى تطبيـق المشـرف التربـوي
لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة.
 .0الحدود المكانية طبق ىذا البحث عم معممـي صـعوبات الـتعمم فـي مـدارس محافظـة
عنيزة االبتدائية ومدرائيا التابعة إلدارة التربية والتعميم بمنطقة عنيزة (بنين).
 .8الحــــدود الزمنيــــة طبــــق ىــــذا البحــــث فــــي الفصــــل الدراســــي األول لعــــام / 1080
1081ىـ.
 .0الحدود البشرية طبق ىذا البحـث عمـ معممـي بـرامج صـعوبات الـتعمم فـي محافظـة
عنيزة ومدراء تمك البرامج.

اإلطار الٍظرى
احملور األوه  :اإلطراف الرتبوى
وفّوً اإلطراف الرتبوي:
لقد حاول الباحاون تقديم مفيوم واضح ومتفق عميو لئلشراف التربـوي" Educational
 ,"Supervisionوبمراجعة الفكر التربوي تفيد بأنو رغم مرور ما يقـارب القـرن عمـ ظيـور
اإلشراف التربوي كحقل معرفي ,وأكار من ذلـك كممارسـة,ال تـزال ىنـاك اختبلفـات جذريـة حـول
تعريف اإلشراف التربوي (عطاري1001 ,ه)  ,ويمكن أن يعزى تعدد التعريفات إل اتجاه كـل
مؤلــف إل ـ تقــديم تعريــف ينطمــق منــو فــي دراســتو ,بحيــث يــؤدي ذلــك إل ـ االنســجام وعــدم
التناقض ,ومن ناحية أخرى إل تصورات األفراد لئلشراف التربوي من خبلل تجاربيم وخبـراتيم
السابقة ,كما يعزى تعدد تعريفات اإلشـراف التربـوي إلـ تغيـر اإلشـراف التربـوي نفسـو وتطـوره
من وقت آلخر ,متأا ار بروح العصر واألولويات التربوية التي تتغير من وقت آلخر بفعل القـوى
االقتصادية والسياسية واالجتماعية الفاعمة ,واخـتبلف الممارسـات والتطبيقـات العمميـة الناتجـة
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عن التنظيمات والسياسات التعميميـة واالحتياجـات التربويـة مـن دولـة ألخـرى ومـن إقمـيم آلخـر
(عطاري1001,ه).
وفيمــا يــأتي اســتعراض لعــدد مــن تعريفــات اإلش ـراف التربــوي ,التــي يمكــن مبلحظــة اتجــاه
بعضــيا إل ـ الجانــب المفــاىيمي بينمــا يتجــو بعضــيا اآلخــر إل ـ الجان ـب اإلجرائــي والممارســة
العممية ,ومن تمك التعريفات( ل ناجي1002,ه)(,عطاري و خرون1001 ,ه)
-

تعريـــف " "Glatthornلئلشـــراف التربـــوي بأنـــو "اســـتراتيجية لمنيـــوض بـــالنمو المينـــي
لممدرســين وذلــك بتــوفير تغذيــة راجعــة ليــم حــول التفــاعبلت التــي تجــري فــي غرفــة الصــف
ومساعدتيم عم توظيف ىذه التغذية لجعل التعميم أكار فعالية".

-

تعريــف " "Beach and Reinhartzلئلشـراف التربــوي بأنــو " عمميــة معقــدة تتضــمن
العمــل مــع المدرســين والمــربين اآلخــرين بشــكل تعــاوني إلاــراء نوعيــة الــتعمم والتعمــيم فــي
المدارس مما يؤدي إل التطوير الميني لممدرسين".

-

تعريـــف حمـــدان (1010ه) لئلشـــراف التربـــوي بأنـــو "مراقبـــة أو مبلحظـــة الـــتعمم واإلدارة
والتـــدريس ,وقيـــاس وتقيـــيم كفاياتيـــا أو أىميـــة منتجييـــا الوظيفيـــة ,ومـــن اـــم تـــوجيييم
وتطويرىم جميعا لؤلفضل".
ومن ىذه المناقشة يتبين صعوبة تحديـد مفيـوم واضـح متفـق عميـو لمصـطمح" اإلشـراف

التربــوي  "Educational Supervisionوتعريفــة بدقــة ,وميمــا اختمفــت التعريفــات فــإن
اإلش ـراف التربــوي يبق ـ عمميــة اتصــال إنســاني مركبــة ومتعــددة األغ ـراض ,تســتيدف تطــوير
التربية المدرسية( .حمدان1010,ه)

وراحن تطور اإلطراف الرتبوي يف املىمهة العربية الشعودية:
مر اإلشراف التربوي في المممكة العربية السعودية منـذ نشـأتو بخمـس مراحـل انتقاليـة
أدت كل مرحمة من ىذه المراحل إل تغييرات فـي التنظـيم والتطبيـق والممارسـة ,وىـذه المراحـل
الخمس ىي (دليل المشرف التربوي1015,ه)
المرحمـــة األولـــ

التفتـــيش ففـــي عـــام 1834/1833ىجـــري أنشـــأت وزارة المعـــارف

(التربيـــة والتعمـــيم حاليـــا) نظامـــا أطمقـــت عميـــو " التفتـــيش " ,وأتبعـــت ذلـــك بتعيـــين عـــدد مـــن
المفتشين في كل منطقة يتناسب وحجم المنطقة ,وكانـت ميمـة المفـتش اإلشـراف الفنـي عمـ
المدارس ,وذلك بزيارة المدرسة ابلث مرات في العـام الدراسـي ,وكـان لكـل زيـارة غـرض معـين,
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فالزيارة األول ميمتيا توجيـو المعمـم ,والاانيـة لموقـوف عمـ أعمـال المعمـم وتقويمـو ,والاالاـة
لمعرفـة أاـر المعمــم فـي تحصــيل الطـبلب ,ومــع تطـور المفيــوم أنشـأت وزارة المعــارف فـي عــام
1835/1834ىجري قسما خاصـا بـالتفتيش العـام ,وأسـندت اإلشـراف عميـو إلـ إدارة التعمـيم
االبتدائي ,وكان اليـدف مـن إنشـاء ىـذا القسـم تقـويم عمميـة التفتـيش ميـدانيا ,ومعرفـة مـا إذا
كانت الوزارة قد حققت الغرض منيا ,وكذلك معرفة مدى تنفيـذ التعميمـات الصـادرة مـن الـوزارة,
ام كتابة تقرير عن ذلك في ضوء ما انطوت عميو الزيارات الميدانية.
المرحمة الاانية التفتيش الفني وبحمول عام 1840ىجري تطورت عمميـة التفتـيش,
حيث أنشأت وزارة المعارف ( التربية والتعميم حاليـا) أربعـة أقسـام متخصصـة لممـواد الدراسـية
المغة العربية -المغات األجنبية -المواد االجتماعية -الرياضيات والعموم.
المرحمــة الاالاــة التوجيــو التربــوي وفــي مجــال التطــوير المســتمر ,وادراكــا مــن وزارة
التربية والتعميم بأن كممة " تفتيش" تعني المباغتة والبحـث عـن األخطـاء فقـد صـدرت تعميمـات
وزاريــة عــام1843ه تــنص عمـ مــا يمــي تســمية المفــتش الفنــي بالموجــو التربــوي  -تقويــة
العبلقــة بــين الموجــو والمعمــم ,وارتكازىــا عم ـ الجانــب اإلنســاني والمصــمحة العامــة -تقــديم
المشـــورة اإلداريـــة والفنيـــة إلدارات المـــدارس التـــي يزورىـــا الموجـــو -دراســـة المنـــاىج والكتـــب
الدراسية ,واإلسيام في أعمال االمتحانات ,وفـي عـام 1850ه صـدرت تعميمـات تـنظم زيـارات
الموجو لممدارس وفق ضوابط تعتمد عم مدى الحاجة ليذه الزيارة.
المرحمــة الرابعــة إنشــاء اإلدارة العامــة لمتوجيــو التربــوي والتــدريب وفــي عــام 1091
ىجــري صــدرت تنظيمــات إداريــة لمتوجيــو التربــوي والتــدريب تــنص عم ـ

إنشــاء إدارة عامــة

جديدة في جياز الوزارة بمسم "اإلدارة العامة لمتوجيو التربـوي والتـدريب" تكـون تحـت إشـ ارف
الوكيـل المســاعد لشـؤون المعممــين -نقـل المــوجيين التربـويين القــائمين عمـ رأس العمــل فــي
قطاعــات التعمــيم المختمفــة وفــي جيــاز الــوزارة إلـ ىــذه اإلدارة -نقــل اختصاصــات وصــبلحيات
إدارات التدريب التربوي إلييا.
المرحمة الخامسة اإلشراف التربوي وفي  1012/5/00ه صدر قرار الـوزارة بتغييـر
مســم التوجيــو التربــوي إلـ اإلش ـراف التربــوي ,واعتمــد تغييــر مســم اإلدارة العامــة لمتوجيــو
التربوي والتدريب لتصبح "اإلدارة العامة لئلشراف التربوي والتدريب" ,ام إل المسـم الحـالي "
اإلدارة العامة لئلشـراف التربـوي" بعـد نقـل الميمـات التدريبيـة إلـ إدارة مسـتقمة؛ ويتبـع اإلدارة
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العامــة لئلش ـراف التربــوي أقســام متخصصــة فــي الم ـواد الدراســية ,وتتعــاون ىــذه األقســام مــع
مديري اإلشراف التربـوي فـي المنـاطق والمحافظـات التعميميـة ,و ذلـك فيمـا يتعمـق برسـم خطـط
زيـارات المـدارس بكافــة مراحميـا مــن قبـل المشــرفين التربـويين ,وتزويــدىا بمـا تحتــاج إليـو مــن
إشراف تربوي ,وتعرف مـا يعتـرض سـير العمميـة التعميميـة والتربويـة مـن مشـكبلت سـواء لـدى
المشــرفين فــي المنــاطق والمحافظــات التعميميــة ,أو فــي الميــدان ,والمشــاركة فــي بحــث وســائل
التغمب عم تمك المشكبلت وايجاد الحمول المناسبة ليا.

نفايات املظرف الرتبوي:
تمال كفايات المشرف التربوي مجموع العوامل والمواصفات والميارات التـي يجـب توفرىـا
لدى الفرد لكي يمكن اعتباره من حيث المبدأ مشرفا تربويا ,وقـاد ار عمـ أداء مسـؤولياتو ,وقـد
حـــددت وزارة التربيـــة والتعمـــيم فـــي المممكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي إطـــار مشـــروعيا الختبـــار
الكفايات األساسية لممشرفين التربويين ( )111كفاية المشرفين التربـويين موزعـة عمـ تسـعة
مجبلت رئيسية أطمقت عمييـا "وايقـة الكفايـات األساسـية لممشـرفين التربـويين" (دليـل المشـرف
التربوي1015 ,ه) .
جذوي سلُ ( )1اٌىفبَبد األعبعُخ ٌٍّششفُٓ اٌتشثىَُٓ فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ
ػذد اٌىفبَبد
اٌّجبي
َ
16
اٌغّبد اٌشخظُخ.
1
11
تُّٕخ اٌّؼٍُّٓ ِهُٕب.
2
11
تطىَش إٌّبھج.
3
1
تمذَُ اٌخذِبد اٌتمُٕخ ٌٍؼٍُّخ اٌتؼٍُُّخ وإداستهب.
4
11
تٕظُُ اٌؼٍُّخ اٌتؼٍُُّخ وإداستهب.
5
1
تىفُش اٌخذِبد األعبعُخ ٌٍطٍجخ روٌ االحتُبجبد
6
اٌخبطخ
1
اٌؼاللخ ثُٓ اٌّذسعخ واٌّجتّغ اٌّحًٍ.
7
14
تُّٕخ ػاللبد إَجبثُخ ثُٓ اٌؼبٍُِٓ.
1
13
تمىَُ اٌؼٍُّخ اٌتؼٍُُّخ.
1
115
ِجّىع اٌىفبَبد األعبعُخ ٌٍّششفُٓ اٌتشثىَُٓ
(إٌّظىس)َ2111 ،

وقد حددت اإلدارة العامة لمتدريب التربوي االبتعاث بوزارة التربية والتعميم بالمممكة العربية
السعودية الكفايات البلزمة لممشرف التربوي بابلث كفايات أساسية ,ىي(وزارة التربية
والتعميم1000,ه)
 .1كفايات ذىنية وتشتمل عم األسس النظرية إلشراف التربوي.
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 .0كفايات فنية وتشتمل عم أساليب اإلشراف التربوي ,وأساليب التدريب التربوي ,والبحث
التربوي.
 .8كفايات إنسانية وتشتمل عم ميارات العبلقات اإلنسانية.

