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 باللغة العربية  الملخص

في تطوير األداء التعليمي لمعلمات ذوي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المشرفة التربوية  

المنهج الوصفي المسحي، معتمداً حيث تم استخدام . اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض من وجهة نظرهن

وقد . معلمة من معلمات ذوي اإلعاقة السمعية( 68)وتكونت العينة من . على االستبانة كأداة لجمع البيانات

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة الدراسة حول دور المشرفة التربوية 

دور المشرفة التربوية في تطوير : ، وكان من أبرز تلك األدوار(2..40)بلغ  عام بمتوسط حسابي

تاله في المرتبة (. 40.4)تبة األولى بمتوسط حسابي عام بلغ حيث حصل على المر. األساليب التدريسية

(. 70.1)الثانية دور المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية بمتوسط حسابي عام بلغ 

وبناء على ما سبق من نتائج توصي الباحثة بضرورة تأهيل المشرفات التربويات من خالل إلحاقهن 

 .؛ لتحسين كفاياتهن بأساليب اإلشراف في برامج ذوي اإلعاقة السمعيةببرامج الماجستير

 

 

 الملخص باللغة اإلنجليزية 
THE ROLE OF THE EDUCATIONAL SUPERVISOR IN DEVELOPING 

THE EDUCATIONAL PERFORMANCE OF STUDENTS WITH 

HEARING DISABILITIES' TEACHERS IN RIYADH FROM THEIR 

POINT VIEW 

NUHA S.ALGHATHBAR 

KSU Education Management College of Education, KSA 

Abstract_ The study aimed to identify the role of the educational supervisor in 

developing the educational performance of students with hearing disabilities' 

teachers in Riyadh from their point view.The researcher used the descriptive 

survey approach, based on questionnaire as a tool for the study. The sample 

included (86) teachersof students with hearing disabilities. The results of 

study show that there is consistency among study members on the role of 

educational supervisor in improving the educational performance of teachers 

of students with hearing disabilities with a mean of (2.004). The most 

prominent of these roles:  the role of the educational supervisor in improving 

the educational performance, that earned the first degree with a total mean 

(2.02), and the role of the educational supervisor in preparing and 

implementing the individual educational plan earned the second degree with 

a total mean (1.97). Based on the above results, researcher recommends the 

need to rehabilitate the educational supervisors by assigning them to the 

master programs, to improve their competences in supervision methods in 

students with hearing disabilities programs. 

KEYWORDS: educational supervisor- teachersof students with hearing 

disabilities- educational performance. 
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 المقدمة. 7

يقوم النظام التربوي في المجتمعات الحديثة بدور فعال في تحقيق أهداف تلك المجتمعات وتطلعاتها 

المستقبلية، ويتطلب ذلك توافر عدة عوامل يأتي في مقدمتها االهتمام بالمعلم، حيث يمثل أحد األركان 

ربوي باعتباره األنسب في تطوير الرئيسية التي تقوم عليها العملية التربوية، كما جاء االهتمام باإلشراف الت

فالمشرف التربوي هو مهندس العملية التربوية والتعليمية، وعليه تقع مسؤولية . [١]المعلم وتنمية قدراته 

التخطيط للطرق الفنية والتربوية المثلى لتنفيذ المنهج المدرسي، فمن خبرته يستمد المعلمون الطرق، 

ى أرض الواقع في أن يتيح لهم الفرصة في التخطيط لها، وتنفيذها علواألساليب التدريسية الفعالة، وعليه 

ومع التطورات الحديثة في مجال استخدام األساليب التربوية التي ساعدت على دمج المعاقين . [2]المدارس 

سمعياً، أصبح تطوير أداء معلمي ذوي اإلعاقة السمعية على درجة كبيرة من األهمية من أجل االرتقاء 

تهم وقيامهم باألدوار الجديدة المنوطة بهم؛ ألنه مهما توافرت لدينا اإلمكانات المختلفة من مناهج بكفايا

مطورة، ووسائل تعليمية متنوعة، ومبان مدرسية حديثة، فإن ذلك ال يعني شيئاً بدون وجود المعلم المواكب 

[. 3]التعامل مع المعاقين سمعياً  الذي يمتلك من المهارات ما يؤهله لكي يكون معلماً متمكناً قادراً على

واستجابة للتوسع الذي يشهده مجال تربية وتعليم المعاقين سمعياً في المملكة العربية السعودية، كان لزاماً أن 

يتم تفعيل دور اإلشراف التربوي ليسهم بوضوح في تطوير أداء معلمي ذوي اإلعاقة السمعية من خالل 

للمعاقين  وإعداد الخطط التربوية الفردية ذوي اإلعاقة السمعية تدريسساليب المهارات الالزمة في أ إكسابهم

؛ لتحقيق الهدف والغاية المنشودة منه، ولن يتحقق ذلك من دون قيام اإلشراف التربوي بكامل دوره من سمعياً 

 .أجل تحسين األداء التعليمي لهؤالء المعلمين

 مشكلة الدراسة  .4

ففي غياب . تعليم ذوي اإلعاقة السمعية هو التعليم األكثر خصوصية بين مختلف مجاالت التربية الخاصة

القدرة على السمع وما قد ينجم عنها من عدم تطور للقدرات اللغوية يواجه المعلم تحديات خاصة ال يواجهها 

، [4]فقد أكدت دراسة بطيخ . لتدريسولعل أهم تلك التحديات هي تلك المتعلقة بأساليب ا. المعلمون اآلخرون

، وعدم وجود %(56)وجود عشوائية لدى معلمي ذوي اإلعاقة السمعية في إجراءات التخطيط للدرس بنسبة 

، كما لم تكن هناك إجابة صحيحة %(33)إجابة واضحة من المعلمين لخطوة التمهيد والتهيئة للدرس بنسبة 

المحتوى من كتب العاديين بما يناسب ظروف اإلعاقة السمعية  من المعلمين حول األسلوب األمثل لمعالجة

كما أن ذوي اإلعاقة السمعية لهم وضع خاص عند مقارنتهم بغيرهم من ذوي االحتياجات %(. 38)بنسبة 

الخاصة، حيث يعانون من عدة مشاكل لعل أهمها عدم تجانس االحتياجات بين أفراد تلك الفئة مما يؤكد 

. بوي فردي يساهم فيه فريق متعدد التخصصات يشمل كل أطراف العملية التعليميةاحتياجهم لتخطيط تر

، بتقويم الخطط التربوية الفردية لمراكز ومدارس التربية الخاصة، [6]وعلى الصعيد المحلي قامت الخشرمي

د وتوصلت إلى وجود عدد من المشكالت المتصلة بالخطة التربوية الفردية أهمها عدم وجود فريق متعد

التخصصات، كما كشفت الدراسة عن عدم رضا المعلمات عن خبراتهن في إعداد الخطط التربوية الفردية، 

وهنا يبرز دور المشرف . وحاجتهن إلى دورات تدريبية؛ لتذليل الصعوبات التي تواجههن في الخطط الفردية

لدى معلمي ذوي اإلعاقة السمعية المتخصص في تربية وتعليم المعاقين سمعياً في تطوير األساليب التدريسية 

لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن دور . وفي دوره كعضو مهم في فريق إعداد الخطة التربوية الفردية

المشرفة التربوية في تطوير األداء التعليمي لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض من وجهة 

 .نظرهن

 أسئلة الدراسة . أ

 :عن األسئلة التاليةتسعى الدراسة لإلجابة 

لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة األساليب التدريسية ما دور المشرفة التربوية في تطوير   .١

 نظرهن؟الرياض من وجهة 

إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة  ما دور المشرفة التربوية في .2

 الرياض من وجهة نظرهن؟
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بين استجابات عينة الدراسة حول ( α=0.6.)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل  .3

دور المشرفة التربوية في تطوير األساليب التدريسية ودور المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ الخطة 

 التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض من وجهة نظرهن؟

 ف الدراسة أهدا . ب

 :تتمثل أهداف الدراسة في

التعرف على دور المشرفة التربوية في تطوير األداء التعليمي لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة  .١

 (.األساليب التدريسية، إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية)الرياض من وجهة نظرهن من حيث 

بين استجابات عينة ( α=0.6.)د مستوى الداللة حصائية عناإلداللة الالتعرف على الفروق ذات  .2

الدراسة حول دور المشرفة التربوية في تطوير األساليب التدريسية ودور المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ 

