مستوى معرفة معلمي الصفوف العادية بالصعوبات التعلمية وأثر برنامج لتطويره
في القناعات التدريسية لھؤالء المعلمين
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مقدمة
شھدت المملكة األردنية الھاشمية اھتمام ا ً متزاي داً بتعل يم الطلب ة ذوي الحاج ات الخاص ة
في العقدين الماضيين .فعدد مراكز ومدارس التربي ة الخاص ة يزي د حالي ا ً ع ن مائ ة وثالث ين
بعد أن كان أقل من عدد أصابع اليدين ف ي النص ف الث اني م ن عق د الس بعينات .ول م يقتص ر
االھتمام على إنشاء المراكز والمدارس الخاصة ،لكنه أمتد ليسشمل دم ج أع داد متزاي دة م ن
الطلبة ذوي الحاجات الخاصة خاصة ذوي صعوبات التعلم في المدارس العادية .ويبلغ ع دد
غ رف المص ادر ف ي الم دارس الحكومي ة والخاص ة حالي ا م ا يق رب م ن م ائتي غرف ة تق دم
خدمات تربوية خاصة لما يزيد عن أربعة اآلف طالب وطالبة ممن يعتقد أن لديھم صعوبات
ومشكالت تعلمية مختلفة.
ولكن ظروف عمل معلمي غرف المصادر ،ومدى مشاركة معلمي الصفوف العادية لھم
في التصدي لص عوبات ال تعلم ،وبالت الي نم و وتكي ف الطلب ة ال ذين ل ديھم ص عوبات ال ت زال
غير معروفة بدقة .فمع أن بعض الدراسات تناولت صعوبات التعلم ف ي األردن ف ي العق دين
الماضيين ،إالّ أن ھذه الدراسات ركزت على الطلبة وعلى معلميھم في غرف المصادر ول م
تتطرق الى معلمي الصفوف العادية إال نادراً وبشكل غير مباشر.
وكما تمت االشارة سابقاً ،يتطلب توفير الفرص المناسبة للطلبة ذوي الحاج ات الخاص ة
ال ذين ي تم دمجھ م ف ي الم دارس العادي ة تع اون ك ل م ن معل م الص ف الع ادي ومعل م التربي ة
الخاصة فالمسؤولية مشتركة فيما يتعلق بالتھيئة للدمج ،والتخطيط ل ه ،وتنفي ذه ،وإالّ أص بح
الدمج مجرد شكل جديد من أشكال العزل.
فھل رافق التغير الكم ي ال ذي ح دث ف ي الس نوات العش رين الماض ية تغي ر ن وعي؟ ھ ل
يعرف معلمو الصفوف العادي ة بش كل جي د ماھي ة ص عوبات ال تعلم؟ وھ ل ھ م ق ادرون عل ى
االس ھام ف ي تعل يم الطلب ة ذوي ص عوبات ال تعلم بش كل بن اء بالتع اون م ع معلم ي التربي ة
الخاص ة؟ وم ا ال ذي يعني ه ھ ذا كل ه بالنس بة للطلب ة ذوي ص عوبات ال تعلم ومعلم ي غ رف
المصادر الذين توكل إليھم المھمة األساسية في دمج ھؤالء الطلبة؟
يتضح مما سبق ،أن للبح ث الح الي مب ررات عدي دة ٠فم ن المتوق ع ان يق ّدم ھ ذا البح ث
معلومات مفيدة عن معرفة معلمي الصفوف العادي ة  ،وافتراض اتھم ع ن الطلب ة ال ذين ل ديھم
مشكالت في التعلم .ومن شأن ذل ك أن يس اعد ف ي التفكي ر بالب دائل الممكن ة لتط وير مس توى