وّاً اإلطراف الرتبوي:
حدد دليل المشرف التربوي (1015ه) ميام ومسؤوليات المشرف التربوي في المممكة
العربية السعودية في مجالين يندرج ضمن كل منيما ميام ومسؤوليات فرعية متعددة ,ويمكن
إيجازىا عم النحو التالي
 .1ميام عامة (تخطيطية وادارية) كإعداد الخطط ودراسة الموائح والتنظيمات والتقارير
واعداد النشرات والمشاركات في المجان التربوية والتنظيمية ومتابعة انتظام المدارس
واكتمال تجييزاتيا المادية والبشرية والمعممين واإلداريين ومتابعة تطبيق التنظيمات
اإلدارية فييا واعداد وتنظيم السجبلت البلزمة وكتابة التقارير الدورية واجراء البحوث
والدراسات التربوية.
 .0ميام خاصة (فنية) في مجاالت الطالب ,والمعمم ,والكتب المدرسية ,والوسائل والتجييزات
المدرسية,واألنشطة المدرسية ,واالختبارات.
كما يميز" "Waiteبين المجاالت والميام والسمات والعبلقات الخاصة باالشراف التربوي,
ويحددىا عم النحو التالي(عطاري1001,ه)
.1المجاالت المناىج ,التعميم ,اإلدارة ,العبلقات الشخصية ,تطوير المعممين.
.0الميام القيادة ,الحفز ,التقويم ,المتابعة ,اتخاذ القرار ,التزويد ,التغيير والتحسين.
.8السمات االطبلع المعرفي ,الميارات والخبرات ,,التعميم ,الميول.
 .0العبلقات عبلقات مع المعممين ,عبلقات مع البرامج.

أٌواع اإلطراف الرتبوي:
لئلشراف التربوي أنواع مختمفة ,ويحدد كل نوع من ىذه األنواع عوامل ومتغيرات لعل في
مقدمتيا المشرف التربوي نفسو ,وما تحدده أىدافو وميامو التي يؤدييا  ,ولقد أوضح بعض
المختصين أنواعا عدة لئلشراف التربوي نذكر منيا -
 .1اإلشراف التسمطي يعتبر ىذا النوع من أقدم أنواع اإلشراف التربوي ,فالمشـرف يـرى نفسـو
ىو اآلمر والناىي ,ورأيو ىو الذي ينفذ دون مناقشـتو وأن الجماعـة أقـل منـو قـدرة وخبـرة,
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ويعمد لتصيد أخطاء المعممـين ورفعيـا لممسـئولين مقترحـا معـاقبتيم .فنظـام ىـذه الجماعـة
شكمي وأفكارىم ونشاطاتيم مكبوتـة ,والصـمة بيـنيم وبـين المشـرف غيـر إنسـانية (الخطيـب
و خرون 1543,م).
 .0اإلشراف الديمقراطي يحترم ىذا النوع شخصـية المعمـم ورأيـو ,ودور المشـرف التربـوي ىنـا
ىو معاونة المعمم ومساعدتو عم تنفيـذ األعمـال المتفـق عمييـا ,كمـا يـؤمن بـأن عميـو أن
شـترك فـي قـرار موحـد والوصـول إلـ اتفـاق بشـان الطريقـة التـي ينفـذ
يساعد المعممين باال ا
بيـــا ذلـــك القـــرار ,فالمشـــرف ىنـــا ليســـت كممتـــو النافـــذة  ,ولـــيس ذكـــاؤه بـــأكبر مـــن ذكـــاء
الجماعة ,وانما ىو مصدر المعونة ورجل المشورة ليصـل إلـ عمـل تعـاوني وقيـادة تربويـة
ديمقراطية (مكتب التربية العربي1541,م).
 .8اإلشراف التصحيحي إذا دخل المشرف التربوي صفا ,وفي نيتـو اكتشـاف األخطـاء فسـوف
يعار عمييا فاكتشاف األخطاء سيل  ,ولكن الصعوبة تكمـن فـي إدراك مـا يترتـب عمـ تمـك
األخطاء من ضرر في العممية التعميمية ,وتكمـن قـدرة المشـرف فـي تصـحيح تمـك األخطـاء
بأســموب لبــق وبعبــارات ال تحمــل أي تأنيــب أو ســخرية  ,ومعالجــة األمــر دون المجــوء إلـ
المواقف الرسمية التي تاير الشك وتدعو إل الحذر بين المشرف والمعمم.
 .0اإلشراف الوقائي لدى المشـرف التربـوي خبـرة فـي مجـال التعمـيم ,ويقـوم بزيـارات عـدد مـن
المعممــين ,ويمــم بطــرق وأســاليب مختمفــة فــي التــدريس ,وبــذلك فيــو قــادر عم ـ أن يتنبــأ
بالصـــعوبات التـــي قـــد تواجـــو المعمـــم ,وبالتـــالي يعمـــل عمـــ تبلفييـــا والتقميـــل مـــن اارىـــا
بمساعدة المعمم عم تقويم نفسـو ومواجيـة ىـذه الصـعوبات والتغمـب عمييـا ذاتيـا؛ فميمـة
المشــرف التربــوي منــع وقــوع المعمــم فــي الخطــأ ,وذلــك يغــرس فــي نفــوس المعممــين بعــض
المبــادئ التربويــة التــي تعيــنيم عم ـ أن يتبلف ـوا تمــك الصــعوبات والمتاعــب التــي يمكــن أن
تواجييم ,وبالتالي يقيم بينو وبيننا جس ار من الاقة والمحبة.
 .1اإلش ـراف البنــائي يتعــدى اإلش ـراف التربــوي مرحمــة التصــحيح إل ـ مرحمــة البنــاء واحــبلل
الجديــد الصــالح محــل القــديم الخــاط ؛ فمــيس مــن الميــم العاــور عمـ الخطــأ بــل أن نمتمــك
المقترحـات المناسـبة والخطـة المبلئمـة لمسـاعدة المعمــم عمـ النمـو الـذاتي ,لـذا ينبغــي أن
تنصـــب أنظـــار المشـــرف والمعمـــم عمـــ المســـتقبل ال عمـــ الماضـــي وأن يحـــاول المشـــرف
التربــوي إش ـراك المعممــين فــي رؤيــة مــا يجــب أن يكــون عميــو التــدريس الجيــد ,أن يش ـجع
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نمـــــــوىم ويســـــــتاير المنافســـــــة فيمـــــــا بيـــــــنيم ويوجييـــــــا لصـــــــالح العمميـــــــة التربويـــــــة
(األفندي1532,م).

مناذج اإلطراف الرتبوي:
وتشير أدبيات اإلشراف التربوي إل وجود العديد مـن نمـاذج وأنمـاط اإلشـراف التربـوي التـي
تعكــس عــددا مــن االتجاىــات والمــدارس الفكريــة خاصــة بعــد انتشــار النظريــات واألبحــاث فــي
العموم السموكية وغيرىا من العموم االجتماعية والميادين األخرى فـي النصـف األول مـن القـرن
العشرين ومنيا ما يم
 .1اإلطـراف الرتبـوي العيـادي (اإلنميٍيهـي"  :"Clinical Supervisionيعـد مـوريس كوجـان
" "Morris Coganأول مــن نظــر ليــذا النمــوذج فــي خمســينيات القــرن الماضــي ,وىــو
أسموب إشرافي موجو نحو تحسين أداء المعممـين الصفي,وممارسـاتيم الصـفية,عن طريـق
مبلحظــــــة تشــــــخيص وتحميــــــل األداء الصــــــفي مــــــن أجــــــل تحســــــين عمميــــــة التــــــدريس
(عطاري1001,ه)  ,ويستيدف اإلشراف العيادي إل (البابطين1001,ه)
-

توفير أدوات مبلحظة موضوعية لما يجري داخل الفصول.

-

تزويد المعممين بالتغذية الراجعة المواقة حول أدائيم,ومستوى أداء طبلبيم.

-

زيـادة مشــاركة وفاعميــة المعمـم مــن خــبلل التفاعـل الحقيقــي مــع المشـرف التربــوي ,وزيــادة
الاقة والتعاون اإليجابي بينيما.

-

نقل المعممين إل مستوى أداء أعم ,وترك أار إيجابي في التعميم.

-

التغيير اإليجابي في اتجاىات المعممين نحو اإلشراف التربوي.

-

إاارة الدافعية الذاتية لممعممين نحو األخذ باالتجاىات الحدياة في طرائق التـدريس وتقنيـات
التعميم.

-

تطوير عممية تعمم الطبلب,وتحسين سموكيم.

 .0اإلطـــراف الرتبـــوي باألِـــداف supervision

 :"Goal-Settingىـــو عمميـــة

مشــاركة جميــع األف ـراد المعنيــين بالعمميــة اإلش ـرافية فــي وضــع األىــداف الم ـراد تحقيقيــا,
بغرض زيادة فاعمية العممية اإلشرافية ,وتتضمن ىذه العمميـة تحديـد أىـداف واضـحة قابمـة
لمقيــاس والتطبيق,ونتــائج محــددة بدقــة ,وب ـرامج واقعيــة وتقييمــا لــؤلداء فــي ضــوء النتــائج
المتوقعة (البابطين1001,ه) ,ويمال األىـداف إشـراف التربـوي باألىـداف نظامـا لمتخطـيط
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واإلشـراف فــي ن ,حيـث إنــو يتضـمن خططــا لممتابعــة والتقـويم المســتمر مـن أجــل تحســين
اإلشراف التربوي وتطويره (حمدان1010,ه).

 .3اإلطراف الرتبوي التطوري":"Developmental Supervision
"اإلشراف التطويري" ,وىو أحد األنماط القائمة عم

ويطمق عميو

فمسفة اإلشراف التربوي الذي يؤمن

بضرورة تفيم مبادئ تعمم الراشدين ,ومراحل تطورىم وتنوع خبراتيم وحاجاتيم وقدراتيم عم
التعمم ,وقد ظير ىذا النموذج عم المستوى التنظيري في امانينات القرن الماضي عم يد
كارل جميكمان" "Carl Glickmanوتبلميذه في الواليات المتحدة األمريكية؛ ويمكن تمخيص
اإلشراف التطوري بأنو اإلشراف الذي يراعي االحتياجات الفردية لممدرس  ,وال يتعامل مع
المدرسين وكأنيم في مستوى واحد (عطاري1001,ه).

.4اإلطراف الرتبوي بالزوالء":"Peer Supervision
إل

ترجع بداية ظيور ىذا النموذج

سبعينيات القرن الماضي ,وي ستخدم في أدبيات ىذا النموذج من اإلشراف عدة

مصطمحات منيا " اإلشراف باألقران" و"تدريب األقران" و"النمو الميني المشترك" و"مشاىدة
الزمبلء"  ,ويقصد بإشراف الزمبلء االتفاق بين معممين أو مجموعة معممين عم العمل معا
من أجل تحسين أدائيم التدريسي ,من خبلل طرق متعددة ,كتبادل الزيارات الصفية,
ولقاءات تبادل األفكار وحل المشكبلت ,والتدريب المشترك ,في مناخ من ومواوق
(عطاري1001,ه).
ولئلشراف التربوي بالزمبلء – من حيث الغرض -أشكال وأساليب متنوعة ,منيا عم سبيل
الماال (المزروع1003,ه)
 .1أسموب التدريب عم الميارات التدريسية.
 .0أسموب التصدي لممشكبلت.
 .8أسموب التدريب لتحسين التدريس.

صعوبات ووعوقات اإلطراف الرتبوي:
يمخص مكتب التربية العربي لدول الخميج (1092ه) أبرز الصعوبات والمشكبلت التي
تواجو اإلشراف التربوي وتحد من فاعميتو بست صعوبات أو مشكبلت تتمال فيما يمي
-

كارة األعباء الممقاة عم عاتق المشرفين التربويين والمعممين.

-

ضعف الكفاءة المينية لبعض المشرفين التربويين وبعض المعممين.
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-

قمة الدورات التدريبية.

-

ضعف العبلقات القائمة بين بعض المشرفين التربويين وبعض المعممين

-

قمة الوسائل والتقنيات التعميمية.

-

ضعف متابعة تنفيذ التوجييات التي يقدميا المشرف التربوي.
كما حدد العبد الكريم (1002ه) معوقات اإلشراف التربوي محميا وعالميا بما يمي

-

الميل إل أسموب التفتيش وتتبع األخطاء.

-

تفاوت المعممين في التأىيل العممي وفي التجاوب مع المشرف التربوي.

-

تدني تأىيل بعض المشرفين التربويين.

-

عدم توفر الوقت البلزم لدى المشرف التربوي لمقيام بأعمال اإلشراف التربوي األساسية.

-

تفاوت وجيات النظر بين المشرفين التربويين والمعممين تجاه كاير من الممارسات
اإلشرافية.

-

غياب األىداف المحددة والواضحة لئلشراف التربوي.