 .الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض من وجهة نظرهن

 أهمية الدراسة. ج

أهميتها من أهمية دور المشرفة التربوية في المدارس وتحديداً في برامج ذوي اإلعاقة  تستمد هذه الدراسة

السمعية بمدينة الرياض، والتي تساعد في تحسين األداء التعليمي لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية، واالرتقاء 

رفع جودة برامج بمستواهن نحو األفضل، واالستفادة منها في حل ما قد يعترضهن من مشكالت، وبالتالي 

 .اإلعاقة السمعية

كما تأمل الباحثة أن تخرج هذه الدراسة بمقترحات وتوصيات تفيد برامج اإلعاقة السمعية في المدارس، 

 .وتعمل على تحسين مستواها كماً وكيفاً بما يحقق لها جميع األهداف المنشودة

 حدود الدراسة . د

 الحدود الموضوعية : 

معرفة دور المشرفة التربوية في تطوير األداء التعليمي لمعلمات ذوي اإلعاقة اقتصرت الدراسة على 

 .السمعية بمدينة الرياض من وجهة نظرهن

 الحدود المكانية : 

معلمة من معلمات ذوي اإلعاقة السمعية في ( 253)تم تطبيق هذه الدراسة على مجتمع الدراسة البالغ عدده 

 .اضمدارس التعليم الحكومي بمدينة الري

 الحدود الزمانية : 

 .هـ١438/١433الدراسي الثاني للعام تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل

 مصطلحات الدراسة . و

 المشرف التربوي: 

قائد تربوي يسعى إلى تحسين أداء المعلمين ونموهم المهني، ويتولى تطوير العملية التعليمية لتحقيق أهدافها 

 .[5]ملية التعليمية بالتعاون مع جميع من لهم عالقة بالع

 التعريف اإلجرائي. ي 

، والذي يكلف رسمياً من وزارة التربية والتعليم باإلشراف على معلمي ذوي المؤهل علماً وخبرةالمشرف 

 .اإلعاقة السمعية في المدارس الحكومية بغية تحسين أدائهم نحو األفضل

 الدراسات السابقة .3

 الدراسات العربية

إلى التعرف على واقع الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بمنطقة تبوك  [8]هدفت دراسة أبو هاشم 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي .في المملكة العربية السعودية في ضوء األساليب اإلشرافية المعاصرة

اإلكلينيكي، اإلشراف )التحليلي مستخدماً االستبانة كأداة لجمع البيانات، وهي موزعة على المجاالت التالية 

معلماً من ( 433)وتكونت عينة الدراسة من (. اإلشراف باألهداف، اإلشراف التشاركي، اإلشراف الشامل

ومن أبرز نتائج الدراسة ارتفاع تقديرات المعلمين ألساليب .معلمي التعليم العام في المدارس الحكومية للبنين

 .لتقديرات متوسطة ألسلوب اإلشراف الشاملاإلشراف اإلكلينيكي، واإلشراف التشاركي، فيما كانت ا
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فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المشرف التربوي في  [3]أما دراسة أحميدة وجميعان والخوالدة 

تحسين أداء معلمات رياض األطفال في تنمية مهارات األطفال اللغوية من وجهة نظر معلمات رياض 

واستخدم الباحثون المنهج الوصفي المسحي، مستخدمين االستبانة كأداة لجمع البيانات . األطفال في األردن

التخطيط، الوسائل واألساليب واألنشطة، التقويم، البيئة التعليمية، )ة مجاالت هي وهي موزعة على خمس

معلمة رياض أطفال من مديريات التعليم الخاص في ( 2١3)وقد تكونت عينة الدراسة من (. النمو المهني

تحسين  ومن أبرز نتائج الدراسة أن درجة قيام المشرف التربوي بدوره في. محافظات عمان والمفرق وإربد

 .أداء معلمات رياض األطفال جاءت متدنية على معظم المجاالت، وعلى المجاالت مجتمعة

إلى التعرف على فعالية األساليب اإلشرافية في تحسين أداء معلمي مدارس  [9]وهدفت دراسة أبو شملة 

يلي، مستخدماً واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحل. وكالة الغوث بغزة من وجهة نظرهم وسبل تطويرها

التخطيط، تنفيذ الدروس، اإلدارة )االستبانة كأداة لجمع البيانات، وهي موزعة على أربعة مجاالت هي 

ومن أبرز نتائج .معلماً ومعلمة في محافظات غزة( 286)وقد تكونت عينة الدراسة من (. الصفية، التقويم

لمعلم حيث حصل مجال التخطيط على المركز الدراسة تفاوت فعالية األساليب اإلشرافية في محاور أداء ا

 .األول يليه مجال تنفيذ الدروس، ومن ثم مجال التقويم، وأخيراً مجال اإلدارة الصفية

فقد هدفت إلى الكشف عن وجهات نظر معلمي المرحلة االبتدائية تجاه [ .١]أما دراسة الدوسري    

واستخدم الباحث . الذي يلعبونه لتطوير كفاياتهم مشرفيهم التربويين، ومدى اإلفادة من خبراتهم، والدور

المنهج الوصفي المسحي، معتمداً علىاالستبانة كأداة لجمع البيانات، وهي موزعة على المجاالت التالية 

التخطيط واإلعداد، طرائقالتدريس، الوسائل التعليمية، إدارة الصف، تطويرالقدرات المهنية والمهارات، )

معلماً ( .23)، وقد تم تطبيقها على عينة الدراسة المكونة من (ل والسياسة التربويةالتقويم، أنظمة العم

ومن أبرز نتائج الدراسة أن المشرفين التربويين في إدارة . بمحافظة وادي الدواسر بالمملكة العربية السعودية

علمي المرحلة االبتدائية التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر يمارسون دورهم في تطوير النمو المهني لم

 .بدرجة متوسطة

 الدراسات األجنبية

فقد هدفت الدراسة إلى تحديد أدوار مشرفي المرحلة األساسية  [١١]Kapusuzoglu&Balabanأما دراسة

واستخدم .في تدريب المعلمين المرشحين لوظيفة معلم وذلك من خالل تعرف آراء المعلمين والمشرفين

مشرفاً تربوياً يعملون في منطقتي ( 25)معلماً و( ١62)الباحثان المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من 

في تركيا، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وأجابوا على استبانة (Bolu&Duzce)بولو وديوز

وأظهرت النتائج أن المشرفيين التربويين لم يدعموا المعلمين المرشحين لوظيفة معلم .عبارة( 43)مكونة من 

 .للقاءاتكما أوصت الدراسة بأهمية تعليم الطالب مهارات المشاركة الفعالة في ا. بصورة كافية

إلى التعرف على أثر اإلصالح اإللزامي على التقييم واإلشراف وتطوير  [١2]Zepedaوهدفت دراسة

مدراء لمدراس متوسطة ( 3)وتكونت عينة الدراسة من . واستخدمت الباحثة منهج دراسة الحالة. العاملين

( 9)كأداة لجمع البيانات بمجموع  حيث اعتمدت الباحثة على المقابلة. ريفية في الواليات المتحدة األمريكية

أن يتم تقييم كفاءة المعلم : وأظهرت النتائج عدة تصورات من أهمها.مقابالت لكل مدير( 3)مقابالت، وبواقع 

 .بواسطة نتائجاالختبارات القياسية على أن يتم اإلشراف عن طريق زيارات فصلية

 :التعقيب على الدراسات السابقة

راسات السابقة تبين أن الدراسات السابقة تتفق وتختلف مع الدراسة الحالية في النقاط بعد االطالع على الد   

 :التالية

اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدام االستبيان كأداة لجمع المعلومات،  -

جميع الدراسات السابقة كما اتفقت الدراسة الحالية مع . التي استخدمت المقابلةZepeda[12]باستثناء دراسة

من حيث عينة الدراسة التي تكونت من المعلمين والمعلمات، عدى 

التي جمعت في عينتها بين المعلم والمشرف، Kapusuzoglu&Balaban[11]دراسة

وكذلك اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات . التي تكونت عينتها من المدراءZepeda[12]ودراسة
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، ودراسة أبو شملة [8]تخدامها للمنهج الوصفي المسحي ما عدا دراسة أبو هاشم السابقة من حيث اس

 .التي استخدمت منهج دراسة الحالةZepeda[12]استخدما المنهج الوصفي التحليلي،ودراسة[9]

أساليب تدريس المعاقين سمعياً، إعداد وتنفيذ الخطة التربوية )اختلفت الدراسة الحالية بتناولها لمجالي  -