معرفتھم ،وتعديل افتراضاتھم بما يسمح بتھيئة بيئة تعليمية أكثر قبوال ومالءمة للطلب ة ذوي
صعوبات التعلم.
ثانيا ،يتوقع أيضا ً من البحث الحالي أن يسھم في تحليل الوضع الراھن للدمج الذي يتم تنفيذه
ف ي الم دارس العادي ة ،وأن يلق ي الض وء عل ى طبيع ة ال دعم ال ذي يحص ل علي ه الطلب ة ذوو
صعوبات التعلم ومعلموھم ،وأن يتحقق تجريبيا ً من إمكانية تغيير الممارسات الفعلية لمعلمي
الصفوف العادية وأثر ذلك على نمو الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتعلمھم.
ثالثا ،ان العالقة بين معرفة المعلم وخبراته من جھة وممارساته الصفية واتجاته نحو الطلب ة
ليست عالقة واض حة ومباش رة بالض رورة .فم ع أن بحوث ا عدي دة أش ارت ال ى أن المعلم ين
الذين يعرفون حاجات الطلبة ذوي الحاجات الخاصة وخصائصھم أكثر فاعلية في االستجابة
لحاجات ھؤالء الطلبة )(Rimm - Kaufman, Vorhees, Snell, & La Paro, 2003
 ،إالّ أن أفضل الطرق لتطوير معرفة المعلمين وافتراضاتھم وت أثيرات ذل ك عل ى الممارس ة
الصفية الفعلية للمعلمين وعلى تكيف الطلبة ونموھم ال تزال بحاجة الى دعم علمـي أكبـر
).(Avramidis & Norwich, 2003

مراجعة األدب ذي العالقة
حظي ت معرف ة المعلم ين بخص ائص الطلب ة ذوي الحاج ات الخاص ة واحتياج اتھم
باھتم ام واس ع م ن الب احثين ف ي مي دان التربي ة الخاص ة ف ي العق دين الماض يين.
واس تندت البح وث العلمي ة ذات العالق ة بھ ذا األم ر إل ى افت راض مف اده أن م ن
الصعوبة بمك ان تعل يم الطلب ة ذوي الحاج ات الخاص ة ف ي الم دارس العادي ة دون
تدريب مكث ف وھ ادف للمعلم ين س واء قب ل الخدم ة أو أثناءھــ ـا ) Avramidis
 .(Norwich, 2002وقد دعمت عدة دراس ات ص حة ھ ذا االفت راض وبين ت أن مواق ف
المعلمين الذين تلقوا تدريبا ً في أساليب تدريس الطلبة ذوي الحاجات الخاصة أصبحت أفضل
) .(Beh- Pajooh, 1992; Shimman, 1990وبالمثـ ـل  ،أش ارت نت ائج ع دة دراس ات
إلـــى أن الت دريب قب ل الخدم ة وأثن اء الخدم ـة نج ـم عنـ ـه معارض ـة أقـ ـل مـ ـن المعلميـ ـن
لدمـج الطلبـة ذوي الحاجات الخاصة فـي المـدارس العادية