احملور الجاٌى :الرتبية اخلاصة
وراحن تطور الرتبية اخلاصة باملىمهة العربية الشعودية:
ترجع بداية تعميم ذوي االحتياجات الخاصة مع بداية تعميم المكفوفين بالمممكة إل

عام

1830ه ( 1510م) بجيود فردية قام بيا أحد المواطنين السعوديين القادمين من بمدة
الزبير يدع أحمد بن عبد المحسن أبا حسين ,الذي قام بتعميم أربعة من المكفوفين من
أبناء ىذا الوطن طريقة برايل (وزارة التربية والتعميم1092,ه) ,وبعد إتقان ىذه الطريقة من
قبل ىؤالء المكفوفين تبن أحدىم وىو – عبداهلل محمد الغانم – تعميميا لجميع المكفوفين
في المممكة العربية السعودية؛ فسع بجيوده الشخصية إلقناع المسئولين في إدارة المعاىد
العممية والكميات بأىمية تدريسيا التي وافقت عام 1833ه عم

إعارة مقر معيد إمام

الدعوة في أاناء اإلجازة الصيفية لتعميم المكفوفين طريقة برايل؛ فتعمم حينذاك حوالي 11
كفيفا عم يده في مدة لم تتجاوز  8أشير ليكونوا أول من قام بتعميم المكفوفين بالكتابة
والقراءة بطريقة برايل ,وفي عام 1834ه وافقت وزارة المعارف – نذاك -عم فتح فصول
مسائية في مدرسة جبرة االبتدائية بالرياض لتعميم المكفوفين تمك الطريقة بإشراف عبداهلل
محمد الغانم (السموم1552,م)
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وخبلل ذلك العام تفضل جبللة الممك سعود – رحمو اهلل – بزيارة تمك الفصول ,وتبرع
جبللتو بمقر دائم في حي(الظييرة) بمدينة الرياض .وحينما تأكدت وزارة المعارف -نذاك-
من جدوى تمك الطريقة ,منحت المدرسة الدعم المالي وبعض الوسائل الخاصة بالخط النافر
( .الموس 1555 ,م)
وبيذا كانت الجيود الفردية المدعومة من قبل الجيات التعميمية البداية الحقيقة لوضع
أسس التربية الخاصة في المممكة العربية السعودية.
وفي عام 1849ه (1529م) بدأ التعميم الرسمي لممكفوفين في المممكة حينما
تبنت وزارة المعارف ضم تمك الفصول رسميا إل التعميم العام ,وجعمت البحث فييا نيا ار ,
وسميت " معيد النور بالرياض" الذي يعتبر أول معيد رسمي لتعميم المكفوفين بالمممكة,
وتول إدارتو عبداهلل محمد الغانم الذي كان يتول أيضا اإلشراف عم إعداد برامج التربية
الخاصة (السموم1552,م)
وفي عام1840ه تم تأسيس إدارة التعميم الخاص بوزارة المعارف تحت إدارة "عبداهلل
محمد الغانم" بغرض التوسع في تقديم الخدمات التعميمية والمينية واالجتماعية لابلث فئات
ىم المكفوفون والصم والمتخمفون عقميا.
وفي عام 1850ه (1530م) ,تم تطوير إدارة التعميم الخاص لتصبح المديرية
العامة لبرامج التعميم الخاص تابعة لوكيل وزارة المعارف المساعد لشؤون التعميم العام,
وانباق من تمك المديرية ابلث إدارات ىي إدارة تعميم المكفوفين ,وادارة تعميم الصم ,وادارة
التربية الفكرية (وزارة التربية والتعميم1092,ه)
وفي عام 1090ه (1540م) أطمق عم

المديرية اسم (األمانة العامة لمتعميم

الخاص) وقد ضمت إضافة لئلدارات الابلث نفة الذكر,إدارة خاصة لمتخطيط ,وأخرى
لممطابع ,ام صدر قرار وزاري عام 1091ه لتكون األمانة العامة لمتعميم الخاص تابعة
لوكيل الوزارة مباشرة (وزارة التربية والتعميم 1018,ه).
وفي عام 1018ىجري صدر قرار مجمس الوزراء رقم 181في1018/19/18ىجري
بنقل اختصاصات معاىد التعميم الخاص لمبنات إل الرئاسة العامة لتعميم البنات ,ام صدر
قرار مجمس الوزراء رقم 133في  1012/11/09ه بضم المكتب اإلقميمي لمجنة الشرق
األوسط لشؤون المكفوفين إل وزارة المعارف – نذاك -وتوحيد نشاطو مع األمانة العامة
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لمتعميم الخاص؛ فانتقل مقر األمانة من مبن

الوزارة إل

مبن

المكتب اإلقميمي بحي

السفارات ,وفي عام1013ىجري صدرت موافقة معالي وزير المعارف عم

تعديل اسم

األمانة العامة لمتعميم الخاص إل األمانة العامة لمتربية الخاصة (الموس 1555,م).
وعم إار ذلك قامت األمانة العامة لمتربية الخاصة بوضع الخطط والبرامج البلزمة ليس
لخدمة المكفوفين والصم والمتخمفين عقميا فحسب ,بل ظيرت كوادر تربوية لتشمل برعايتيا
واىتماميا فئات أخرى مال ضعاف السمع -ضعاف البصر -فئة صعوبات التعميم -متعددي
العوق -المضطربين سموكيا وانفعاليا -التوحد -المضطربين تواصميا -المعوقين جسميا
وحركيا -الموىوبين والمتفوقين.
وباإلضافة إل ذلك ىناك ابلث إدارات تحت اإلنشاء وىي إدارة العوق الجسمي والحركي,
إدارة االضطرابات السموكية واالنفعالية ,إدارة االضطرابات التواصمية (الموس 1555,م).

وّاً وظريف براوج الرتبية اخلاصة:
يجب تمييز الفر ق بين مصطمح األدوار والوظائف والميام قبل الشروع في تحديد ميام
مشرفي برامج التربية الخاصة؛ حيث يرى ) )Burrello,and others,1979بأن مصطمح
الدور( )Roleيعتبر مصطمحا عاما يبين مسؤولية الفرد حينما يمارس وظائفو القيادية التي
تقتضييا طبيعة عممة ,وأما مصطمح الوظائف ( )Functionsيعبر عن مسؤوليات عممية
تتعمق بالدور العام مال وظائف الدور القيادي لممشرف بإشراك المعممين في عممية وضع
البرنامج الجديد؛ فالوظائف بيذا المعن

ىي المكونات الاانوية لؤلدوار ,ويعني مصطمح

الميام( ) Tasksاألعمال اليومية الفعمية التي تسيم في إنجاز الوظائف المحددة لشخص
ما ,مال أن يجتمع المشرف مع المعممين لمناقشة تنفيذ أو تطبيق برنامج جديد في التربية
الخاصة؛ فالميام بيذا المعن

ىي مكونات اانوية لموظائف وفي ضوء ذلك يمكن تحديد

ميام مشرفي التربية الخاصة في ستة مجاالت عم النحو التالي )- )Gruber,1975
 .1تطوير المناىج.
 .0تطوير مصادر التعميم.
 .8توظيف الكادر التعميمي.
 .0تنظيم العممية التعميمية.
 .1االستفادة من الخدمات المساندة.
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 .2التدريب في أاناء الخدمة.
كما أفرد ( )Harris,1995سبعة أبعاد تندرج تحت كل منيا ميام مشرف برامج
التربية الخاصة ,ويتضمن كل بعد عددا من المجاالت الفرعية ,وصفيا بالميام الحاسمة
لتناوليا أنماط السموك المعقدة ,ولكونيا ميمة في األداء اإلشرافي الناجح ,وتشمل ىذه
األبعاد ما يمي -

أوال  :تطوير الربٌاوج:
 .1وضع األىداف التعميمية يعتبر وضع األىداف خطوة أولية وأساسية في أي عمل يتعمق
بتطوير البرنامج ,إذ ال بد أن تكون أىداف برامج التربية الخاصة واضحة من قبل
المدرسة والمجتمع المحمي ,وتكون ميمة المشرف التربوي توضيح األىداف خصوصا في
المراحل األول

لعممية تخطيط البرنامج وترتيب تمك األىداف حسب أىميتيا لممعممين

والطبلب واآلباء و بقية أفراد المجتمع.
 .0إعداد الوحدات التعميمية من الميام األساسية لممشرف التربوي القيام بإعداد الوحدات
التعميمية التي تحدد أىداف األداء واألنشطة والمواد التعميمية وطرق التقييم.
 .8تطوير المنيج المدرسي وتكييفو يعتبر تط وير المنيج المدرسي ليتناسب مع االحتياجات
الخاصة لمطبلب المعوقين من الميام األساسية لممشرف التربوي ,وغالبا ما يتم ىذا
التطوير بمساعدة المعممين الذين يقومون بتحديد ما يجب تطويره في المنيج المدرسي.

ثاٌيا :توفري وصادر التعميي املٍاسبة:
 .1تقييم مصادر التعميم واختيارىا
نظ ارً ألىمية توفير مصادر التعميم والذي يشمل تأمين األجيزة والمعدات التعويضية

والوسائل التعميمية في تعميم طبلب برامج التربية الخاصة ,يجب أن يقوم المشرف بتحديد
مجموعة من المعايير واألساليب التقنية التي يمكن في ضوئيا تحديد نوعية تمك المصادر
وفاعميتيا في تعميم وتدريب ذوي االحتياجات الخاصة.
 .0إنتاج مصادر التعميم تمال المواد التعميمية مصد ارً ميما من مصادر التعمم ,وقد تكون
تمك المواد المتعمقة بمناىج التربية الخاصة غير كافية أو غير مبلئمة الحتياجات طبلب

التربية الخاصة ,وتأتي ىنا ميمة المشرف من حيث تقديم المساعدة فيما يتعمق بتصميم
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المواد التي تفي باحتياجات الطبلب والوسائل التعميمية إلنتاجيا

وتأمينيا  ,خدمة

ألىداف المنيج.
 .8تقييم المواد التعميمية واستخداميا رغم أن المواد التعميمية قد تكون متوفرة لدى المعمم
إال أنيا في بعض األحيان قد ال تستخدم بشكل واسع من قبل المعممين  ,أوقد يساء
استخداميا ,أو قد تكون ليا استخدامات أخرى غير معروفة لممعمم ,وفي ىذه الحاالت
يجب أن يقوم المشرف بميمة إعداد الخطط التي تعين المعمم عم االستخدام األمال لتمك
المواد ,وفوق ذلك يجب أن يقوم المشرف بميمة عرض تمك المواد  ,وفق ذلك يجب أن
يقوم بميمة عرض تمك المواد عمميا أمام المعمم وأن يقدم لو مقترحا لكيفية االستخدام.
ثالجا :الهوادر املطموبة لمتعميي:
 .1إعداد خطة التوظيف يمكن لممشرف التربوي في ظل وجود خطة مقترحة لمتوظيف وذات
ميزانية محددة وأىداف عامة وطرق لمتشغيل أن يقوم بميمة تحديد المواقع األكار حاجة
لمتوظيف  ,وأن يقوم بإعداد وصف وظيفي يحدد الكفايات البلزمة لؤلفراد الذين سيشغمون
تمك الوظائف.
 .0اختيار األفراد يمكن لممشرف التربوي في ظل وجود وصف وظيفي لموظائف الشاغرة أن
يعد قائمة بالمتقدمين لتمك الوظائف ,وذلك بجانب إعداد استمارات االختيار ,والقيام
بإجراء المقاببلت الشخصية ورفع التوصيات النيائية ألولئك الذين استوفوا متطمبات
الوظيفة.
 .8تعيين األفراد عند تعيين موظفين جدد أو إعادة تعيين لمموظفين الحاليين بيدف تطوير
أحد برامج التربية الخاصة ,يمكن لممشرف أن يحمل الحاجات والتوقعات وتركيبة
المجموعات مع بعضيا البعض في مختمف الوحدات ,وبناء عميو يمكنو إعداد توصيات
لتعيين أو إعادة تعيين موظفين من أجل فرص تربوية ماالية.
رابعا :التٍظيي:
 .1مراجعة الييكل التنظيمي الحالي من الميام األساسية لممشرف التربوي الكشف عن
جوانب القوة والضعف في الييكل التنظيمي الحالي حت يتسن لو تقديم مقترحات بناءة
فيما يتعمق بالتعديبلت الضرورية التي قد تتضمن التعيينات  ,أو االستغبلل األمال لوقت
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الموظفين ,أو إعداد التقرير ,أو توزيع الموارد ,أو زيادة الفاعمية واإلنتاجية ,وذلك بيدف
تحسين وتطوير العممية التربوية ككل.
 .0نشر وتعميم البرامج في ظل برنامج تعميمي ناجح سواء كان مطبقا في مركز أو مدرسة
أو فصل دراسي يمكن لممشرف التربوي أن يقوم بميمة إعداد خطة لنشر برنامج أو أجزاء
منو ,وأن يقوم بإعداد جدول زمني لنقل الترتيبات والمسؤوليات لمبرنامج الذي حول إليو.
 .8رصد الترتيبات الجديدة عند تنفيذ ترتيبات تنظيمية جديدة  ,يمكن لممشرف أن يحدد
طريقة إعداد التقارير ومقارنة األعمال الفعمية مع التطورات المخططة ,وعمل التوصيات
واإلجراءات البلزمة لتتفق مع الخطة الموضوعية.
خاوشا :اإلستفادة وَ اخلدوات املشاٌدة:
 .1تحميل وتأمين الخدمات ألىمية الخدمات المساندة في برامج التربية الخاصة فإن عم
المشرف أن يعد قائمة بالمصادر التي يمكن تأمين مختمف الخدمات من خبلليا ,ووصف
الحاالت التي تتطمب كوادر مساندة.
 .0االستفادة من المختصين العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة يتطمب فريق عمل متكامل
من مختمف التخصصات ,وىنا يأتي دور المشرف بتأمين الخدمات الساندة والمتخصصة,
وعمل ترتيبات ليؤالء المختصين لممساىمة بخبراتيم في تطوير كفاءة الييئة التدريسية.
 .8جدولة الخدمات المساندة يتجاوز عدد الطبلب المحالين لمتربية الخاصة أحيانا الكادر
المتوفر لتقديم الخدمة ,وىنا يمكن لممشرف اقتراح مجموعة من البرامج لتوزيع الخدمة
بشكل مبلئم ,وذلك بترتيب تمك الخدمات حسب األىمية وتحديد االحتياجات الممحة.
 .0تقييم استخدام الخدمات المساندة في ظل وجود خطة لتقديم خدمات مساندة لبرامج
التربية الخاصة ,يمكن لممشرف أن يقوم بمقارنة تمك الخطة مع العمميات الفعمية وفقا
لممعايير المحددة مسبقا ,وأن يقترح التوصيات التي تساعد في زيادة فاعمية ونوعية
الخدمات المقدمة.
سادسا :تكديي التدريب أثٍاء اخلدوة:
 .1اإلشراف بأسموب عيادي يعتبر تقديم االستشارة أحد ميام المشرف األساسية ,وذلك
لمساعدة المعممين في تحسين طرق تدريسيم ,وحفزىم الستغبلل مجموعة أكبر من
مصادر التعميم ,ولما كانت طبيعة معمم برامج التربية الخاصة تتطمب إشرافا فرديا فإن
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أنسب األساليب التي يستخدميا المشرف التربوي لتطوير أداء المعممين ىو األسموب
العيادي.
 .0التخطيط لمنمو الفردي يساعد مشرف التربية الخاصة المعمم في إعداد خطة عمل خاصة
بو (خطة ذاتية ) بيدف زيادة فاعميتو وأدائو في العمل  ,وتشمل ىذه الخطة جميع
البيانات واألداء التي تخص المعمم وتحدد فييا األىداف الطويمة والقصيرة المدى,
ولضمان نجاح الخطة الذاتية ال بد أن يكون ىناك دعم وتشجيع من قبل أفراد اإلشراف
واإلدارة حت يتمكن المعمم من تحقيق أىداف الخطة التي وضعيا لنفسو لتسيير أعمالو.
 .8إعداد دورات تدريبية أاناء الخدمة عندما يحتاج مجموعة من المعممين إل