: عدة مجاالت كدراسةبينما تناولت بعض الدراسات دور المشرف التربوي في (. للمعاقين سمعياً  ديةالفر

التخطيط، الوسائل واألساليب واألنشطة، التقويم، البيئة )التي تناولت  [3]أحميدة وجميعان والخوالدة

الدروس، اإلدارة الصفية، التخطيط، تنفيذ )التي تناولت [9]، ودراسة أبو شملة (التعليمية، النمو المهني

التخطيط واإلعداد، طرائق التدريس، الوسائل التعليمية، )التي تناولت  [.١]، ودراسة الدوسري (التقويم

ونالحظ اتفاق (. إدارة الصف، تطوير القدرات المهنية والمهارات، التقويم، أنظمة العمل والسياسة التربوية

 . والتقويمالتخطيط : هذهالدراسات الثالث على مجالي

 :الحاجة للدراسة الحالية

أهم ما يميز الدراسة الحالية أنها حاولت التعرف على واقع دور المشرفة التربوية في تطوير األداء    

التعليمي لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض من وجهة نظرهن، من حيث دورها في تحسين 

وهي تختلف عن . اقة السمعيةوبالتالي رفع جودة برامج اإلع، األداء التعليمي لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية

 :الدراسات السابقة في مجاالت البحث وعينته حيث ركزت الدراسات على دور المشرف التربوي في مجالي

التخطيط والتقويم لمعلمي التعليم العام، في حين أن الدراسة الحالية ركزت بشكل خاص على دور المشرف 

سمعية وإعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية للمعاقين أساليب تدريس ذوي اإلعاقة ال :في مجاليالتربوي 

سمعياً لمعلمي التعليم الخاص، وهو مالم تتعرض له أي دراسة سابقة تم التعرض لها في هذا البحث، أو في 

 .الرسائل الجامعية حسب علم الباحثة

 الطريقة واإلجراءات .2

 منهج الدراسة . أ

 . استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي

 مع الدراسة وعينتهمجت . ب

تكون مجتمع الدراسة من معلمات ذوي اإلعاقة السمعية في مدارس التعليم الحكومي بمدينة الرياض البالغ    

وقد تم اختيار عينة . هـ١433-١438معلمة وفقاً إلحصائية وزارة التربية والتعليم لعام ( 253)عددهن 

معلمة، استجابت ( .١2)بتوزيع االستبيانيدوياً على حيث قامت الباحثة . معلمة( 35)عشوائية مكونة من 

 .من المجتمع الكلي للدراسة( 320.9)، وبنسبة (8١058)معلمة، أي بنسبة ( 35)منهن 

 أداة الدراسة . ج

األدبيات التربوية والدراساتالسابقة ذات كأداة للدراسة، وقد تم بناءها بالرجوع إلى  االستبانةتم استخدام 

فقرةمقسمة على محورين ( ١9)وقد تكونت االستبانة في صورتها النهائية من  .الدراسةالعالقة بموضوع 

يتناول دور المشرفة التربوية في تطوير األساليب التدريسية لمعلمات ذوي : المحوراألول: على النحو التالي

مشرفة التربوية يتناول دور ال: المحور الثاني. فقرات( .١)اإلعاقة السمعية من وجهة نظرهن، يتكون من 

في إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظرهن، واشتملت على 

، Likert Scaleوقد أعطي لكل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدرج وفق سلم ليكرت الثالثي. فقرات( 9)

 .على التوالي( ١، 2، 3)وتمثل رقميا ( وافقموافق، موافق إلى حد ما، غير م)وذلك وفق الترتيب التالي 

 :صدق أداة الدراسة

 :الصدق الظاهري ألداة الدراسة: أوالً 

( 23)للتحقق من صدق األداة الظاهري عرضت الباحثة االستبانة التي تكونت في صورتها األولية من 

في جامعة الملك سعود  عبارة على ثالث محكمين من أعضاء هيئة التدريس المختصين في اإلدارة التربوية

وكليات الشرق العربي، وذلك للتأكد من مدى مالئمة الفقرات لمجاالت الدراسة، ومدى وضوحها، وسالمة 

وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات على أداة الدراسة، فمثالً كتابة كافة العبارات . الصياغة اللغوية

وقد تم األخذ . كمون حذف بعض العبارات لتشابههاكما اقترح المح. بصيغة تقريرية وعدم بناءها للمجهول

 .عبارة( ١9)بجميع تلك المالحظات لتصبح األداة مكونة في صورتها النهائية من 



111 

 7102مجلة البحث العلمى فى التربية                                          العدد الثامن عشر لسنة 
 
 

 
 

 :الصدق البنائي: ثانياً 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول 

 .ط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانةإليها، ويبين مدى ارتبا

، أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالتاالستبانة دالة إحصائياً (2)والجدول رقم ( ١)يبين الجدول رقم 

.لما وضعت لقياسه وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة( α= 0.١.)معنوية  مستوىعند 

 (7)جدول رقم 

معامل االرتباط بين عبارات دور المشرفة التربوية في تطوير األساليب التدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة 

 السمعية من وجهة نظرهن والدرجة الكلية لالستبانة

 المجال الرقم

معامل 

 سبيرمان

 لالرتباط

القيمة 

االحتمالية

(Sig.)  

١ 
يددتم وضددع الخطددة اإلشددرافية باالتفدداق بددين بعددد الزيددارة األولددى 

 .المشرفة التربوية والمعلمة
.0583 .0...** 

2 
تعمل المشرفة التربوية على مساعدة المعلمة في اسدتخدام أسداليب 

 .تدريسية حديثة
.0894 .0...** 

3 
تساعد المشدرفة التربويدة المعلمدة فدي تحديدد الخطدوات االجرائيدة 

 (.التواصل الكلي)لبعض طرق التدريس مثل 
.03١2 .0...** 

4 
ترشددد المشددرفة التربويددة المعلمددة إلددى اختيددار الطريقددة المناسددبة 

 .للموقف التعليمي
.0832 .0...** 

6 
تحدددد المشددرفة التربويددة للمعلمددة جوانددب الضددعف فددي أسدددلوب 

 .التدريس الذي تتبعه
.05.6 .0...** 

5 
فددي التعامددل مددع تعمددل المشددرفة التربويددة علددى مسدداعدة المعلمددة 

 .الفروق الفردية بين الطلبة
.0833 .0...** 

8 
تشدددرك المشدددرفة التربويدددة المعلمدددة فدددي مناقشدددة الخبدددرات مدددع 

 .المعلمين المتميزين أثناء االجتماعات
.0325 .0...** 

3 
تمد المشرفة التربوية المعلمة بالنشرات التربويدة التدي تسداعد فدي 

 .فهم التغيرات الجديدة في المنهاج
.0834 .0...** 

 **...0. 0636. .ترشح المشرفة التربوية المعلمة لحضور دورات تدريبية 9

 **...0. 0555. .تتيح المشرفة التربوية للمعلمة فرصة حضور دروس نموذجية .١

 . α=0.١.االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة ** 

 (4)جدول رقم 

التربوية في إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي  معامل االرتباط بين عبارات دور المشرفة

 اإلعاقة السمعية من وجهة نظرهن والدرجة الكلية لالستبانة

 المجال الرقم

معامل 

سبيرما

 ن

 لالرتباط

القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

**3..0.  0853. تساعدالمشرفةالتربويةالمعلمةفيبناءالخطةالتربويةالفردية ١  

2 
المشدرفة التربويدة علدى مسداعدة المعلمدة فدي صدياغة األهدداف  تعمل

 السلوكية
.03.2 .0...**  

3 
ترشددد المشددرفة التربويددة المعلمددة لقددراءات موجهددة تفيددد فددي إعددداد 

 الخطة التربوية الفردية
.035. .0...**  

**...0. 082١. تتابع المشرفة التربوية تنفيذ الخطة التربوية الفردية مع المعلمة 4  
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6 
تقدم المشرفة التربويدة للمعلمدة بعدض الحلدول البديلدة لتحقيدق أهدداف 

 الخطة التربوية الفردية
.09.5 .0...**  

**...0. 0353. .تساعدالمشرفةالتربويةالمعلمةفيتقييمالخطةالتربويةالفرديةقبلتنفيذها 5  

8 
تساعدالمشددددرفةالتربويةالمعلمةفيتقويمالخطةالتربويةالفرديةأثناءتنفيذه

 .ا
.036١ .0...**  

3 
تتابعالمشددددرفةالتربويةأداءالطالبةخاللتنفيذالخطةالتربويةالفرديةمعالمع

 .لمة
.03.١ .0...**  

9 
ترشد المشرفة التربوية المعلمدة لحضدور دورات تدريبيدة تسداعد فدي 

 إعداد الخطة التربوية الفردية
.083. .0...**  

. α=0.١.إحصددددددددددددددددددددائياً عندددددددددددددددددددد مسددددددددددددددددددددتوي داللدددددددددددددددددددة االرتبددددددددددددددددددداط دال **

 :ثبات أداة الدراسة

تم قياس ثبات األداة عن طريق حساب قيم معامل الثبات بطريقة التناسق الداخلي باستخداممعامل كرونباخ 

موضحة بالجدول رقم كما هي ن أداة الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية أوتبين(. Alpha – Crompach)ألفا

(3).