) Buell, Hallam, Gamel – McCormick, & Scheer; 1999; Avramidis,
 .(Bayliss & Burden, 2000وتوض ح الدراس ات ك ذلك أن قناع ات المعلم ين ال ت ؤثر
على اتجاھاتھم نحو ال دمج فق ط ،ولكنھ ا أيض ا عل ى ممارس اتھم التعليمي ة ف ي غرف ة الص ف
وعلى قابليتھم الجراء تعديالت على طرائق التدريس التي يستخدمونھا لتلبية حاجات الطلب ة
ذوي الخصائص المختلفة والخاصة ).(Jordan, Lindsay, Stanovich, 1997
وأش ارت ع دة دراس ات إل ى أن قناع ات المعلم ين واتجاھ اتھم ت ؤثر عل ى ممارس اتھم
ص ل ويلس ون
التدريس ية ) .(Pajares, 1992; Malonf & Schiller, 1995وق د تو ّ
وس يلفرمان ) (Wilson & Silverman, 1991إل ى أن ش عور المعل م بالمس ؤولية تج اه
تعليم الطلبة المعوقين يرتبط بجملة من العوامل من أھمھا معرفته باالعاقة وخبرات ه الس ابقة
مع الطلبة المعوقين .وقد بينت دراسة بيفيك ،ومالكوم اس ،والفل يم ) Pivik, McComas,
 (& Laflamme,2002ان الطلبة ذوي الحاجات الخاصة وأولياء أمورھم يعتقدون أن أحد
معوقات الدمج الرئيسة يتمثل في افتقار المعلمين الى المعرفة ،او عدم تفھمھم واھتمامھم.
ولكي يكون دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم ناجحاً ،يحتاج معلم الصف العادي إلى تكيي ف
أساليب التدريس ووسائله وتعديل المنھج الدراسي ليراعي الفروق الفردية بين الطلبة .ولك ن
الدراسات العلمية السابقة توصلت إلى أن معلمي الصفوف العادية ال يفعلون ذلك بالضرورة
حيث أن ھذه التعديالت كثيرا ما تبدو لھم غير قابلة للتطبيق في ضوء المسؤوليات األخ رى
الملقاة على عاتقھم ) .(Schumm & Vaughn, 1991واذا ك ان معلم و الص فوف العادي ة
الذين يعون الحاجات التعلمية الخاصة للطلبة ذوي ص عوبات ال تعلم يق اومون تع ديل أس اليب
تدريسھم  ،فمن غير المتوقع أن يبادر المعلمون الذين ال يعرفون طبيعة الصعوبات التعلمي ة
إلى اجراء التعديالت الالزمة لدعم الطلبة ذوي ھذه الصعوبات ولمؤازة جھود معلمي غرف
المصادر .وقد أشارت ع دة دراس ات اجري ت ف ي األردن ف ي العق د الماض ي إل ى أن معلم ي
غرف المصادر ال يحصلون على الدعم الذي يحتاجون اليه ويشعرون بالعزلة في الم دارس
العادية )الحديدي .(٢٠٠٣ ،ومضامين ذلك بالنسبة لفاعلية التعليم الذي يحصل عليھا الطلب ة
ذوو ص عوبات ال تعلم ف ي الم دارس العادي ة واض حة ك ل الوض وح .ف دون أن ي درك معل م
الصف العادي أن الطلبة ال يتعلم ون ب نفس الطريق ة أو ب نفس الس رعة ،ودون أن يب ادر ھ ذا
المعل م ال ى إبط اء س رعة الت دريس عن د الض رورة ،وش رح المف اھيم والتعيين ات الدراس ية
بوض وح ،وتعل يم الطلب ة كي ف يتعلم وا ،وتنوي ع طرائ ق الت دريس لي تعلم جمي ع الطلب ة  ،ل ن
يحقق الطلبة ذوو صعوبات التعلم تقدما ملموسا ً ).(Klinger & Vaughn, 1999

أﺴﺌﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ :
 - ١ﻤﺎ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﺼﻔوف اﻝﺴت اﻷوﻝﻰ ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم؟
 - ٢ﻫل ﻴﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوى ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﺼﻔوف اﻝﺴت اﻷوﻝﻰ ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﺒﺎﺨﺘﻼف
اﻝﺠﻨس أو اﻝﻌﻤر أو اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ أو ﻋدد ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة؟
 - ٣ﻤﺎ أﺜر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن
ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم؟
 - ٤ﻤﺎ أﺜر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﺤول
ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم؟
اﻝطرﻴﻘﺔ واﻹﺠراءات
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ وﻋﻴﻨﺘﻬﺎ
ﻴﺘﻜــون ﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﻤــن ﺠﻤﻴــﻊ ﻤﻌﻠﻤــﻲ اﻝﺼــﻔوف اﻝﺴــت اﻷوﻝــﻰ ﻓــﻲ اﻝﻤــدارس
اﻝﻌﺎدﻴـ ـ ــﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴـ ـ ــﺔ واﻝﺨﺎﺼـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻋﻤـ ـ ــﺎن واﻝزرﻗـ ـ ــﺎء وارﺒـ ـ ــد ،واﻝﻌـ ـ ــﺎﻤﻠﻴن ﺨـ ـ ــﻼل اﻝﻌـ ـ ــﺎم اﻝد ارﺴـ ـ ــﻲ
.٢٠٠٦/٢٠٠٥

وأﺠرﻴ ــت ﻫ ــذﻩ اﻝد ارﺴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻴﻨ ــﺔ ﻤ ــن ﻤﻌﻠﻤ ــﻲ اﻝﺼ ــﻔوف اﻝﺴ ــت اﻷوﻝ ــﻰ