برامج

تدريبية؛ فإن عم ال مشرف إعداد وتكييف دورة تدريبية تتناسب مع احتياجاتيم  ,وأن
يختار ويطور أنشطة ووسائل تعميمية تتناسب مع أىداف البرنامج التدريبي  ,وعمية أن
يضع كذلك معايير محددة لتقييم البرنامج.
 .0عقد دورات تدريبية أاناء الخدمة من الميام األساسية لممشرف التربوي ميمة اختيار
البرنامج التدريبي المناسب من بين مجموعة برامج تدريبية متنوعة واجراء الترتيبات
البلزمة لقيام تمك الدورات.
 .1التدريب إلعداد القيادات المساعدة من ميام المشرف التربوي اختيار المعممين أصحاب
الكفاءة والميارة والقدرات القيادية لعقد ورش عمل في المجاالت التي يظيرون فييا خبرة
ودافعية؛ وذلك بيدف مساعدتو في األعمال اإلشرافية التي تاقل كاىمو.
كما وضع كل من )1981( Minugh & Morseدليبل مرشداً لممشرفين وضحا فيو

خمسة أبعاد لميام مشرف برامج التربية الخاصة وىي
 .1إدارة البرامج.
 .0التخطيط لمبرامج.
 .8تطوير البرامج.
 .0تطوير فريق العمل.
 .1تقييم البرامج.

- 195 -

واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة.

كما قام ) (Henley,1981بتحديد مجموعة من األبعاد تندرج تحت كل منيا ميام مشرف
برامج التربية الخاصة ,ويتضمن كل بعد عددا من الميام الفرعية ,وتتضح من خبلل الوصف
التالي -

 تطوير وتقييم البرنامج:
يعد تطوير البرنامج من الميام األساسية التي تقع عم

عاتق مشرف برامج التربية

الخاصة ,وذلك لتحقيقو االحتياجات والمتطمبات االستانائية لطبلب ذوي االحتياجات الخاصة,
ولذلك عم المشرف أن يستخدم اإلجراءات اإلحصائية المناسبة لوضع خطة مستقبمية تتنبأ
بالحاجات ,وأن يبتكر نظاما لتنسيق اجتماعات لجنة التمويل ,وفريق التقييم المتعدد
التخصصات ,ولجنة التخطيط التربوي الفردي ,وكذلك البد أن يمم المشرف بالقوانين الحكومية
المبلئمة لمصمحة الطالب  ,وأن يتأكد من مدى مناسبة البرنامج المقدم لمطالب لمعمل عم
تطويره وتقييمو بمشاركة المتخصصين في التربية الخاصة والتربية العادية.

 تقييم أعضاء فريق العمل

عم المشرف أن يقوم بميمة وضع قائمة الكفايات المينية المتخصصة المطموبة لفريق
العمل ,وأن يضع ليا وصفا وظيفيا ,كما يمكن أن يتعرف عم أساليب التعيين و األساليب
المتبعة في مقابمة األشخاص المتقدمين ,ومعرفة متطمبات عممية اإلشراف  ,ولتقييم الطرق
واألساليب المتفق عمييا مع أعضاء فريق العمل.

 االتصاالت والعبلقات مع اآلخرين

تعد القدرة عم تكوين عبلقات جيدة مع اآلخرين من الميام األساسية لمشرف برامج
التربية الخاصة؛ حيث أن نجاح برامج التربية الخاصة يعتمد عم مدى إلمام المشرف بالطرق
واألساليب البلزمة لتقوية االتصال بين أعضاء فريق العمل ,والسمطات القانونية ,وصناع
القرار ,وكذلك معرفة األساليب التي تقوي االتجاىات اإليجابية واألخبلقية بين أعضاء فريق
العمل في التربية الخاصة والمدرسة العادية.

 التدريب أاناء الخدمة

من ميام مشرف برامج التربية الخاصة تصميم برنامج تدريبي يتناسب مع احتياجات
العاممين في برامج التربية الخاصة ,مع وضع األىداف الخاصة بالبرنامج ليتسن لممشرف
بعد ذلك تقييم وتطوير البرنامج.
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تنظيم الميزانية وكتابة التقارير
يتضمن ىذا البرنامج التخطيط المالي لتطوير الميزانية وفق التقارير المالية والمشاريع

االستامارية التي تكون ليا عائدا ماليا ,وذلك بيدف تمبية االحتياجات المادية لبرامج التربية
الخاصة ,وأن يكون ممما بكتابة التقارير المالية وجمع البيانات المالية وحفظ السجبلت.

 العبلقة مع األسرة

تعد حماية حقوق الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة وأسرىم من الميام األساسية لمشرف
برامج التربية الخاصة ,وىذا يتطمب معرفة الحقوق القانونية لمطالب ذي االحتياجات الخاصة
لمتغمب عم المشاكل التي تواجيو وخصوصا أاناء عممية التحويل.

 وضع الخطة

لكي يضع مشرف التربية الخاصة خطة لبرنامج تربوي لذوي االحتياجات الخاصة ,عميو
أن يضع في اعتباره الحاجات البيئية واألدوات والخدمات الخاصة لممواقف التربوية التي تطبق
فييا برامج التربية الخاصة  ,وأن يعمل عم

ضع عدة خيارات لتسييل تطبيق البرنامج

التربوي ,وكتابة التوصيات حول التسييبلت واألدوات البلزمة في المنزل والمدرسة العادية
التي يوجد بيا برامج التربية الخاصة.



العمل االستشاري

إن تقديم االستشارة لفريق العمل في التربية الخاصة والتربية العادية حول خدمات وبرامج
التربية الخاصة من الميام األساسية لمشرف التربية الخاصة ,وعميو يتطمب أن يمتمك
المشرف بجانب الميارات اإلنسانية واالجتماعية ميارات قيادية ومعرفية.

 اإلطبلع عم البحوث

عم مشرف التربية الخاصة أن يكون مطمعا عم كل جديد في مجال التربية الخاصة
من كتب وبحوث ودراسات  ,واالستفادة من نتائج تمك البحوث والدراسات ,وتقييم النتائج بعد
تطبيقيا  ,والتوصية بالتعديبلت البل زمة في برامج التربية الخاصة في ضوء تمك النتائج.

 إدارة المكاتب
عم

المشرف أن يجيز خطة إدارية سنوية تتضمن األىداف مرتبة حسب األولويات ,

ويحدد النشاطات المبرمجة لتنفيذ ىذه الخطة

 اإلجراءات القانونية
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عم المشرف أن يكون لدية معرفة بالظروف التي تعد ضرورية لمحصول عم المساعدة
القانونية والطبية والنفسية ,و تقديم اإلرشاد لؤلفراد ذوي العبلقة استنادا إل

القانون

والتشريعات وخاصة في عممية التحويل ,باإلضافة إل توجيو فريق العمل وفق مسؤولياتيم
القانونية ,واإللمام بأنظمة المراقبة لمتأكد من سياسات التربية الخاصة مع أنظمة وقوانين
الوالية ,وكذلك معرفة اإلجراءات الرسمية وغير الرسمية لمتحقيق في الشكاوى المقدمة أو
الدعاوى المرفوعة.
كما حدد ) )Lamar,1982ميام مشرفي برامج التربية الخاصة في تسعة أبعاد عم
النحو التالي -

 دعم ومساندة البرنامج
 .1تقديم معمومات متكاممة لئلدارة العميا ومجمس التعميم ,شرح مفيوم التربية الخاصة ألفراد
التعميم العام.
 .0ابتكار وطرح أنشطة إلعداد البرنامج
 .8يعمل المشرف كحمقة وصل إليصال متطمبات اآلباء.

 االنسجام مع القوانين والنظم
 .1تقديم الخدمات لكافة األطفال.

 .0إعطاء ضمانات إجرائية لؤلطفال واآلباء.
 .8تزويد العاممين في المواقع بمعمومات حول األنظمة والقوانين.
 .0إعطاء تدريب لمتناسق واالنسجام مع تمك القوانين والنظم.
 .1حفظ السجبلت واعداد التقارير.

 تخطيط البرنامج

 .1تقييم احتياجات األفراد والنظام.
 .0إعداد خطط لبلستخدام المحمي لمقابمة متطمبات المنطقة.
 .8وضع السياسات والنظم والتوجييات.
 .0تقديم الخطط ألولئك الموجودين في مواقع اتخاذ القرار.
 .1وضع الشخص المناسب في عممية التخطيط.
 .2تفسير وتوضيح القوانين والنظم.
- 110 -

واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة.

 .3وضع الخطط لبلستخدام األنسب لمموارد (الموازنة).

 تنفيذ وتطبيق البرنامج

 .1اختيار الموقع المناسب لمبرنامج.
 .0الجدولة الزمنية لتنفيذ وتطبيق البرنامج.
 .8وضع أطر لمتواصل والمسئولية.
 .0وضع الطبلب في البرنامج الذي يتناسب مع قدراتيم وامكانياتيم.
 .1اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتوفير الخدمات المساندة.

 إدارة البرنامج

 .1التنسيق الكامل لبرامج التربية الخاصة.
 .0تقديم خدمات دعم لمديري ومعممي التربية الخاصة بالمدارس.
 .8مراقبة الموازنة.
 .0االحتفاظ بإحصائيات الطبلب والسجبلت األخرى.
 .1المساعدة في تعيين الموظفين.
 .2إعادة تقييم البرنامج المقدم لمطالب.

 تقديم االستشارة

 .1البحث لئلجابة عم االستفسارات والتساؤالت.
 .0تقديم الخدمة التقنية فيما يختص بمجاالت اإلعاقة واحتياجات الطبلب.
 .8تقديم االستشارة الفنية لمديري ومعممي المدارس.

 العمل مع اآلباء

 .1تقديم معمومات متكاممة عن خدمات وبرامج التربية الخاصة لآلباء.
 .0تقديم الحماية اإلجرائية لؤلطفال واآلباء.
 .8الحصول عم موافقة الوالدين.
 .0التشاور مع اآلباء في البرنامج المقدم لمطالب.
 التشريع
 .1تقديم المعمومات القانونية لمنسوبي المدارس األخرى.
 .0ترجمة المتطمبات القانونية إل برامج.
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 .8اقتراح تغيرات قانونية لتتناسب مع احتياجات الطبلب.
 .0الدفاع عن تبني التقنين المطموب.