 (3)جدول رقم 

 لقياس ثبات أداة الدراسة( Alpha – Crompach)معامل كرونباخ ألفا

 المحور م
عدد 

 العبارات
 الصدق الثبات

 0943. ..09. .١ تطوير األساليب التدريسية ١

 0953. 0933. 9 أعداد وتنفيذ الخطة التربوية 2

 0963. 09١9. ١9 المجموع

 

.تتم حساب صدق المحك عن طريق جذر معامل الثبا **

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

لتحقيدق أهدداف الدراسدة وتحليددل البياندات التدي تدم تجميعهددا، فقدد تدم اسدتخدام العديددد مدن األسداليب اإلحصددائية 

وذلددك بعددد أن تددم ترميددز (SPSS)برنددامج الحددزم اإلحصددائية للعلددوم االجتماعيددة والتربويددةالمناسددبة باسددتخدام 

 :حصائية التاليةوبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلاآللي، وإدخال البيانات إلى الحاسب 

 .التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية .١

 (.Spearman)معامل ارتباط سبيرمان .2

 (.Alpha – Crompach)باستخدام معامل كرونباخ ألفا .3

 .لعينة واحدةt-Testsاختبار .4

 النتائج .5

ما دور المشرفة التربوية في تطوير األساليب التدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة : السؤال األول

 الرياض من وجهة نظرهن؟ 

للتعدرف علدى دور المشدرفة التربويددة فدي تطدوير األسداليب التدريسددية لمعلمدات ذوي اإلعاقدة السدمعية بمدينددة 

واالنحرافددات  الحسددابيةيددة والمتوسددطات ات والنسددب المئوالتكددرار تددم حسددابالريدداض مددن وجهددة نظددرهن، 

عينة الدراسة، كما تم ترتيب هذه الفقرات حسدب التكدرارات والنسدب المئويدة لكدالً الستجابات أفراد المعيارية 

 .يوضح ذلك( 4)والجدول رقم  منها،
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 (2)جدول رقم 

عينة الدراسة  الستجابات أفرادواالنحرافات المعيارية  الحسابية والمتوسطاتالتكرارات والنسب المئوية 

حول دور المشرفة التربوية في تطوير األساليب التدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض 

 من وجهة نظرهن

 العبارة م

المتوس غير موافق موافق إلى حد ما موافق

ط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

 المعياري

االتجا

 ه
 % ك % ك % ك

١ 

بعد الزيارة 
األولددى يددتم 

وضددددددددددددددع 

الخطددددددددددددة 

اإلشدددددرافية 
باالتفددددددددداق 

بدددددددددددددددددددين 

المشددددددددرفة 
التربويددددددددة 

 والمعلمة

3. 3409 28 3١04 29 3308 20.١ .033 

موافق 

إلى 

 حد ما

2 

تعمدددددددددددددددل 

المشددددددددرفة 
التربويددددددددة 

علدددددددددددددددددى 

مسددددددددداعدة 
المعلمة فدي 

اسدددددددددتخدام 

أسددددددددددداليب 
تدريسددددددددية 

 حديثة

2١ 2404 42 4303 23 2508 ١093 .08١ 

موافق 

إلى 

 حد ما

3 

تسددددددددددددداعد 

المشددددددددرفة 
التربويددددددددة 

المعلمة فدي 

تحديددددددددددددددد 
الخطدددددوات 

االجرائيدددددة 

لددددددددددددبعض 

طددددددددددددددرق 
التددددددددريس 

مثددددددددددددددددددل 

التواصددددل )
 (.الكلي

١8 ١903 39 4603 3. 3409 ١036 .082 

موافق 

إلى 

 حد ما

4 

ترشدددددددددددددددد 

المشددددددددرفة 

التربويددددددددة 
المعلمة إلى 

اختيددددددددددددار 

الطريقدددددددددة 
المناسددددددددبة 

للموقدددددددددف 

 التعليمي

22 2605 33 3304 3١ 350. ١09 .083 

موافق 

إلى 

 حد ما
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6 

تحدددددددددددددددددد 
المشددددددددرفة 

التربويددددددددة 

للمعلمددددددددددة 

جواندددددددددددب 
الضددددددددعف 

فدي أسدلوب 

التددددددددريس 
 الذي تتبعه

3١ 350. 42 4303 ١3 ١60١ 202١ .053 

موافق 

إلى 
 حد ما

5 

تعمدددددددددددددددل 

المشددددددددرفة 

التربويددددددددة 
علدددددددددددددددددى 

مسددددددددداعدة 

المعلمة فدي 
التعامل مدع 

الفددددددددددروق 

الفردية بين 
 الطلبة

١3 2.09 4. 4506 23 3205 ١033 .082 
موافق 
إلى 

 حد ما

8 

تشدددددددددددددرك 

المشددددددددرفة 

التربويددددددددة 
المعلمة فدي 

مناقشددددددددددددة 

الخبدددددددرات 
مدددددددددددددددددددددع 

المعلمدددددددين 

المتميدددددزين 

أثنددددددددددددددددداء 
االجتماعدددددا

 ت

24 2809 29 3308 33 3304 ١09 .03١ 

موافق 

إلى 

 حد ما

3 

تمددددددددددددددددددددد 

المشددددددددرفة 
التربويددددددددة 

المعلمددددددددددة 

بالنشدددددرات 
التربويددددددددة 

التي تساعد 

فهددددددم فددددددي 
التغيددددددرات 

الجديدة فدي 

 المنهاج

26 290١ 26 290١ 35 4١09 ١038 .033 
موافق 
إلى 

 حد ما

9 

ترشددددددددددددددح 
المشددددددددرفة 

التربويددددددددة 

المعلمددددددددددة 
لحضددددددددور 

دورات 

 تدريبية

4١ 4808 28 3١04 ١3 2.09 2028 .083 

موافق 

إلى 
 حد ما

١

. 

تتدددددددددددددددددديح 
المشددددددددرفة 

التربويددددددددة 

للمعلمددددددددددة 

 موافق 083. 2036 ١60١ ١3 3409 .3 .6.0 43
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فرصددددددددددددة 
حضددددددددددور 

دروس 

 نموذجية

 المجموع
28

2 

320١

3 

33

4 

3303

3 

26

4 

2906

3 
20.2 .083 

موافق 

إلى 
 حد ما

 :أن( 4)يتضح من الجدول رقم 

اإلعاقدة السدمعية بمديندة الريداض محور دور المشرفة التربوية في تطوير األساليب التدريسدية لمعلمدات ذوي 

، حيددث تتددراوح (اأوافددق إلددى حددد مدد)فقددرات بدرجددة ( 9)فقددرات، جدداءت ( .١)مددن وجهددة نظددرهن يتضددمن 

، وهددذه المتوسددطات تقددع بالفئددة الثانيددة مددن فئددات المقيدداس (2028،  ١036)لهددم بددين  المتوسددطات الحسددابية

، (موافدق)بدرجدة ( فقدرة واحددة)فدي حدين جداءت  ،(2033إلدى  ١058) الثالثي والتي تتراوح ما بين المتدرج

، وهدذا المتوسدط يقدع بالفئدة الثالثدة مدن فئدات (2036)لهدا  حيدث أن المتوسدط الحسدابي( .١)ة رقدم وهي الفقر

وجدود موافقدة إلدى وتشير النتيجة السدابقة إلدى ، (3إلى  2034)المقياس المتدرج الثالثي والتي تتراوح ما بين 

حددد مددا علددى دور المشددرفة التربويددة فددي تطددوير األسدداليب التدريسددية لمعلمددات ذوي اإلعاقددة السددمعية بمدينددة 