ﺘﻜوﻨت ﻤن ) (٤٠٥ﻤﻌﻠﻤﺎ وﻤﻌﻠﻤﺔ ،ﻴﺘواﺠدون ﻓﻲ ) (٣٠ﻤدرﺴﺔ ﻋﺎدﻴﺔ ﺤﻜوﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤـﺎن
ّ
وارﺒــد واﻝزرﻗــﺎء ﺘــم اﺨﺘﻴﺎرﻫــﺎ ﺒﺎﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﻌﺸـواﺌﻴﺔ  .وﻗــد روﻋــﻲ ﻓــﻲ اﺨﺘﻴــﺎر اﻝﻌﻴﻨــﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬــﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴـرات
اﻝد ارﺴـﺔ )اﻝﺠــﻨس ،واﻝﻌﻤــر ،واﻝﻤؤﻫــل اﻝﻌﻠﻤـﻲ ،وﻋــدد ﺴــﻨوات اﻝﺨﺒـرة(  ،واﻝﺠـدول رﻗــم) (١ﻴﺒــﻴن ﺘوزﻴــﻊ
أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ.

ﺠدول رﻗم)(١
ﺘوزﻴﻊ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ
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א 

אدد

א و 
اﻝﺠﻨس
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اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻌﻴﻨﺔ

كما تم اختيار عينة مكونة من ) (٦٠معلما ومعلمة لتحقيق أغراض الدراسة التجريبية ،وتم
توزيعھا على مجموعتين ) تجريبية وضابطة ( بواقع ) (٣٠معلما ومعلمة لكل مجموعة
موزعين تبعا لمتغيرات الدراسة كما في الجدول رقم ).(٢

ﺠدول رﻗم)(٢
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٣٢

% ٥٣.٣

 ٤٠ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓوق

١٦

% ٢٦.٧

دﺒﻠوم ﻤﺘوﺴط

١٤

% ٢٣.٣

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

٣١

% ٥١.٧

ﻤﺎ ﻓوق اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس

١٥

% ٢٥

 ٥ﺴﻨوات ﻓﻤﺎ دون

١٠

%١٦.٧

ﻤن  ٦إﻝﻰ  ١٠ﺴﻨوات

١٣

% ٢١.٧

ﻤن  ١١إﻝﻰ  ١٥ﺴﻨﺔ

١٤

% ٢٣.٣

 ١٦ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓوق

٢٣

% ٣٨.٣

٦٠

%١٠٠

اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻌﻴﻨﺔ
أدوات اﻝدراﺴﺔ:

ﻝﺘﺤﻘﻴ ــق أﻫ ــداف اﻝد ارﺴ ــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴ ــﺔ ،وﻝﻠﺘﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺴ ــﺘوى ﻤﻌرﻓ ــﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤ ــﻴن ﺒﺼ ــﻌوﺒﺎت
اﻝــﺘﻌﻠم ،وﻜــذﻝك د ارﺴــﺔ أﺜــر اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺘــدرﻴﺒﻲ ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى ﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن وﻗﻨﺎﻋــﺎﺘﻬم ﺤــول ﺘﻌﻠــﻴم
اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد اﻷدوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -١اﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻴﻘﻴس ﻤدى ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﺒﺼـﻌوﺒﺎت اﻝـﺘﻌﻠم ،وﻗـد ﺘـم ﺒﻨـﺎؤﻩ ﻤـن ﺨـﻼل
ﻤراﺠﻌــﺔ اﻷدب اﻝﺴــﺎﺒق اﻝﻤ ـرﺘﺒط ﺒﻤوﻀــوع اﻝد ارﺴــﺔ ،وﻜــذﻝك ﻤــن ﺨــﻼل ﺨﺒ ـرة اﻝﺒﺎﺤــث ﻓــﻲ
ﻤوﻀوع ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﺤﻴث أﻨﻪ أﺴﺘﺎذ ﺠﺎﻤﻌﻲ وﺴـﺒق ﻝـﻪ أن درس اﻝﻤﺴـﺎﻗﺎت اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ
ﺒﻤوﻀـوع اﻝد ارﺴــﺔ .ﻓﻀــﻼ ﻋــن ﻋرﻀــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻤﺤﻜﻤــﻴن ﻤــن ذوي اﻻﺨﺘﺼــﺎص واﻝﺨﺒـرة ﻓــﻲ
ﻤوﻀ ــوع ﺼ ــﻌوﺒﺎت اﻝ ــﺘﻌﻠمٕ ،واﺠـ ـراء اﻝﺘﻌ ــدﻴﻼت اﻝﺘ ــﻲ أوﺼ ــﻰ ﺒﻬ ــﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤ ــون )ﻜﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ
اﻝﻤﻠﺤق رﻗم .(١
 -٢ﻤﻘﻴــﺎس ﺘﻘــدﻴر رﺒــﺎﻋﻲ ﻴﻘــﻴس اﻝﻘﻨﺎﻋــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬــﺎ اﻝﻤﻌﻠﻤــون ﺤــول ﺘﻌﻠــﻴم اﻝطﻠﺒــﺔ ذوي
ﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم .وﻗــد ﻗــﺎم اﻝﺒﺎﺤــث ﺒﺈﻋــدادﻩ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤراﺠﻌــﺔ اﻷدب اﻝﺴــﺎﺒق اﻝﻤ ـرﺘﺒط