 الكادر الوظيفي

 .1التعاون مع مؤسسات التدريب.
 .0تحديد وصفي الحتياجات األفراد.
 .8التدريب في أاناء الخدمة حول تقنيات التربية الخاصة لمنسوبي التربية الخاصة والتعميم
العام.
 .0اختيار البرنامج التدريبي المناسب.
ولقد ذكر (مورس  )Morseالميام التي يقوم بيا مشرف التربية الخاصة فيما يتعمق
بالخدمات التربوية المقدمة لؤلطفال ذوي االحتياجات الخاصة ,وقد تضمنت اآلتي
 .1تخطيط وتنفيذ برامج التأىيل والوقاية في مجال الصحة النفسية ,من خبلل التعاون مع
فريق العمل ,والمستشارين النفسيين ,وتطوير بيئة نفسية صحية لجميع من في
المدرسة.
 .0العمل كوسيط بين األشخاص الذين تظير لدييم مشكبلت داخل المدرسة من خبلل تسييل
أسموب حل المشكبلت.
 .8تقديم الدعم المعنوي والميني  ,والمساعدة العممية لمعممي برامج األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة.
 .0تسييل عمل المعممين في االتصال بفعالية مع والدي الطفل ذي االحتياجات الخاصة.
 .1التعاون مع أولياء األمور لضمان تفعيل الخدمات المقدمة لؤلطفال ذوي االحتياجات
الخاصة.
 .2توفير اإلرشاد والعبلج المطموب لؤلطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
 .3استخدام األشخاص المدربين والمؤىمين لمعمل في برامج التربية الخاصة.
 .4تخطيط وتنفيذ برامج تدريب في أاناء الخدمة في الصحة النفسية ,والتربية الخاصة
لمساعدة المعمم العادي.
 .5العمل كقائد مؤار في مجال تقديم الخدمات الخاصة لمدارس المقاطعة ,والوالية ,والمينة.
.19

إتاحة فرص المشاركة الفعالة بين أعضاء فريق العمل.
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.11

العمل كأحد أعضاء فريق التقييم المتعدد التخصصات (المعابرة1550,م).
وحددت ( ) Ireland,1986ميام مشرفي برامج التربية الخاصة وخصوصا فيما يتعمق

بالدمج التربوي في نقاط معينة منيا معرفة ظروف اإلعاقة ,واالتجاىات في تربية األفراد غير
العاديين  ,ومعرفة الييئات االجتماعية التي تقدم خدمات ليؤالء األفراد ,وفيم المتطمبات
القانونية لمقانون العام 100/50الذي تأخذ بعين االعتبار التسييبلت المادية والنقل ,وتقييم
فريق العمل ومعايير اختيارىم لمعمل مع األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ,والمسؤولية
المرتبطة بالعوامل التي تؤار عم البرنامج التربوي ,وتقديم الخدمات وتقييميا ,والدور اليام
الذي يمكن أن يمعبو المشرف في تنمية االتجاىات اإليجابية نحو التربية الخاصة.
ولخص كل من  Weatherman & Harpazميام مشرفي برامج التربية الخاصة في
تطوير اإلجراءات ,وبناء السياسات التربوية لمبرنامج  ,وتقييم البرنامج والتخطيط لتعديمو
حسب الحاجة  ,وتنظيم الخدمات التربوية لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة ؛ واإلشراف وتقييم
فريق العمل في التربية الخاصة ,وادارة مكتب العمل وما يرتبط بو من االتصال مع الوالدين
والمجتمع  ,وتأليف النشرات ,والمحافظة عم

السجبلت  ,وتطوير العبلقات العامة مع

المجتمع لتدعيم الصحة والتربية ,والرعاية لؤلطفال ذوي الحاجات الخاصة ,والتخطيط المالي
وما يرتبط بو من تنفيذ الميزانية,وتدقيق التقارير المالية ,ومراقبة العوائد المالية من المصادر
الحكومية واالتحادية ,والتفاعل مع مديري المدارس العامة في عمميات التخطيط لبرامج التربية
الخاصة في تمك المدارس (المعايرة1550,م).
ويتضح لمباحث مما سبق أن ميام مشرفي برامج التربية الخاصة تتمال غالبا في تطوير
وتقييم البرنامج ,ودعمو ومساندتو ,وبناء السياسات التربوية لمبرنامج ,وتطوير مصادر
التعميم ,واختيار وتوظيف الكادر التعميمي ,واالستفادة من الخدمات المساندة ,والتدريب أاناء
الخدمة ومشاركة المجتمع وحماية حقوق الوالدين والطفل وتقييم فريق العمل ,وىذه الميام في
طبيعتيا تمتاز بالتخصص وتستخدم طرقا مختمفة تماما من حيث الخبرات اإلدارية تجاه
اإلشراف في التعميم خاصة في ظل وجود مفاىيم مال اإلحالة وحقوق الوالدين والدمج التربوي
والعمل مع فريق متعدد التخصصات.
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ثاٌياً :الدراسات الشابكة:
أوال :الدراسات الشابكة العربية:
دراسة المنصور( 0994م) بعنوان " دور المشرف التربوي في تنمية الكفاءة المينية
لمعممي الصفوف األولية بمحافظة عنيزة من وجية نظرىم "
وىدفت الدراسة إل التعرف عم دور المشرف التربوي في تنمية الكفاءة المينية لمعممي
الصفوف األولية في مجاالت التخطيط لمتدريس وطرق واستراتيجيات التدريس والتقويم وادارة
الصف والعبلقات اإلنسانية ,وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي التحميمي لئلجابة
عن ىذين السؤالين ,وطبقت الدراسة عم

( )133معمم صفوف أولية ,وتوصمت إل

أن

المشرف التربوي يمارس دوره في تنمية الكفاءة المينية لمعممي الصفوف األولية بمحافظة
عنيزة بدرجة كمية (عالية) في أربعة محاور من محاور البحث وىي التخطيط لمتدريس,
وطرق واستراتيجيات التدريس  ,وادارة الصف  ,والعبلقات اإلنسانية  ,وبدرجة (متوسطة) في
محور التقويم.
وقداتفقت الدراسة مع البحث الحالي في أنيا تسع لمعرفة الميام المأمولة من المشرف
التربوي والتي يؤمل أن تساعد المعممين عم تحقيق أىدافيم التعميمية والتربوية ,واختمفت
ىذه الدراسة مع البحث الحالي حيث أنيا تركز عم معرفة ميام مشرف برامج صعوبات التعمم
المأمولة ومدى تطبيق ميامو الحالية من خبلل وجية نظر معممي صعوبات التعمم ومدراء
المدارس ,وقد استفاد الباحث من ىذه البحث في بناء االستفتاء ,وفي تصور الموضوعات في
اإلطار النظري.
دراسة الفحيمي (0995م) والتي جاءت بعنوان " إدارة برامج التربية الخاصة في مدارس
التعميم العام من وجية نظر مديري المدارس ومشرفي البرامج ومشرفي التربية الخاصة ".
ىدفت الدراسة إل التعرف عمي الدور الواقعي لمدير برامج التربية الخاصة ,ومعرفة الدور
المأمول لمدير برامج التربية الخاصة ,ومعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابات
العينة حسب متغير ( الوظيفة  ,سنوات الخبرة ,مجال اإلشراف )  ,وطبقت الدراسة عم
( ) 128من مدراء ومشرفي برامج التربية الخاصة ومشرفي التربية الخاصة ,وقد توصمت
نتائج الدراسة إل ترّكز دور مديري المدارس الواقعي – من وجية نظر أفراد العينة – عم

الجوانب التالية تنازيا ( إدارة العاممين ,البيئة المدرسية ,المخصصات المالية,المنيج
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والتدريس ,األىل والمجتمع ,التقييم واإلحالة ,إعداد التقارير ) ,وترّكز دور مديري المدارس

المأمول – من وجية نظر أفراد العينة – عم الجوانب التالية تنازيا ( البيئة المدرسية ,إدارة
العاممين ,المخصصات المالية ,المنيج والتدريس ,األىل والمجتمع ,التقييم واإلحالة ,إعداد
التقارير ) ,وقد اتفقت ىذه الدراسة مع البحث الحالي في استيعابيا لدور المدير وأىميتو في
برامج التربية الخاصة.
وقد استفاد الباحث من ىذه الدراسة في صياغة وتحديد مشكمة البحث وبيان أىميتو
البحث ,وفي تصميم االستبانة وتصور محاورىا.
دراسة السديري (1089ىـ) بعنوان "معايير اختيار مشرفي التربية الخاصة من وجية نظر
مشرفي اإلدارة العامة لمتربية الخاصة بالمممكة العربية السعودية ".
معرفة المعايير الشخصية والمعايير المعرفية العممية والمعايير

ىدفت الدراسة إل

المينية الختيار مشرفي التربية الخاصة من وجية نظر مشرفي ومشرفات التربية الخاصة
باإلدارة العامة لمتربية الخاصة في منطقة الرياض ,ومعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة
إحصائية في استجابات العينة تعزى لمتغير(الجنس ,الدرجة العممية ,نوع اإلدارة أو الوحدة,
سنوات الخبرة) ,واستخدم الباحث المنيج الوصفي ,وطبقت الدراسة عم
ومشرفة في اإلدارة العامة لمتربية الخاصة ,وقد توصمت نتائجيا إل

( )28مشرف

معرفة أىم المعايير

الميمة – حسب وجية نظر أفراد العينة – الختيار مشرفي التربية الخاصة ,ومعرفة الفروق
بين استجابات العينة حسب متغيرات البحث ,وقد أوصت الدراسة بناءا عم ذلك بعدد من
التوصيات التي تشير إل أىمية اختيار مشرفي التربية الخاصة وفق المعايير المحددة ,وقد
استفاد الباحث من ىذه الدارسة في بناء وتصميم االستبانة.

ثاٌيا :الدراسات األجٍبية:
دراسة ريتظاردسوُ ( "ً1220بعٍواُ وظرف والية نٍتاني :حملة حبجية .
ىدفت الدراسة إل

معرفة المعوقات أمام اإلشراف الفعال في المدارس التعميمية ,وقد

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ,وطبقو عم

( )140مشرفا تعميميا ,وتوصمت

الدراسة إل أن ضيق الوقت لتنفيذ الميام اإلشرافية يشكل عائقا كبي ار أمام اإلشراف الفعال ,
وأوصت بتحديد دور المشرف التربوي بعناية ودقة ,والتدريب أاناء الخدمة ,وتتفق ىذه
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الدراسة مع البحث الحالي في بيان تطبيق المشرف التربوي لميامو والخروج بتوصيات تساعد
عم تحسين عممية اإلشراف التربوي .
دراسة وورثَ ووهٍين ( "ً2001بعٍواُ وا اإلطراف الفعاه؟ وشح آلراء خرباء اإلطراف الرتبوي .
ىدفت الدراسة إل التعرف عم االتجاىات والمعتقدات المتعمقة باإلشراف الفعال باالعتماد
بشكل أساس عم

مبلحظات المشرفين التربويين في مستويات متنوعة من الخبرة ,وقد

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ,وقد توصمت نتائج الدراسة إل أن اإلشراف الفعال
يؤكد عم العبلقات اإلشراف ,والخطوات والميام الموضحة ,والعناية بمستوى التطوير ,وقبول
مسئولية التقييم واالسترجاع  ,والرؤية الواضحة عن النتائج المرجوة من خبلل اإلشراف
التربوي  ,والطرق المتاحة لتقييم ىذه النتائج ,وقد اتفقت ىذه الدراسة مع البحث الحالي في
معرفة مدى تطبيق المشرف التربوي لميامو ,والتعرف عمي راء المعممين والميام التي
يأممونيا ,وقد استفاد الباحث من نتائج ىذه الدراسة في تصميم وبناء أداة االستبانة.
دراسة أوفوب ( "ً2002بعٍواُ حتديد اإلطراف الفعاه وغري الفعاه يف املدارض وَ وجّة ٌظر املعمىني .
ىدفت الدراسة إل

تحديد اإلشراف الفعال وغير الفعال في المدارس من وجية نظر

المعممين ,وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ,وطبقت الدراسة عم
معمما من عينة البحث ,وتوصمت نتائجيا إل

()1119

أن اإلشراف الفعال في المدارس يظير عن

طريق الخطوات اإلدارية المتمامة في السموك الممتزم من قبل المدرسين والطبلب الذي يظير
من خبلل التحقيق اإليجابي لقواعد وقوانين المدرسة التي توجو نحو تحقيق أىداف وأغراض
المدرسة بصورة خاصة والتعميم بصورة عامة.
وقد استفاد الباحث من ىذه البحث في بناء وتصميم االستبانة.
دراسة برٌارد ( "ً2010بعٍواُ اإلطراف التعميىي يف املدارض الجاٌوية يف بوتوسواٌا .
أجريت ىذه البحث لتحديد كيفية تنفيذ اإلشراف التعميمي في المدارس  ,وقد أخذت راء
المعممين والمدراء عن طريق عن طريق االستبيان والمقابمة  ,واستخدم الباحث المنيج
الوصفي المسحي ,وتوصمت إل

أن اإلشراف التعميمي في المدارس فيو نوع من المعاداة

والتخويف لممعممين ,وأن اإلشراف التعمي مي ينبغي أن يحقق ما يطمبو المعممون والمدراء
بشكل فعال وأن يكون أكار وضوحا وفعالية.
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وتتفق ىذه الدراسة مع البحث الحالي في أنيا تبحث أيضا عن الميام التي يأمميا معممو
ومدراء صعوبات التعميم والتي تساعدىم بشكل فعال في العممية التربوية .
التعميل عمى الدراسات الشابكة :
من خبلل مراجعة الدراسات السابقة يتضح التالي
-

أن المشرف التربوي لو العديد من الميام التي تساعد المعممين عم

تنمية مياراتيم

وقدراتيم  ,وتزيد من كفاءتيم العممية والمينية كما أشارت بذلك دراسة المنصور
(0994م) .
-

أن المشرف التربوي لو أار فعال لحل ومواجية المشكبلت التعميمية التي تحصل لممعمم,
وبالتالي البد من مراعاة ما يحتاجو المعمم من المشرف التربوي من ميام مأمولة بشكل
دقيق والتي أشارت إلييا دراسة المبارك (1000ىـ) .