ويددل ذلدك علدى أن ( 334)حيث بلدغ إجمدالي عددد تكدرارات موافقدة إلدى حدد مدا . الرياض من وجهة نظرهن

وي اإلعاقدة السدمعية بمديندة الريداض يسداهم دور المشرفة التربوية في تطوير األساليب التدريسدية لمعلمدات ذ

 (. 33033)في تطوير األداء التعليمي لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض لحد ما بنسبة 

، وهذا يدل على أن هناك موافقة إلى حد ما بين أفراد الدراسة (20.2) للمحور يبلغ المتوسط الحسابي العام   

ي تطدوير األسداليب التدريسدية لمعلمدات ذوي اإلعاقدة السدمعية بمديندة الريداض حول دور المشرفة التربويدة فد

اتاحددة الفرصددة للمعلمددة لحضددور دروس نموذجيددة، مسدداعدة )ومددن أبددرز تلددك األدوار  نظددرهن،مددن وجهددة 

المعلمددة فددي اسددتخدام أسدداليب تدريسددية حديثددة، تحدددد للمعلمددة جوانددب الضددعف فددي أسددلوب التدددريس، ترشددح 

والتددي  [.١]الدوسددري وقددد اتفقددت نتيجددة الدراسددة الحاليددة مددع دراسددة . (دورات تدريبيددة المعلمددة لحضددور

كمدا اختلفدت . توصلت إلى أن المشرفين التربويين يمارسون دورهم في تطوير النمو المهندي بدرجدة متوسدطة

بددورهم والتدي توصدلت إلدى أن درجدة قيدام المشدرفين التربدويين  [3]والخوالددة مع دراسدة أحميددة وجميعدان 

 .كانت في معظم المجاالت ضعيفة

بالمرتبدة ( تتديح المشدرفة التربويدة للمعلمدة فرصدة حضدور دروس نموذجيدة)وهدي ( .١)جاءت الفقرة رقدم  -

فدرداً مدن ( 43)وعدددهم  مدوافقين،%( .6)األولى حيث أخذت النسبة األعلى بين إجابات أفراد العيندة بنسدبة 

موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن إتاحدة الفرصدة للمعلمدة لحضدور وهذا يدل على أن هناك . أفراد العينة

أدوار المشددرفة التربويددة فددي تطددوير األسدداليب التدريسددية لمعلمددات ذوي اإلعاقددة أبددرز دروس نموذجيددة مددن 

 . السمعية بمدينة الرياض

تعمدل المشدرفة التربويدة علدى مسداعدة المعلمدة فدي اسدتخدام أسداليب تدريسدية )وهدي ( 2)جاءت الفقرة رقم  -

فدرداً مدن أفدراد ( 42)مدوافقين لحدد مدا، وكدان عدددهم %( 4303)بالمرتبة الثانيدة حيدث كاندت النسدبة ( حديثة

علدى أن المسداعدة فدي اسدتخدام وهذا يددل علدى أن هنداك موافقدة إلدى حدد مدا بدين أفدراد عيندة الدراسدة . العينة

أسدداليب تدريسددية حديثددة مددن أدوار المشددرفة التربويددة فددي تطددوير األسدداليب التدريسددية لمعلمددات ذوي اإلعاقددة 

حيددث يمددارس  [8]وتختلددف نتيجددة الدراسددة الحاليددة مددع نتيجددة دراسددة أبددو هاشددم . السددمعية بمدينددة الريدداض

عرف على طدرق وأسداليب تددريس معاصدرة بدرجدة تقددير المشرف التربوي دوره في مساعدة المعلم على الت

تحددد المشدرفة التربويدة للمعلمدة جواندب )وهدي ( 6)كما جداءت الفقدرة رقدم . مرتفعة من وجهة نظر المعلمين

مدوافقين لحدد %( 4303)بالمرتبدة الثانيدة مكدرر حيدث كاندت النسدبة ( الضعف في أسلوب التدريس الذي تتبعه

وهدذا يددل علدى أن هنداك موافقدة إلدى حدد مدا بدين أفدراد عيندة . مدن أفدراد العيندة فدرداً ( 42)ما، وكان عدددهم 

الدراسة على أن تحديد جوانب ضعف األسدلوب التدريسدي مدن أدوار المشدرفة التربويدة فدي تطدوير األسداليب 

 .التدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض
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بالمرتبدة الثالثدة، ( لتربويدة المعلمدة لحضدور دورات تدريبيدةترشدح المشدرفة ا)وهدي ( 9)جاءت الفقرة رقدم  -

وهدذا يددل علدى أن هنداك . فدرداً مدن أفدراد العيندة( 4١)موافقين إلى حد مدا، وعدددهم %( 4808)وذلك بنسبة 

موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة الدراسة على أن إتاحة الفرصة للمعلمدة لحضدور دورات تدريبيدة مدن أدوار 

وتتفدق نتيجدة . تربوية في تطوير األساليب التدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياضالمشرفة ال

حيدث يمدارس المشدرف التربددوي دوره فدي تنظديم الدددورات  [8]الدراسدة الحاليدة مدع نتيجددة دراسدة أبدو هاشددم 

 دراسدة أحميددة وجميعدانلف مع نتيجة وتخت .التدريبية لمعلميه بدرجة تقدير متوسطة من وجهة نظر المعلمين

حيث جاءت درجة قيام المشدرف بددوره فدي تشدجيع المعلدم علدى االلتحداق بالددورات والبدرامج  [3]والدة خوال

 .التدريبية ضعيفة

بالمرتبدة الرابعدة، ( مساعدة المعلمة في التعامل مع الفروق الفردية بدين الطلبدة)وهي ( 5)جاءت الفقرة رقم  -

وهدذا يددل علدى أن هنداك . فدرداً مدن أفدراد العيندة( .4)إلى حد مدا، وعدددهم  موافقين%( 4506)وذلك بنسبة 

موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة الدراسة على أن مساعدة المعلمة في التعامل مع الفروق الفرديدة بدين الطلبدة 

. ندة الريداضمن أدوار المشرفة التربوية في تطدوير األسداليب التدريسدية لمعلمدات ذوي اإلعاقدة السدمعية بمدي

والتددي توصددلت إلددى أن المشددرف التربددوي  [9]وتختلددف نتيجددة الدراسددة الحاليددة مددع نتيجددة دراسددة أبددو شددملة 

 .يمارس دوره في مساعدة المعلم على مراعاة الفروق الفردية بنسبة عالية

طدرق  تساعد المشرفة التربوية المعلمة في تحديدد الخطدوات اإلجرائيدة لدبعض)وهي ( 3)جاءت الفقرة رقم  -

%( 4603)بالمرتبة الخامسة، والتدي تمدت الموافقدة عليهدا لحدد مدا وذلدك بنسدبة ( التدريس مثل التواصل الكلي

 وهذا يدل على أن هناك موافقة إلى حد ما بين أفراد عيندة الدراسدة علدى. فرداً من أفراد العينة( 39)وعددهم 

لتدددريس مثددل التواصددل الكلددي مددن أدوار مسدداعدة المعلمددة فددي تحديددد الخطددوات اإلجرائيددة لددبعض طددرق ا أن

 .المشرفة التربوية في تطوير األساليب التدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض

تمد المشرفة التربوية المعلمة بالنشرات التربوية التي تساعد في فهم التغيدرات )وهي ( 3)جاءت الفقرة رقم  -

( 35)وعدددهم %( 4١09)ة، والتدي لدم تدتم الموافقدة عليهدا وذلدك بنسدبة بالمرتبة السادسد( الجديدة في المنهاج

وهددذا يدددل علددى عدددم موافقددة أفددراد عينددة الدراسددة علددى أن تزويددد المعلمددة بالنشددرات . فددرداً مددن أفددراد العينددة

التربويددة التددي تسدداعد فددي فهددم التغيددرات الجديدددة فددي المنهدداج لدديس مددن أدوار المشددرفة التربويددة فددي تطددوير 

 .اليب التدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياضاألس

تشرك المشرفة التربوية المعلمة في مناقشة الخبرات مدع المعلمدين المتميدزين )وهي ( 8)جاءت الفقرة رقم   -

فدرداً ( 33)وعدددهم %( 3304)بالمرتبة السابعة، والتي لم تتم الموافقة عليها وذلك بنسدبة ( أثناء االجتماعات

وهذا يدل على عدم موافقة أفراد عينة الدراسة على أن إشراك المعلمدة فدي مناقشدة الخبدرات . ن أفراد العينةم

مع المعلمدين المتميدزين أثنداء االجتماعدات لديس مدن أدوار المشدرفة التربويدة فدي تطدوير األسداليب التدريسدية 

المشدرفات  إلدى اعتمداد شدريحة كبيدرة مدنتعزو الباحثة ذلك و .لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض

بددين  الموقدف الصدفي بعيدداً عدن مشداركة الخبدرات تحليددل التربويدات علدى اإلشدراف االكلينيكدي المعتمدد علدى

حيدث يمدارس المشدرف التربددوي  [8]وتختلدف نتيجدة الدراسدة الحاليدة مدع نتيجددة دراسدة أبدو هاشدم  .المعلمدين

دوره في حث المعلمين على تبادل الزيارات من أجل تبادل الخبرات بينهمبدرجة تقدير مرتفعةمن وجهة نظدر 

ترشددد المشددرفة التربويددة المعلمددة إلددى اختيددار الطريقددة المناسددبة )وهددي ( 4)كمددا جدداءت الفقددرة رقددم .المعلمددين

وعدددهم ( 3304)والتي تمدت الموافقدة عليهدا لحدد مدا وذلدك بنسدبة  ابعة مكرر،بالمرتبة الس( للموقف التعليمي

وهذا يدل على أن هناك موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة الدراسدة علدى أن إرشداد . فرداً من أفراد العينة(33)

المعلمددة إلددى اختيددار الطريقددة المناسددبة للموقددف التعليمددي مددن أدوار المشددرفة التربويددة فددي تطددوير األسدداليب 

 .لتدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياضا

يددتم وضددع الخطددة اإلشددرافية باالتفدداق بددين المشددرفة التربويددة والمعلمددة بعددد )وهددي ( ١)جدداءت الفقددرة رقددم  -

فدرداً ( .3)وعدددهم ( 3409)بالمرتبة الثامنة، والتي تمت الموافقة عليها لحد ما وذلك بنسدبة ( الزيارة األولى

وهذا يدل على أن هناك موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة الدراسة على أن يدتم وضدع الخطدة . لعينةمن أفراد ا

اإلشرافية باالتفاق مع المعلمة بعد الزيارة األولى من أدوار المشرفة التربوية فدي تطدوير األسداليب التدريسدية 

 .لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض
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المشددرفة التربويددة فددي إعددداد وتنفيددذ الخطددة التربويددة الفرديددة لمعلمددات ذوي اإلعاقددة  مددا دور :السددؤال الثدداني

 السمعية بمدينة الرياض من وجهة نظرهن؟

للتعددرف علددى دور المشددرفة التربويددة فددي إعددداد وتنفيددذ الخطددة التربويددة الفرديددة لمعلمددات ذوي اإلعاقددة    

 الحسددابيةكدرارات والنسدب المئويددة والمتوسدطات تدم حسدداب التالسدمعية بمديندة الريدداض مدن وجهدة نظددرهن، 

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم ترتيب هذه الفقرات حسدب التكدرارات والنسدب 

 .يوضح ذلك( 6)والجدول رقم . منهاالمئوية لكالً 

 (5)جدول رقم 

عينة الدراسة واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  الحسابية والمتوسطاتالتكرارات والنسب المئوية 

حول دور المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية 

 بمدينة الرياض من وجهة نظرهن

 العبارة م

 موافق
موافق الى 

 حد ما

غير 

 موافق
والمت

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

 االتجاه

 % ك % ك % ك

١ 

تساعدالمشددرفةالتربويةال

 الخطددة بندداء فددي معلمددة

 الفردية التربوية

2

4 

280

9 
3١ 

35

.. 

3

١ 

35

.. 
١092 .03 

موافق 

إلى 

 حد ما

2 

تعمددل المشددرفة التربويددة 

علدددى مسددداعدة المعلمدددة 

فددددي صددددياغة األهددددداف 

 السلوكية

2

١ 

240

4 
33 

33

.4 

3

2 

38

.2 
١038 .088 

موافق 

إلى 

 حد ما

3 

ترشدد المشدرفة التربويددة 

المعلمة لقراءات موجهة 

تفيدددد فدددي إعدددداد الخطدددة 

 التربوية الفردية

2

. 

230

3 
39 

46

.3 

2

8 

3١

.4 
١092 .083 

موافق 

إلى 

 حد ما

4 

تتددابع المشددرفة التربويددة 

تنفيددددذ الخطددددة التربويددددة 

 الفردية مع المعلمة

3

. 

340

9 
38 

43

.. 

١

9 

22

.١ 
20١3 .084 

موافق 

إلى 

 حد ما

6 

تقددددم المشدددرفة التربويدددة 

للمعلمدددة بعدددض الحلدددول 

البديلدددة لتحقيدددق أهدددداف 

 الخطة التربوية الفردية

2

9 

330

8 
32 

38

.2 

2

6 

29

.١ 
20.6 .089 

موافق 

إلى 

 حد ما

5 

 التربويدة المشرفة تساعد

 الخطدة تقيديم في المعلمة

 قبددددل الفرديددددة التربويددددة

 .تنفيذها

١

3 

2.0

9 
36 

4.

.8 

3

3 

33

.4 
١033 .086 

موافق 

إلى 

 حد ما

8 

 التربويدة المشرفة تساعد

 الخطدة تقويم في المعلمة

 أثنددداء الفرديدددة التربويدددة

 .تنفيذها

2

١ 

240

4 
39 

46

.3 

2

5 

3.

.2 
١094 .084 

موافق 

إلى 

 حد ما

3 

 التربويددة المشددرفة تتددابع

 تنفيددذ خددالل الطالبددة أداء

 الفرديددة التربويددة الخطددة

 .المعلمة مع

2

4 

280

9 
33 

44

.2 

2

4 

28

.9 
20.. .086 

موافق 

إلى 

 حد ما
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ترشدددددددددد المشدددددددددرفة 

التربويدددددددة المعلمدددددددة 

لحضدددددددددددددور دورات 

تدريبيددددة تسدددداعد فددددي 

إعداد الخطة التربويدة 

 الفردية

3

6 

4.0

8 
22 

26

.5 

2

9 

33

.8 
20.8 

.035

6 

موافق 

إلى 

 حد ما

 المجموع

2

2

2 

230

53 

3.

5 

39

.

62 

2

4

5 

3١

.

83 

١098 .083 

موافق 

إلى 

 حد ما

 

 :أن( 6)يتضح من الجدول رقم 

محور دور المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفرديدة لمعلمدات ذوي اإلعاقدة السدمعية بمديندة 

، حيددث (اأوافدق إلدى حددد مد)فقدرات، جداءت جميددع الفقدرات بدرجددة ( 9)الريداض مدن وجهددة نظدرهن يتضددمن 

، وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثانية من فئدات المقيداس (20١3، ١033)لهم بين  تتراوح المتوسطات الحسابية

وجود موافقة إلى حد مدا وتشير النتيجة السابقة إلى ،(2033إلى  ١058)المتدرج الثالثي والتي تتراوح ما بين 

تنفيدذ الخطدة التربويدة الفرديدة لمعلمدات ذوي اإلعاقدة السدمعية بمديندة على دور المشرفة التربوية فدي إعدداد و

ويددل ذلدك علدى أن  ،(3.5)حيث بلغ إجمالي عدد تكدرارات موافقدة إلدى حدد مدا . الرياض من وجهة نظرهن

دور المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض 

ن وجهة نظرهن، يساهم في تطوير األداء التعليمي لمعلمدات ذوي اإلعاقدة السدمعية بمديندة الريداض لحدد مدا م

 (. 39062)بنسبة 

بدين أفدراد الدراسدة حدول  إلى حدد مدا ، وهذا يدل على أن هناك موافقة(١098)يبلغ المتوسط الحسابي العام    

وية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض دور المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ الخطة الترب

إرشداد المعلمدة لقدراءات موجهدة تفيدد فدي إعدداد الخطدة التربويدة )من وجهة نظرهن، ومن أبرز تلدك األدوار 

الفردية، مساعدة المعلمة في تقويم الخطة التربوية الفردية أثناء تنفيذها، متابعة أداء الطالبة خالل تنفيذ الخطة 

وقدد اختلفدت نتيجدة الدراسدة . (مدع المعلمدة التربوية الفردية مع المعلمة، متابعدة تنفيدذ الخطدة التربويدة الفرديدة