-

يشترك مدير المدرسة في إدارة برامج التربية الخاصة بشكل أساسي  ,ويشارك المشرف
التربوي في العديد من الميام لتنظيم وتفعيل العممية التعميمية كما أشارت دراسة الفحيمي
(0995م) إل

ذلك  ,وىناك تشابو في ميام المدير وميام المشرف التربوي مما قد

يسبب قصو ار في تطبيق أحد الميام نتيجة إللقاء المسئولية عم اآلخر؛ نظ ار لمتداخل
والتشابو في تمك الميام .
-

تتف ق الدراسات كميا عم ضرورة مراعاة ما يحتاجو المعمم والمدير عم حد سواء من
المشرف التربوي ؛ لتكون الميام أكار وضوحا وفعالية .

ٌتائج البخح ووٍاقظّا
وٍّج البخح :اعتمد البحث الحالي عمي المنيج الوصفي والذي يم من خبللو استخدام البحث
المسحي "الذي ييدف إل وصف الظاىرة المدروسة من حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا فقط,
دون أن يتجاوز ذلك إل دراسة العبلقة أواستنتاج األسباب مابل "(العساف 0919 ,م ,ص
. ) 135
جمتىع البخح وعيٍتّا :شممت عينة البحث جميع معممي صعوبات التعمم في المدارس
االبتدائية في منطقة عنيزة والبال عددىم ( )09معمما ,وجميع مدراء المدارس االبتدائية التي
يوجد بيا برامج صعوبات التعمم والبال عددىم (  )09حسب إفادة قسم التربية الخاصة في
إدارة التربية والتعميم في منطقة عنيزة  ,لمحصول عم المعمومات بشكل صحيح ودقيق.
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أداة البخح :استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات البلزمة لمبحث ,وتكونت االستبانة
من جزأين عم النحو التالي
الجزء األول :ويشمل المتغيرات الوظيفية ألفراد عينة البحث ممامة في (المسم

الوظيفي/

الخبرة الوظيفية /تقدير المؤىل الدراسي).
اجلزء الجاٌي  :يتكون من ( )84سؤال من األسئمة الخاصة بالبحث ,مقسمة عم محورين
عم النحو التالي
المحور األول :يقيس مدى تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم,
ويشتمل عم ( )09عبارة.
احملور الجاٌي :يقيس الميام المأمولة من المشرف التربوي لبرامج صعوبات التعمم ,ويشتمل
عم ( )14عبارة ,وىو مقسم بدوره إل ابلاة أبعاد عم النحو التالي
البعد األول يقيس الميام القيادية ,ويشتمل عم ( )2عبارات.
البعد الااني يقيس الميام اإلدارية ,ويشتمل عم ( )2عبارات.
البعد الاالث يقيس الميام اإلشرافية ,ويشتمل عم ( )2عبارات.
ويقابل كل فقرة من فقرات المحور األول والااني قائمة تحمل العبارات التالية
(موافق بشدة /موافق /غير متأكد /غير موافق /غير موافق بشدة).
صدم األداة :قام الباحث بالتأكد من صدق أداة البحث بطريقتين
أوالً :الصدم الظاِري لألداة :لمتعرف عم مدى صدق أداة البحث في قياس ما وضعت لقياسو
تم عرضيا عم عدد من المحكمين ,وبم عدد المحكمين (  )11محكمين من أعضاء ىيئة
التدريس في قسم التربية الخاصة وغيره من األقسام التربوية (ممحق رقم .)2
وفي ضوء راء المحكمين قام الباحث بإعداد أداة ىذه البحث بصورتيا النيائية.

ثاٌياً :صدم االتشام الداخمي:
قام الباحث بحساب االتساق الداخمي لفقرات أداة البحث وذلك بحساب معامبلت ارتباط
بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو ,وتراوحت نسبة االرتباط بين
(  , )**9.48 -**9.01مما يدل عم أن جميع العبارات دالة عند مستوى ( ,)9.91وىو
ما يوضح أن جميع الفقرات المكونة لمحاور استبانة البحث تتمتع بدرجة صدق عالية,
تجعميا صالحة لمتطبيق الميداني.
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ثبات األداة :لمتحقق من الابات لمفردات محاور البحث تم استخدام معامل ألفا كرونباخ  ,أن
ابات جميع محاور البحث مرتفع ,حيث تراوحت معامبلت الابات بين ( ,9.321و,)9.503
كما بم معامل الابات الكمي لجميع محاور البحث ( ,)9.445وىي معامبلت ابات مرتفعة
توضح صبلحية أداة البحث لمتطبيق الميداني.

حتمين ووٍاقظة ٌتائج البخح
الشؤاه األوه :وا واقع تطبيل املظرف الرتبوي ملّاوْ يف براوج صعوبات التعمي مبخافظة
عٍيزة؟

َ

7

جذوي سلُ (  :)1اعتجبثبد أفشاد اٌجحج ػًٍ ػجبساد ِحىس والغ تطجُك اٌّششف اٌتشثىٌ ٌّهبِه فٍ ثشاِج طؼىثبد
اٌتؼٍُ
دسجخ اٌّىافمخ
اٌتىشا
س
اٌّتىعظ االٔحشاف
اٌؼجبسح
غُش
اٌحغبثٍ اٌّؼُبسٌ
ِىافك
غُش
غُش
ِىافك
ِىافك
%
ثشذح
ِتأوذ
ِىافك
ثشذح
اإلششاف ػًٍ ِؼٍٍّ اٌجشٔبِج
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فٍ اٌجشٔبِج
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19

اٌّشبسوخ فٍ ػٍُّخ تمىَُ أداء
اٌّؼٍُّٓ فٍ اٌجشٔبِج.
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ٌٍّؼٍُّٓ ٌتطىَش ِغتىي
األداء ٌذَهُ.
ِتبثؼخ تٕفُز وً ِب َشد ِٓ
األِبٔخ وإداسح اٌتؼٍُُ ِٓ
تؼٍُّبد
اٌّشبسوخ فٍ اٌٍجبْ راد
اٌؼاللخ ثبٌجشٔبِج.
اٌّشبسوخ فٍ اٌذساعبد،
واألثحبث ،واٌذوساد،
وإٌذواد ،واٌّؤتّشاد فٍ
ِجبي اختظبطه
اإلعهبَ اٌفبػً فٍ اٌّجبٌظ
اٌّذسعُخ.
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اٌتىشا
س
َ

اٌؼجبسح
%
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6
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تٕظُُ إٌشبط اٌظفٍ فٍ
اٌفتشتُٓ اٌظجبحُخ واٌّغبئُخ
ِٕبلشخ أھذاف اٌّمشساد
اٌذساعٍ واٌتؼٍُّبد اٌخبطخ
ِغ اٌّؼٍُّٓ.
اٌتأوذ ِٓ ِذي اعتخذاَ
اٌتالُِز ٌألجهضح اٌتؼىَضُخ،
واٌّؼُٕبد اٌغّؼُخ،
واٌجظشَخ ،وً حغت حبجته.
اٌتأوذ ِٓ تىفش اٌىتت
واٌّمشساد اٌذساعُخ لجً ثذاَخ
اٌجحج
ِتبثؼخ أتظبَ ٔمً اٌتالُِز
واٌتأوذ ِٓ اعتىّبي اإلجشاءاد
اٌالصِخ ٌزٌه.
تؼجئخ اٌجضء اٌخبص ثبٌتشثُخ
اٌخبطخ فٍ دفتش اإلحظبء
اٌؼاللخ ثبٌجشٔبِج.
ِتبثؼخ جذوي إششاف اٌّؼٍُّٓ
اٌُىٍِ ػًٍ اٌتالُِز
تىصَغ ِؼٍٍّ اٌفظىي
واٌّىاسد وً حغت تخظظه.
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اإلعهبَ فٍ إػذاد اٌجذوي
اٌذساعٍ.

3

اإلششاف ػًٍ أتظبَ اٌتالُِز
روٌ االحتُبجبد اٌتشثىَخ
اٌخبطخ فٍ االططفبف
اٌظجبحٍ.

1
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2
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* درجة المتوسط الحسابي من (.)1.99
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من الجدول السابق يتضح أن أفراد عينة البحث غير متأكدين من مدى تطبيق
المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة ,حيث بم المتوسط العام
لموافقتيم عم

محور مدى تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم

بمحافظة عنيزة ( 8.89من  ,) 1.99وىو المتوسط الذي يقع في الفئة الاالاة من فئات
المقياس الخماسي من ( ,)8.09-0.21والتي تشير إل خيار (غير متأكد) في أداة البحث.
كما يتبين من الجدول السابق أن ىناك تباين في راء عينة البحث نحو مدى تطبيق
المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة ,حيث تراوحت متوسطات
موافقة أفراد عينة البحث عم عبارات محور مدى تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج
صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة ما بين ( 0.08إل  ,)0.94وىي متوسطات تقع في الفئات
الاانية والاالاة والرابعة ,من فئات المقياس الخماسي والتي تشير إل خيار أن درجة موافقة
أفراد عينة البحث عم

مدى تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم

بمحافظة عنيزة تتراوح بين (غير موافق /غير متأكد /موافق) عم التوالي ,مما يوضح التباين
في راء أفراد البحث نحو األسباب التي يتوقع أنيا سبباً في التستر.
كما تبين أن أفراد عينة البحث موافقين عم

( )5من الميام التربوية التي يطبقيا

المشرف التربوي في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة ,والممامة في العبارات رقم (,5 ,3
 ,)10 ,15 ,09 ,13 ,14 ,4 ,18وفيما يمي ترتيب تمك العبارات حسب متوسطات
الموافقة عمييا من قبل أفراد عينة البحث.
كما تبين أن أفراد عينة البحث غير موافقين عم

( )8من الميام التربوية التي

يطبقيا المشرف التربوي في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة ,والممامة في العبارات رقم
( ,) 0 ,1 ,8وفيما يمي ترتيب تمك العبارات حسب متوسطات الموافقة عمييا من قبل أفراد
عينة البحث.
باستقراء الجدول السابق يتبين أن أكار الميام التي يقوم بيا المشرف التربوي في برامج
صعوبات التعمم ىي عم النحو التالي اإلشراف عم معممي البرنامج بشكل مستمر -متابعة
عممية تقويم التبلميذ في البرنامج -المشاركة في عممية تقويم أداء المعممين في البرنامج-
عقد االجتماعات الدورية لممعممين لتطوير مستوى األداء لدييم -متابعة تنفيذ كل ما يرد من
األمانة وادارة التعميم من تعميمات.
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واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة.

الشؤاه الجاٌي :وا املّاً املأوولة وَ املظرف الرتبوي لرباوج صعوبات التعمي وَ وجّة ٌظر وديري
املدارض واملعمىني مبخافظة عٍيزة؟
أوالً :بالٍشبة لبعد املّاً الكيادية:
جدول رقم ( )0استجابات أفراد البحث عم عبارات محور الميام القيادية
اٌتىشاس
َ

1

2

3

4

5

6

اٌؼجبسح
أْ َىىْ ٌذي
اٌّششف اٌتشثىٌ
ِؼٍىِبد وِؼبسف
وِهبساد وخجشاد
حشَخ ثّب َضّٓ
حغٓ عُش اٌؼًّ
إتبحخ اٌفشطخ
ٌٍتفىُش اٌجّبػٍ
وحج اٌّؼٍُّٓ ػًٍ
اٌؼًّ ثشوح اٌفشَك
أْ َىىْ ٌذي
اٌّششف اٌمذسح ػًٍ
اٌّجبدسح ثؼشع
وتمذَُ اِساء
واٌّمتشحبد فُّب
َتؼٍك ثبٌؼٍُّخ
اٌتؼٍُُّخ
أْ َمىَ اٌّششف
اٌتشثىٌ ثتٕغُك
وتىجُه جهىد
ِؼٍٍّ ِبدح
تخظظه ٔحى تحمُك
األھذاف اٌتشثىَخ
أْ َمىَ اٌّششف
اٌتشثىٌ ثبٌتأحُش ػًٍ
اٌّؼٍُّٓ وتىجُه
عٍىوهُ ٌتحمُك
األھذاف اٌتؼٍُُّخ
إٌّشىدح
االھتّبَ ثؼٍُّخ
ِتبثؼخ وتمىَُ جُّغ
اٌّؼٍُّٓ.

دسجخ اٌّىافمخ
غُش
ِىافك
ثشذح

ِىافك

ِىافك
ثشذح

ن

11

28

%

27.5

70.0

%

غُش
ِىافك

غُش
ِتأوذ

اٌّتىعظ
اٌحغبثٍ

4.72

ن

12

27

%

30.0

67.5

ن

13

26

%

32.5

65.0

4.69

4.67

ن

14

25

%

35.0

62.5

4.64

وز

16

23

%

40.0

57.5

4.59

ن

1

1

17

20

%

2.5

2.5

42.5

50.0

اٌّتىعظ اٌؼبَ

4.41
4.62

* درجة المتوسط الحسابي من (.)1.99
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االٔحشاف
اٌّؼُبسٌ

0.456

0.468

0.478

0.486

0.498

0.785
1.521

اٌشتجخ

1

2

3

4

5

6

واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة.