والتددي توصددلت إلددى أن المشددرفين التربددويين يمارسددون دورهددم فددي وضددع  [8]الحاليددة مددع دراسددة أبددو هاشددم 

كمدا تختلدف مدع دراسدة أبدو . الخطط العالجية العلمية والمهنية بدرجة تقدير مرتفعة من وجهدة نظدر المعلمدين

والتي بيندت أن مدن أقدل أدوار المشدرف التربدوي ممارسدةً هدو التخطديط ألنشدطة ذوي االحتياجدات [ 9]شملة 

 .الخاصة

ترشددد المشددرفة التربويددة المعلمددة لقددراءات موجهددة تفيددد فددي إعددداد الخطددة )وهددي ( 3)جدداءت الفقرتددان رقددم  -

تسداعد المشدرفة التربويدة المعلمدة فدي تقدويم الخطدة التربويدة الفرديدة أثنداء )وهي ( 8)ورقم ( التربوية الفردية

مدوافقين %( 4603)اد العينة وذلدك بنسدبة بالمرتبة األولى، حيث أخذتا النسبة األعلى بين إجابات أفر( تنفيذها

وهذا يدل على أن هنداك موافقدة إلدى حدد مدا بدين أفدراد عيندة . فرداً من أفراد العينة( 39)إلى حد ما، وعددهم 

الدراسة على أن ارشاد المعلمة لقراءات موجهة تفيد في إعداد الخطدة التربويدة الفرديدة ومسداعدتها فدي تقدويم 

أدوار المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية  أبرز ة أثناء تنفيذها منالخطة التربوية الفردي

أسددلوب اإلشددراف  ة هددذه النتيجددة إلددى انتشدداروتعددزو الباحثدد .لمعلمددات ذوي اإلعاقددة السددمعية بمدينددة الريدداض

، وتتفق هذه النتيجة مدع اتبين المشرفات التربوي وتقويمه سلوك المعلم الصفيعلى متابعة  اإلكلينيكي المعتمد

وتحديدداً تحتدل  ممارسدة،التي توصدلت إلدى ان اإلشدراف االكلينيكدي يحتدل أعلدى درجدة  [8]دراسة أبو هاشم 

 .أعلى درجة( تقديم المالحظات واإلرشادات عن األداء الصفي وكيفية تحسينه)فقرة 

ل تنفيدذ الخطدة التربويدة الفرديدة مدع تتدابع المشدرفة التربويدة أداء الطالبدة خدال)وهدي ( 3)جاءت الفقرة رقدم  -

فدرداً مدن أفدراد ( 33)وعدددهم %( 4402)بالمرتبة الثانية، والتي تمت الموافقة لحد مدا وذلدك بنسدبة ( المعلمة
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وهذا يدل على أن هناك موافقة إلى حد ما بين أفدراد عيندة الدراسدة علدى أن متابعدة أداء الطالبدة خدالل . العينة

الفردية مع المعلمة من أدوار المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ الخطدة التربويدة الفرديدة تنفيذ الخطة التربوية 

 .لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض

بالمرتبدة ( تتدابع المشدرفة التربويدة تنفيدذ الخطدة التربويدة الفرديدة مدع المعلمدة)وهدي ( 4)جاءت الفقدرة رقدم  -

وهدذا . فدرداً مدن أفدراد العيندة( 38)وعدددهم %( .430)ا لحد ما وذلك بنسدبة الثالثة والتي تمت الموافقة عليه

يدل على أن هناك موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة الدراسة على أن متابعة تنفيذ الخطدة التربويدة الفرديدة مدع 

إلعاقدة السدمعية المعلمة من أدوار المشرفة التربوية في إعداد وتنفيدذ الخطدة التربويدة الفرديدة لمعلمدات ذوي ا

 .بمدينة الرياض

ترشد المشرفة التربويدة المعلمدة لحضدور دورات تدريبيدة تسداعد فدي إعدداد )وهي ( 9)جاءت الفقرتان رقم  -

تسداعد المشدرفة التربويدة المعلمدة فدي )وهدي ( 5)ورقدم  والتي تمدت الموافقدة عليهدا، (الخطة التربوية الفردية

بالمرتبدة الرابعدة، والتدي تمدت الموافقدة عليهدا لحدد مدا وذلدك بنسدبة ( يدذهاتقييم الخطة التربوية الفرديدة قبدل تنف

وهذا يدل على أن هنداك موافقدة إلدى حدد مدا بدين أفدراد عيندة . فرداً من أفراد العينة( 36)وعددهم %( 4.08)

ة الدراسة على أن ارشاد المعلمة لحضور دورات تدريبية تسداعد فدي إعدداد الخطدة التربويدة الفرديدة ومسداعد

المعلمدة فددي تقيدديم الخطدة التربويددة الفرديددة قبدل تنفيددذها مددن أدوار المشدرفة التربويددة فددي إعدداد وتنفيددذ الخطددة 

 .التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض

( تعمل المشرفة التربوية على مساعدة المعلمدة فدي صدياغة األهدداف السدلوكية)وهي ( 2)جاءت الفقرة رقم  -

فدرداً مدن أفدراد ( 33)وعدددهم %( 3304)المرتبة الخامسة، والتي تمت الموافقة عليها لحدد مدا وذلدك بنسدبة ب

وهذا يدل على أن هناك موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة الدراسة على أن مساعدة المعلمة في صياغة . العينة

خطة التربوية الفردية لمعلمدات ذوي اإلعاقدة األهداف السلوكية من أدوار المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ ال

والتدي بيندت أن مسداعدة  [9]وتختلدف نتيجدة الدراسدة الحاليدة مدع دراسدة أبدو شدملة . السمعية بمديندة الريداض

المعلم في صياغة أهداف قابلة للمالحظة والقياس من أعلى أدوار المشرف التربوي ممارسةً مدن وجهدة نظدر 

 .المعلمين

تقددم المشدرفة التربويدة للمعلمدة بعدض الحلدول البديلدة لتحقيدق أهدداف الخطدة )وهدي ( 6)جاءت الفقدرة رقدم  -

( 32)وعدددهم ( 3802)بالمرتبة السادسة، والتي تمدت الموافقدة عليهدا لحدد مدا وذلدك بنسدبة ( التربوية الفردية

سة علدى أن تقدديم بعدض وهذا يدل على أن هناك موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة الدرا. فرداً من أفراد العينة

الحلول البديلدة لتحقيدق أهدداف الخطدة التربويدة الفرديدة مدن أدوار المشدرفة التربويدة فدي إعدداد وتنفيدذ الخطدة 

 .التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض

بالمرتبدة ( ة الفرديدةتسداعد المشدرفة التربويدة المعلمدة فدي بنداء الخطدة التربويد)وهدي ( ١)جاءت الفقرة رقم  -

السابعة، والتي تساوت فيها استجابات أفراد عينة الدراسة بين الموافقة إلى حد ما والغيدر موافقدة وذلدك بنسدبة 

وهذا يدل على أن هناك تفاوت بين أفراد عينة الدراسة علدى . فرداً من أفراد العينة( 3١)وعددهم %( .350)

خطدة التربويدة الفرديدة مدن أدوار المشدرفة التربويدة فدي إعدداد وتنفيدذ أن مساعدة المشرفة التربوية فدي بنداء ال

ضعف  إلى وتعزو الباحثة هذه النتيجة .الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض

 .دور المشرفة التربوية كعضو فاعل في بناء الخطة التربوية الفردية

 (8)جدول رقم 

 ترتيب محاور الدراسة

 محاور الدراسة م
المتوسط 

 الحسابي
 الترتيب

١ 

دور المشرفة التربوية في تطوير األساليب 

التدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية 

 بمدينة الرياض من وجهة نظرهن

20.2 ١ 

 2 ١098وتنفيذ الخطة دور المشرفة التربوية في إعداد  2
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التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة 

 السمعية بمدينة الرياض من وجهة نظرهن

 4..20 المتوسط الحسابي العام للمحور

دور المشددرفة التربويددة فددي تطددوير األداء التعليمددي لمعلمددات ذوي  محدداور ترتيددب( 5)يوضددح الجدددول رقددم 

 :اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض من وجهة نظرهن على النحو التالي

دور المشرفة التربوية في تطوير األساليب التدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة : حصول المحور األول -

 (.20.2) عام بمتوسط حسابي بة األولىنظرهن على المرتالسمعية بمدينة الرياض من وجهة 

دور المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي : حصول المحور الثاني -