من الجدول السابق يتضح أن أفراد عينة البحث موافقين بشدة عم الميام القيادية
المأمولة من المشرف التربوي لبرامج صعوبات التعمم ,حيث بم المتوسط العام لموافقتيم عم
محور الميام القيادية المأمولة من المشرف التربوي لبرامج صعوبات التعمم ( 0.20من
 ,)1.99وىو المتوسط الذي يقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي من
( ,)1.99-0.01والتي تشير إل خيار (موافق بشدة) في أداة البحث.
كما يتبين من الجدول السابق أن ىناك توافق في راء عينة البحث نحو الميام
القيادية المأمولة من المشرف التربوي لبرامج صعوبات التعمم ,حيث تراوحت متوسطات موافقة
أفراد عينة البحث عم

عبارات محور الميام القيادية المأمولة من المشرف التربوي لبرامج

صعوبات التعمم ما بين ( 0.01إل  ,)0.30وىي متوسطات تقع جميعيا في الفئة الخامسة
من فئات المقياس الخماسي والتي تشير إل خيار إل (موافق بشدة) في أداة البحث ,مما
يوضح التوافق في راء أفراد البحث نحو الميام القيادية المأمولة من المشرف التربوي لبرامج
صعوبات التعمم.
وفيما يمي ترتيب تمك الميام حسب متوسطات الموافقة عمييا من قبل أفراد عينة البحث

ثاٌياً :بالٍشبة لبعد املّاً اإلدارية:

َ

3

1

2
5

اٌؼجبسح

جذوي سلُ ( :)4اعتجبثبد أفشاد اٌجحج ػًٍ ػجبساد ِحىس اٌّهبَ اإلداسَخ
ِشتجخ تٕبصٌُب ً حغت ِتىعطبد اٌّىافمخ
دسجخ اٌّىافمخ
اٌتىشا
اٌّتى
س
عظ
غُش
اٌحغب
ِىافك
ِىاف
غُش
غُش
ِىافك
%
ثٍ
ثشذح
ق
ِتأوذ
ِىافك
ثشذح

وضغ خطخ إششافُخ ٌٍّؼٍُّٓ
اٌّشاد صَبستهُ فٍ فتشح
صُِٕخ ِؼُٕخ ،ثحُج تىىْ
ِشٔخ وِٕبعجخ وشبٍِخ.
تحذَذ أػذاد اٌّؼٍُّٓ
اٌّؼُُٕٓ ثبٌفؼً تّهُذاً
ٌتىصَؼهُ ػًٍ اٌّذاسط
اٌتؼشف ػًٍ حبجبد
اٌّذاسط /اٌّؼبھذ ِٓ
اٌّؼٍُّٓ ِٓ خالي تحذَذ
أػذاد اٌّذاسط وػذد
اٌفظىي ثىً ِذسعخ ،وػذد
اٌحظض األعجىػُخ
وتبثخ اٌتمبسَش اٌذوسَخ ػٓ
ٔتبئج اٌؼٍُّخ اإلششافُخ

ن

11

28

%

27.5

70.0

ن

14

25

%

35.0

62.5

ن

15

24

%

37.5

60.0

4.72

4.64

4.62

ن
%

15
37.5
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24
60.0

4.62

االٔحشاف
اٌّؼُبسٌ

اٌش
تجخ

0.456

1

0.486

2

0.493

0.493

3

َ3

واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة.
اٌتىشا
س
َ

اٌؼجبسح
%

4

6

وسفؼهب إًٌ جهبد
االختظبص ٌٍّتبثؼخ.
اٌمُبَ ثئجشاءاد ٔمً وأتذاة
اٌّؼٍُّٓ فٍ ضىء
االحتُبجبد اٌفؼٍُخ ِغ
ِشاػبح اٌؼذاٌخ
وتبثخ تمبسَش ػٓ آساء
اٌّؼٍُّٓ اٌُّّضَٓ وسفؼهب
إًٌ جهبد ِختظخ،
العتمطبة اٌّؼٍُّٓ روٌ
اٌىفبءح ِٕهُ ٌٍؼًّ فٍ ِجبي
اإلششاف اٌتشثىٌ ػٕذ
اٌحبجخ إًٌ رٌه.

دسجخ اٌّىافمخ
غُش
ِىافك
ثشذح

غُش
ِىافك

غُش
ِتأوذ

ِىاف
ق

ِىافك
ثشذح

ن

3

10

26

%

7.5

25.0

65.0

ن

1

16

22

%

2.5

40.0

55.0

اٌّتى
عظ
اٌحغب
ثٍ

4.59

اٌّتىعظ اٌؼبَ

4.54

4.62

االٔحشاف
اٌّؼُبسٌ

0.637

0.555

1.521

* درجة المتوسط الحسابي من (.)1.99

من الجدول السابق يتضح أن أفراد عينة البحث موافقين بشدة عم

الميام اإلدارية

المأمولة من المشرف التربوي لبرامج صعوبات التعمم ,حيث بم المتوسط العام لموافقتيم عم
محور الميام اإلدارية المأمولة من المشرف التربوي لبرامج صعوبات التعمم ( 0.20من
 ,)1.99وىو المتوسط الذي يقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي من
( ,)1.99-0.01والتي تشير إل خيار (موافق بشدة) في أداة البحث.
كما يتبين من الجدول السابق أن ىناك توافق في راء عينة البحث نحو الميام اإلدارية
المأمولة من المشرف التربوي لبرامج صعوبات التعمم ,حيث تراوحت متوسطات موافقة أفراد
عينة البحث عم

ع بارات محور الميام اإلدارية المأمولة من المشرف التربوي لبرامج

صعوبات التعمم ما بين ( 0.10إل  ,)0.30وىي متوسطات تقع جميعيا في الفئة الخامسة
من فئات المقياس الخماسي والتي تشير إل خيار إل (موافق بشدة) في أداة البحث ,مما
يوضح التوافق في راء أفراد البحث نحو الميام اإلدارية المأمولة من المشرف التربوي لبرامج
صعوبات التعمم.
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اٌش
تجخ

4

5

واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة.

ثالجاً :بالٍشبة لبعد املّاً اإلطرافية:
جذوي سلُ ( :)5اعتجبثبد أفشاد اٌجحج ػًٍ ػجبساد ِحىس اٌّهبَ اإلششافُخ
ِشتجخ تٕبصٌُب ً حغت ِتىعطبد اٌّىافمخ
اٌتىشاس
َ

اٌؼجبسح

5

اٌّغبھّخ فٍ ٔمً اٌخجشاد
واٌتجبسة اٌتؼٍُُّخ
واٌتذسَغُخ فُّب ثُٓ
اٌّؼٍُّٓ ِٓ خالي تٕظُُ
تجبدي اٌضَبساد وػمذ
اٌّؤتّشاد واٌىسػ ...إٌخ

6

4

3

2

1

تىجُه وِغبػذح اٌّؼٍُّٓ
فٍ وُفُخ تمىَُ تحظًُ
اٌطالة
اإلٌّبَ اٌىبفٍ ثبٌجىأت
اٌتشثىَخ واٌتؼٍُُّخ وِب
َغتجذ ػٍُهب ِٓ ِؼٍىِبد
وأٔظّخ وتضوَذ اٌّؼٍُّٓ
ثهب ِٓ خالي إٌششاد أو
اٌّحبضشاد أو اٌٍمبءاد
اٌتشثىَخ
تىجُه اٌّؼٍُّٓ ثبعتخذاَ
أفضً األعبٌُت وأحذحهب،
وطشق اٌتذسَظ إٌّبعت
ثخظبئض ولذساد اٌطالة
اٌّىٍف ثبٌتذسَظ ٌهُ
اٌؼًّ ػًٍ تحغُٓ ِغتىي
أداء اٌّؼٍُّٓ اٌتذسَغٍ
ِٓ خالي أعبٌُت اإلششاف
اٌّختٍفخ اٌّمبثٍخ.
اٌضَبسح......إٌخ
اإلطالع اٌّغتّش ػًٍ
اٌّمشساد اٌّذسعُخ
وِشاجؼتهب ،واٌتؼشف ػًٍ
اٌتغُشاد اٌتٍ طشأد ػٍُهب
وإحبطخ اٌّؼٍُّٓ ثهب

دسجخ اٌّىافمخ
غُش
ِىافك
ثشذح

ِىافك

ِىافك
ثشذح

ن

12

27

%

30.0

67.5

%

غُش
ِىافك

غُش
ِتأوذ

اٌّتىعظ
اٌحغبثٍ

4.69

ن

12

27

%

30.0

67.5

ن

13

26

%

32.5

65.0

4.69

4.67

ن

16

23

%

40.0

57.5

ن

19

20

%

47.5

50.0

ن

2

1

13

23

%

5.0

2.5

32.5

57.5

4.59

4.51

اٌّتىعظ اٌؼبَ

4.46

4.61

االٔحشاف
اٌّؼُبسٌ

0.468

0.468

0.478

0.498

0.506

0.790

1.534

* درجة المتوسط الحسابي من (.)1.99

من الجدول السابق يتضح أن أفراد عينة البحث موافقين بشدة عم

الميام اإلشرافية

المأمولة من المشرف التربوي لبرامج صعوبات التعمم ,حيث بم المتوسط العام لموافقتيم عم
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اٌشتجخ

1

َ1

2

3

4

5

واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة.

محور الميام اإلشرافية المأمولة من المشرف التربوي لبرامج صعوبات التعمم ( 0.29من
 ,)1.99وىو المتوسط الذي يقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي من
( ,)1.99-0.01والتي تشير إل خيار (موافق بشدة) في أداة البحث.

الشؤاه الجالحِ :ن ٍِاك فروم ذات داللة إحصائية يف إجابات العيٍة يعزى ملتػري املشىى الوظيفي
و اخلربة و تكدير املؤِن؟
أوالً :الفروم بالٍشبة ملتػري املشىى الوظيفي:
جذوي سلُ ( :)6اختجبس ٌٍ Tؼُٕبد اٌّغتمٍخ ٌٍفشوق ثُٓ ِتىعطٍ آساء ػُٕخ اٌجحج تجؼب ً ٌّتغُش اٌّغًّ اٌىظُفٍ
دسجبد ِغتىي
االٔحشاف
اٌّغًّ
لُّخ (د)
اٌّتىعظ
اٌؼذد
ِحبوس اٌجحج
اٌذالٌخ
اٌحشَخ
اٌّؼُبسٌ
اٌىظُفٍ
0.4718
3.4450
20
ِؼٍُ
ِذي تطجُك اٌّششف
0.169
38
1.404
اٌتشثىٌ ٌّهبِه فٍ
ِذَش
غُش داٌخ
0.8124
3.1501
20
ثشاِج طؼىثبد اٌتؼٍُ
0.3432
4.5583
20
ِؼٍُ
اٌّهبَ اٌمُبدَخ
0.290
37
-1.074
ِذَش
غُش داٌخ
0.3885
4.6842
19
اٌّهبَ اإلداسَخ
اٌّهبَ اإلششافُخ
اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌٍّهبَ
اٌّأِىٌخ ِٓ اٌّششف
اٌتشوثٍ ٌجشاِج طؼىثبد
اٌتؼٍُ

ِؼٍُ
ِذَش
ِؼٍُ
ِذَش
ِؼٍُ
ِذَش

20
19
20
19
20

4.6583
4.5789
4.6000
4.6053
4.6056

0.3646
0.3982
0.3562
0.3777
0.2697

19

4.6228

0.3655

0.650

37

-0.045

37

-0.168

37

0.520
غُش داٌخ
0.965
غُش داٌخ
0.867
غُش داٌخ

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة
البحث من المعممين ,وأفراد عينة البحث من المديرين نحو (جميع محاور البحث).
ويفسر الباحث تمك النتيجة بأن كبلً من المعممين والمديرين يرون أداء المشرف

التربوي ,ويتطمعون إل العديد من الميام الخاصة ببرامج صعوبات التعمم ,لذا فيم جميعاً
يتفقون في مدى تطبيق المشرف التربوي لتمك الميام ,وما يتوقعونو منو.
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ثاٌياً :الفروم باختالف وتػري سٍوات اخلربة الوظيفية
اٌجذوي سلُ (ٔ )7تبئج " تحًٍُ اٌتجبَٓ األحبدٌ " (ٌٍ )One Way ANOVAفشوق فٍ
إجبثبد أفشاد ػُٕخ اٌجحج طجمب ً الختالف ِتغُش عٕىاد اٌخجشح اٌىظُفُخ
اٌذالٌخ
لُّخ
ِتىعظ
دسجبد
ِجّىع
ِظذس اٌتجبَٓ
اٌّحىس
اإلحظبئُخ
ف
اٌحشَخ اٌّشثؼبد
ِشثؼبد
ِذي تطجُك
اٌّششف اٌتشثىٌ
ٌّهبِه فٍ ثشاِج
طؼىثبد اٌتؼٍُ
اٌّهبَ اٌمُبدَخ