 (.١098) عام بمتوسط حسابي نظرهن على المرتبة الثانيةاإلعاقة السمعية بمدينة الرياض من وجهة 

بددين اسددتجابات عينددة ( α=0.05)إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة هددل توجددد فددروق ذات داللددة : السددؤال الثالددث

الدراسة حول دور المشرفة التربوية في تطوير األساليب التدريسية ودور المشرفة التربويدة فدي إعدداد وتنفيدذ 

 الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض من وجهة نظرهن؟

يجاد الفروق بين المعدل العام للمتوسط الحسابي لدور المشرفة التربوية في تطوير إل( ت)تم استخدام اختبار  

األساليب التدريسية ودورالمشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة 

 (.8)ويوضح ذلك جدول رقم . السمعية بمدينة الرياض من وجهة نظرهن

 (1)جدول رقم 

إليجاد الفروق بين المعدل العام للمتوسط الحسابي لدور المشرفة التربوية في تطوير األساليب ( ت)اختبار 

التدريسية ودور المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية 

 من وجهة نظرهن بمدينة الرياض

المتوسط  العدد المحاور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  (ت)قيمة 

 الدالة

دور المشرفة التربوية في تطوير 

األساليب التدريسية لمعلمات ذوي 

اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض 

 من وجهة نظرهن

35 20.2 .0665.5 330..5 .0... 

دور المشرفة التربوية في إعداد 

وتنفيذ الخطة التربوية الفردية 

لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية 

 بمدينة الرياض من وجهة نظرهن

١098 .053393 2908.9 

  3١0363 0696. 4..20 المجموع

وهددذا ( 0.6.)عنددد مسددتوى الداللددة ( 3١0363)المحسددوبة قددد بلغددت ( ت)أن قيمددة ( 8)يوضددح الجدددول رقددم 

الدراسدة بالنسدبة لددور المشدرفة التربويدة فدي  متوسطات وجهات نظر أفراد عينةين يعني أنه ال توجد فروق ب

تطوير األساليب التدريسدية ودور المشدرفة التربويدة فدي إعدداد وتنفيدذ الخطدة التربويدة الفرديدة لمعلمدات ذوي 

 .اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض من وجهة نظرهن والمعدل العام للمتوسط الحسابي لجميع عناصر الدراسة

ولحساب معامالت االرتباط بين المحورين لدراسة العالقة بينهما تم استخدام معامل االرتباط بيرسون 

 .(3)لتوضيح ذلك كما هو موضح بالجدول رقم 
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 (6)جدول رقم 

معامل االرتباط بيرسون

تطوير األساليب  المحاور 

 التدريسية

إعداد وتنفيذ الخطة 

 التربوية

دور المشرفة التربوية في تطوير 

األساليب التدريسية لمعلمات ذوي 

اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض من 

 وجهة نظرهن

 0839. ١ معامل ارتباط بيرسون

 ...0.  مستوى الداللة

 35 العدد

إعداد دور المشرفة التربوية في 

وتنفيذ الخطة التربوية الفردية 

لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية 

 بمدينة الرياض من وجهة نظرهن

 ١ 0893. معامل ارتباط بيرسون

  ...0. مستوى الداللة

 35 العدد

زاد دور المشرفة التربوية أن العالقات بين المحورين عالقة طردية قوية كلما ( 3)يالحظ من الجدول رقم 

في تطوير األساليب التدريسية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية زاد دور المشرفة التربوية في إعداد وتنفيذ 

 .الخطة التربوية الفردية لمعلمات ذوي اإلعاقة السمعية والعكس صحيح كل ما قل أحدهما قل اآلخر

 التوصيات .8

 :في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بما يلي

توصلت الدراسة إلى أن المشرفة التربوية تمارس دورها في تطوير األساليب التدريسية لمعلمات ذوي  .١

لذا توصي الدارسة اإلعاقة السمعية بدرجة متوسطة ال ترتقي إلى مستوى الدور المأمول من المشرفات، 

بضرورة تأهيل المشرفات التربويات من خالل إلحاقهن ببرامج الماجستير وعقد دورات تدريبية وورش 

عمل لتحسين كفاياتهن بأساليب اإلشراف في برامج ذوي اإلعاقة السمعية وبخاصة في مجال األساليب 

 .التدريسية

التربوية الفردية كان ضعيفاً لذا توصي الدارسة  بينت الدراسة أن دور المشرفة التربوية في بناء الخطة .2

بضرورة تعيين مشرفات تربويات متخصصات في اإلعاقة السمعية مما يمكنهن من مساعدة المعلمة في 

 .إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية

أظهرت الدراسة أن العالقة بين المحورين عالقة طردية قوية لذا توصي الدارسة بضرورة تحقيق  .3

 .لتوازن األمثل ما بين تحسين األساليب التدريسية وإعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفرديةا

 .إجراءات التشخيص، وتفعيل جلسات النطق والتخاطب: إجراء دراسة مشابهة في مجاالت مختلفة مثل .4

سمعية إجراء دراسة حول دور اإلشراف اإلكلينيكي في تطوير األداء التعليمي لمعلمي ذوي اإلعاقة ال .١

 .بالمرحلة االبتدائية

 المـــراجع

 المراجع العربية
دار الفكر للنشر : عمان. اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي(. 5..2. )حسين، سالمة؛ عوض هللا، عوض هللا[١]

 .والتوزيع

اإلشراف التربوي بين (. 9..2. )عليان، سلمان صالح؛ أبو ريش، عالية كمال؛ سنداوي، خالد أحمد؛ زيدان، رائد فتحي[ 2]

 .دار زهران للنشر: عمان .النظرية والتطبيق

ية في تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية الكفايات المهنية لمعلمي االعاقة السمع(. 3..2يوليو . )سليمان، منى محمد[ 3]

 . مصر: جامعة القاهرة(. رصد الواقع واستشراق المستقبل: تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة)المؤتمر الدولي السادس . مصر

فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض مهارات وطرق تدريس مناهج التالميذ المعاقين (. 3..2. )بطيخ، فتيحة أحمد[ 4]

مناهج التعليم : المؤتمر العلمي الخامس عشر. التعلم والتعليم للحياة: في ضوء مفهومي( ةأثناء الخدم)سمعياً لدى معلميهم 

 .مصر: كلية التربية بعين شمس. واالعداد للحياة المعاصرة

تقويم بناء ومحتوى البرامج التربوية الفردية لذوي االحتياجات الخاصة في مراكز (. 3..2. )الخشرمي، سحر أحمد[ 6]

 . ١32 - ١.2، ص ص3ع البحرين،  –مجلة العلوم التربوية والنفسية . ة الخاصة بمدينة الرياضومدارس التربي



111 

 7102مجلة البحث العلمى فى التربية                                          العدد الثامن عشر لسنة 
 
 

 
 

رسالة دكتوراه، برنامج . تطوير اإلشراف التربوي للمرحلة األساسية الدنيا في فلسطين(. 6..2. )التميمي، ميسون[ 5]

 .القدس، فلسطينالدراسات العليا المشترك بين كلية التربية وجامعة عين شمس، جامعة 

واقع الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بمنطقة تبوك بالمملكة العربية (. 2.١١. )أبو هاشم، مكي محمد[ 8]

رسالة ماجستير، قسم األصول واإلدارة التربوية، كلية التربية، جامعة . السعودية في ضوء األساليب اإلشرافية المعاصرة

 .مؤتة، األردن

دور المشرف التربوي في تحسين أداء ( 2.١١. )فتحي محمود؛ جميعان، إبراهيم فالح؛ الخوالدة، مصطفى فنخورأحميدة، [ 3]

مجلة جامعة . معلمات رياض األطفال في تنمية مهارات األطفال اللغوية من وجهة نظر معلمات رياض األطفال في األردن

 .884 - 83١، ص ص7،4ع سوريا،  –دمشق للعلوم التربوية 

فعالية األساليب اإلشرافية في تحسين أداء معلمي مدارس وكالة الغوث بغزة من (. 9..2. )كامل عبد الفتاح شملة،أبو [ 9]

 .غزة اإلسالمية،الجامعة  التربية،كلية  ،قسم األصول واإلدارة التربوية ماجستير،رسالة  .وجهة نظرهم وسبل تطويرها

المشرف التربوي في تطوير النمو المهني للمعلمين بمحافظة وادي الدواسر  دور(. 8..2. )شارع عائض الدوسري،[ .١] 
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