اٌّهبَ اإلداسَخ

اٌّهبَ اإلششافُخ

اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌٍّهبَ
اٌّأِىٌخ ِٓ
اٌّششف اٌتشثىٌ
ٌجشاِج طؼىثبد
اٌتؼٍُ

ثُٓ اٌّجّىػبد

2.735

2

1.368

داخً اٌّجّىػبد

14.904

37

0.403

اٌّجّىع

17.639

39

ثُٓ اٌّجّىػبد

0.203

2

0.101

داخً اٌّجّىػبد

4.905

36

0.136

اٌّجّىع

5.108

38

ثُٓ اٌّجّىػبد

0.692

2

0.346

داخً اٌّجّىػبد

4.750

36

0.132

اٌّجّىع

5.442

38

ثُٓ اٌّجّىػبد

0.117

2

0.059

داخً اٌّجّىػبد

4.861

36

0.135

اٌّجّىع

4.979

38

ثُٓ اٌّجّىػبد

0.135

2

0.067

داخً اٌّجّىػبد

3.655

36

0.102

اٌّجّىع

3.790

38

3.395

0.745

2.621

0.434

0.664

0.084
غُش داٌخ
0.482
غُش
داٌخ
0.087
غُش
داٌخ
0.651
غُش
داٌخ
0.521
غُش
داٌخ

يتضح من خبلل النتائج الموضحة أعبله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند في راء
أفراد عينة البحث حول (جميع محاور البحث) باختبلف متغير سنوات الخبرة الوظيفية.
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ثالجاً :الفروم باختالف وتػري تكدير املؤِن الدراسي:
اٌجذوي سلُ (ٔ )1تبئج " تحًٍُ اٌتجبَٓ األحبدٌ " (ٌٍ )One Way ANOVAفشوق فٍ
إجبثبد أفشاد ػُٕخ اٌجحج طجمب ً الختالف ِتغُش تمذَش اٌّؤھً اٌذساعٍ
اٌذالٌخ
لُّخ
ِتىعظ
دسجبد
ِجّىع
ِظذس اٌتجبَٓ
اٌّحىس
اإلحظبئُخ
ف
اٌحشَخ اٌّشثؼبد
ِشثؼبد
ِذي تطجُك اٌّششف
اٌتشثىٌ ٌّهبِه فٍ
ثشاِج طؼىثبد اٌتؼٍُ
اٌّهبَ اٌمُبدَخ

اٌّهبَ اإلداسَخ

اٌّهبَ اإلششافُخ

ثُٓ اٌّجّىػبد

0.105

2

0.053

داخً اٌّجّىػبد

17.533

37

0.474

اٌّجّىع

17.639

39

ثُٓ اٌّجّىػبد

0.398

2

0.199

داخً اٌّجّىػبد

4.710

36

0.131

اٌّجّىع

5.108

38

ثُٓ اٌّجّىػبد

0.362

2

0.181

داخً اٌّجّىػبد

5.080

36

0.141

اٌّجّىع

5.442

38

ثُٓ اٌّجّىػبد

0.963

2

0.482

داخً اٌّجّىػبد

4.015

36

0.112

اٌّجّىع

4.979

38

0.450

2

0.225

3.339

36

0.093

3.790

38

اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌٍّهبَ
اٌّأِىٌخ ِٓ اٌّششف
داخً اٌّجّىػبد
اٌتشثىٌ ٌجشاِج
اٌّجّىع
طؼىثبد اٌتؼٍُ
* فشوق داٌخ ػٕذ ِغتىي  1.15فألً
ثُٓ اٌّجّىػبد

0.111

1.523

1.283

4.318

2.428

0.895
غُش داٌخ

0.232
غُش داٌخ

0.290
غُش داٌخ

*0.021
داٌخ

0.103
غُش داٌخ

يتضح من خبلل النتائج الموضحة أعبله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند في
راء أفراد عينة البحث حول (جميع محاور البحث ,ما عدا بعد الميام اإلشرافية) باختبلف
متغير تقدير المؤىل الدراسي,ولتحديد صالح الفروق بين كل فئتين من فئات تقدير المؤىل
الدراسي حول االتجاه نحو بعد الميام اإلشرافية استخدم الباحث اختبار " شيفيو" وجاءت
النتائج كالتالي
جذوي سلُ ()1
ٔتبئج اختجبس " شُفُه " ٌٍفشوق ثُٓ فئبد تمذَش اٌّؤھً اٌذساعٍ
اٌّتىعظ ِّتبص جُذ جذا
ْ
تمذَش اٌّؤھً اٌذساعٍ
اٌّحىس
*
4.3333
6
ِّتبص
4.7647 17
جُذ جذا
اٌّهبَ اإلششافُخ
4.5313 16
جُذ
* فروق دالة عند مستوى  9.91فأقل
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يتضح من خبلل النتائج الموضحة أعبله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى  9.91فأقل بين اتجاىات أفراد عينة البحث الذين تقدير مؤىميم الدراسي ممتاز,
وأفراد عينة البحث الذين تقدير مؤىميم الدراسي جيد جداً نحو (الميام اإلشرافية) لصالح أفراد

عينة البحث الذين تقدير مؤىميم الدراسي جيد جداً.

خالصة ٌتائج البخح:
 .1أفراد عينة البحث غير متأكدين من مدى تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج
صعوبات التعمم بمحافظة بمتوسط ( 8.89من .)1.99
 .0أفراد عينة البحث موافقين بشدة عم

الميام القيادية المأمولة من المشرف التربوي

لبرامج صعوبات التعمم ,بمتوسط ( 0.20من .)1.99
 .8أفراد عينة البحث موافقين بشدة عم

الميام اإلدارية المأمولة من المشرف التربوي

لبرامج صعوبات التعمم ,بمتوسط ( 0.20من .)1.99
 .0أفراد عينة البحث موافقين بشدة عم

الميام اإلشرافية المأمولة من المشرف التربوي

لبرامج صعوبات التعمم ,بمتوسط ( 0.29من .)1.99
 .1تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة البحث من المعممين ,وأفراد
عينة البحث من المديرين نحو (جميع محاور البحث)
 .2تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند في راء أفراد عينة البحث حول (جميع
محاور البحث) باختبلف متغير سنوات الخبرة الوظيفية.
 .3تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند في راء أفراد عينة البحث حول (جميع
محاور البحث ,ما عدا بعد الميام اإلشرافية) باختبلف متغير تقدير المؤىل الدراسي.
 .4تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  9.91فأقل بين اتجاىات أفراد عينة
البحث الذين تقدير مؤىميم الدراسي ممتاز ,وأفراد عينة البحث الذين تقدير مؤىميم
الدراسي جيد جداً نحو (الميام اإلشرافية) لصالح أفراد عينة البحث الذين تقدير مؤىميم
الدراسي جيد جداً.
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املراجع
-

أل امي ،محمم حسمم  ،اإلشراف التربوي  ،عسلم لعتب  ،لط ع لثسا  ،لقسهرة 6754 :م.

آل اس ا ،محمم ن ع م هلل ،تعرف عم
6244هي4003/م.

مدى فاعمية نمطك القيادي كمشرف تربوي،

ل س ط ن ،ع م لعز ز ع م لوهسب ،اتجاىات حدياة في اإلشراف التربوي6243 ،هي4002/م.

دتسن  ،أحمم ع م ل سقا و م ل  ،طف6261( ،هي) ،مدخل إل اإلدارة التربوية  ،ط ،1لعو ت:

م ر لقلم.

لحمسم ،إ ره م دعم6243( ،ه  4002 /م ) ،لعفس ست لمها
لدعوم  :مرد م م ا

سلمملع لعر

لالزم لمشر ا وم رة لممرد

 ،ردسل معتورة غ ر ماشورة  ،لقسهرة :عل

لتر

،

سمع ألزهر.
-

حمم ن ،محمم ز سم ،اإلشراف في التربية المعاصرة :مفاىيم وأساليب وتطبيقات ،عمسن -ألرمن:

-

لخط ب  ،رم ح وآخرون  ,اإلدارة اإلشرافية التربوي واتجاىات حدياة  ،مطس ع لفرزمق ،لط ع

-

لحم ث 6264،هي 6774 /م.

م ر لتر

لثسا 6765 ،م.
وزرة لتر
والتعميم.

و لتعل م ،دليل القواعد التنظيمية لبرامج ومعاىد التربية الخاصة بوزارة التربية

لدم ري  ،هام ،معس ر خت سر مشر ا لتر

للتر

لخسص

سلمملع

لعر

لخسص من و ه اظر مشر ا وم رة لعسم

لدعوم  ،ردسل مس دت ر غ ر ماشورة ،قدم وم رة لتر و ،

سمع لملك دعوم 6210 ،هي.،
-

لدلوم  ،حمم ن إ ره م  ،التربية والتعميم العام في المممكة العربية السعودية بين السياسة

-

ع م لعر م ،رشم ن حد ن ،اإلشراف التربوي المتنوع رؤية جديدة لتطوير أداء المعممين،

-

ع م لو دع ،ع م لوهسب أحمم ،التعميم في المممكة العربية السعودية بين واقع حاضرة واستشراف

-

عطسري ،عسرف تو ق ،وع دسن ،صسلح ع م هلل ،ومحموم ،اسر مسن مع  ،اإلشراف التربوي

والنظرية والتطبيق  ،أاتراسش واسل ر عس للط سع 6774 ،م.
6244هي 4003 /م.

مستقبمو ،ط ،4مة :م ر تهسم للاشر6201(،هي).
نماذجو النظرية وتطبيقاتو العممية ،لعو ت :معت
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-

لخسص

لفح لا  ،ع م هلل  ،إم رة رمج لتر
لمم رس ومشر ا ل رمج ومشر ا لتر

ا مم رس لتعل م لعسم من و ه اظر مم ري

لخسص  ،ردسل مس دت ر غ ر ماشورة ،قدم وم رة

لتر و  .سمع لملك دعوم ) 4007 ،م .
-

قصوم  ،ع م هلل  ،و قع وشرف لتر وي ا لمملع
لعسلم

لعر

لمعسصرة  ،ردسل معتورة غ ر ماشورة  ،قدم لعلوم لتر و  ،سمع

-

و س4005 ،م.

محمم ،ع م لص ور ،اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة  ،لر سض :م ر لزهرا.4060 ،
لمزروع ،ه س" ،تمر ب لزمالا :رؤ

ا لامو لمهاا للمعلم" ،المقاء السنوي الاالث عشر إعداد
لدعوم للعلوم لتر و و لافد ( دتن)،

المعمم وتطويره في ضوء المتغيرات المعاصرة ,ل مع
لر سض :سمع لملك دعوم6245 ،هي 4004 /م.

-

لدعوم

ا ضوا الت سهست

لمعس رة  ،مأمون علا  ،لعفس ست لمها
غ ر ماشورة  ،عل
معتب لتر

لخسص

لمم ري لتر

ا ألرمن  ،ردسل مس دت ر

لمردست لعل س  ،ل سمع ألرما  ،عمسن 6772 ،م.

لعر ا لمول لخل ج ،لمملع

لعر

العربي واقعو وتطويره ،لر سض :مط ع معتب لتر
لماصور  ،خسلم ،مور لمشرف لتر وي ا تام

لدعوم  ،اإلشراف التربوي بدول الخميج
لعر ا لمول لخل ج6204 ،هي 6763 /م.
لعفساة لمها

لمعلما لصفوف ألول

محس ظ عا زة من و ه اظرهم ،ردسل مس دت ر غ ر ماشورة .قدم أصول لتر  .سمع لملك
دعوم 4006 ،م .

-

لمودى ،اسصر ن علا ،مسيرة التربية الخاصة بوزارة المعارف  ،لر سض :لممتسز للط سع ،

-

وزرة لتر

و لتعل م  ،فصول في تاريخ التعميم بالمممكة  ،عرض وثسئقا إحصسئا  ،لر سض :

وزرة لتر

و لتعل م  ،منجزات التعميم الخاص منذ إنشائو حت عام 1010ىـ  ،عرض وثسئقا

-

6777م.

مرعز لمعلومست وحصسئ و لتوث ق لتر وي 6204 ،ه

إحصسئا ،لر سض  :مرعز لمعلومست وحصسئ و لتوث ق لتر وي6261 ،هي.
اانياً المراجع األجنبية

1. Lewis, J. (1984), the role of the special education administrator as
perceived by principals , superintendents, and special education
administrators, saint louis university .
2. Edmund H .(1985) introduction to supervision in special education
northern sllionis, washington :univ chicago.

- 188 -

3.

4.
5.

6.
7.
8.

.واقع تطبيق المشرف التربوي لميامو في برامج صعوبات التعمم بمحافظة عنيزة
Gruber , S. (1975), the development of a conceptual model for
competency – guided instructional leadership preparation ,
washington : d. c .
Henley , C .(1981), adminstration of special education programs,
michigan state university, 352 a. erickson hall, winter .
Ireland , R .(1986), the role of the administrator in special education ,
22p paper prepared for the umo-sde seminars for principals, omaha ,
ne.
Lamar , M.(1982), educational administration and special education ,
allyn and bacon , inc. boston london sydeny toronto.
Richardson, and others,(1990) the kentucky supervison: aresearch
profile , (Ed331156)
Meswela, B. (2010), instructional secondary schools: aninvestigation,
(Ej874382)

- 180 -