ﺒﻤوﻀــوع اﻝد ارﺴــﺔ وﻋرﻀــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻤﺤﻜﻤــﻴن ﻤــن ذوي اﻻﺨﺘﺼــﺎص واﻝﺨﺒ ـرة ﻓــﻲ ﻤوﻀــوع
ﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠمٕ ،واﺠ ـراء اﻝﺘﻌــدﻴﻼت اﻝﺘــﻲ أوﺼــﻰ ﺒﻬــﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤــون )ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻠﺤــق رﻗــم
.(٢
-٣

ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﺘــدرﻴﺒﻲ ﻴﺘﻀــﻤن ﻤﻌﻠوﻤــﺎت أﺴﺎﺴــﻴﺔ ﺤــول ﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم وأﺴــﺎﻝﻴب ﺘﻌﻠــﻴم طﻠﺒــﺔ
ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ،وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺘﺤدﻴد ﺘﻀﻤن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:

ـ ﺘﻌرﻴف ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم
ـ ﻨﺴﺒﺔ ﺤدوث ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم
ـ أﺴﺒﺎب ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم
ـ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻝﻸطﻔﺎل ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم
ـ أﺴﺎﻝﻴب ﺘدرﻴس اﻝطﻼب ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم
ـ اﻷوﻀﺎع اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻸطﻔﺎل ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم
ﺜﺒﺎت اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس:
ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒــﺎر اﻝﺘﺤﺼــﻴﻠﻲ اﻝــذي ﻴﻘــﻴس ﻤــدى ﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن ﺒﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم  ،ﻓﻘــد ﺘــم
اﺴﺘﺨراج دﻻﻻت ﺜﺒﺎت اﻝﻤﻘﻴﺎس ﺒطرﻴﻘﺔ اﻹﻋﺎدة )اﻝﺜﺒﺎت ﺒطرﻴﻘﺔ اﻹﻋﺎدة( ﺤﻴث طُﺒق اﻝﻤﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ
ﻋﻴﻨـﺔ ﻤؤﻝﻔــﺔ ﻤــن ) (٦٠ﻤﻌﻠﻤــﺎ وﻤﻌﻠﻤــﺔ ﻤـن ﻏﻴــر أﻓـراد ﻋﻴﻨــﺔ اﻝد ارﺴــﺔ ،ﺜـم أُﻋﻴــد ﺘطﺒﻴــق اﻝﻤﻘﻴــﺎس ﻤـرة
أﺨــرى ﻋﻠــﻰ ﻨﻔــس اﻝﻌﻴﻨــﺔ ﺒﻌــد ﺸــﻬرﻴن  ،ﺤﻴــث ﺒﻠــﻎ ﻤﻌﺎﻤــل اﻻرﺘﺒــﺎط )ﻤﻌﺎﻤــل ارﺘﺒــﺎط ﺒﻴرﺴــون( ﺒــﻴن
اﻝﺘطﺒﻴق اﻷول واﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺜﺎﻨﻲ ).(٠.٨٥
أﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻤﻘﻴــﺎس اﻝﺘﻘــدﻴر اﻝــذي ﻴﻘــﻴس اﻝﻘﻨﺎﻋــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬــﺎ اﻝﻤﻌﻠﻤــون ﺤــول ﺘﻌﻠــﻴم
اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﺘم اﺴﺘﺨراج اﻻﺘﺴﺎق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﻘﻴﺎس ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﻔﻘرة ،ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﻤﻌﺎدﻝـﺔ
ﻜروﻨﺒﺎخ -أﻝﻔﺎ) ،(Chronbach αﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺘﺴﺎق ﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ).(٠.٧٢
ﺼدق اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس :
أﻤــﺎ دﻻﻻت ﺼــدق اﻝﻤﻘــﺎﻴﻴس ،ﻓﻘــد ﺘــم ﺘﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل إﺠـراءات إﻋــداد اﻝﻤﻘــﺎﻴﻴس ،واﻝﺘــﻲ
ﺤﻘﻘت ﺼدق اﻝﻤﺤﺘوى.
ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺘﺠﻤــﻊ ﻝــدى اﻝﺒﺎﺤــث ﻤــن دﻻﻻت اﻝﺜﺒــﺎت ،وﻤــﺎ ﺘﺤﻘــق ﻝﻠﻤﻘــﺎﻴﻴس ﻤــن ﺼــدق
وﺒﻨـ ً
اﻝﻤﺤﺘــوى اﻝﻤﺘﻤﺜــل ﺒــﺈﺠراءات ﺒﻨــﺎء اﻝﻤﻘــﺎﻴﻴس وﺘﻤﺜﻴﻠﻬــﺎ ﻝﻤﻨــﺎطق اﻝﺴــﻠوك اﻝﻤﻘــﺎس ،ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘــﺎﻴﻴس

ﺒﺼورﺘﻬﺎ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻷﻏراض إﺠراء ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ ،وأﺼـﺒﺤت ﺠـﺎﻫزةً ﻝﻠﺘطﺒﻴـق ﻋﻠـﻰ أﻓـراد
ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ.
إﺠراءات اﻝﺘطﺒﻴق:
ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬـﺎء ﻤـن ﺒﻨـﺎء أدوات اﻝد ارﺴـﺔ ﺒﺼـورﺘﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ،أﻋ ّـدت رﺴـﺎﻝﺔ ﺘوﻀـﺢ اﻝﻐـرض ﻤـن
اﻝد ارﺴ ــﺔ وﻫ ــدﻓﻬﺎ ،وﺘُطﻤ ــﺌن اﻝﻤﺴ ــﺘﺠﻴب ﺤ ــول ﺴـ ـرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﺴ ــﻴدﻝﻲ ﺒﻬ ــﺎ ،وﺘوﻀ ــﺢ ﻜﻴﻔﻴ ــﺔ
اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻜل أداة.
وﻗــد ﺘــم ﺘطﺒﻴــق اﻻﺨﺘﺒــﺎر اﻝﺘﺤﺼــﻴﻠﻲ اﻝــذي ﻴﻘــﻴس ﻤــدى ﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن ﺒﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم
ﺒﺼورﺘﻪ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ أﻓـراد ﻋﻴﻨـﺔ اﻝد ارﺴـﺔ ،واﻝﺒـﺎﻝﻎ ﻋـددﻫم ) (٤٠٥ﻤﻌﻠﻤـﺎ وﻤﻌﻠﻤـﺔ ﻴﺘواﺠـدون
ﻓﻲ ﻋﻤﺎن واﻝزرﻗﺎء وارﺒـد  .وذﻝـك ﺒﻬـدف ﺘﺤﻘﻴـق أﻫـداف اﻝد ارﺴـﺔ اﻝﻤﺴـﺤﻴﺔ ،وﻗـد اﺴـﺘﻐرق ذﻝـك ﺸـﻬر
ﺘﻘرﻴﺒﺎ.
ﻜﻤ ــﺎ ﺘ ــم اﺨﺘﻴ ــﺎر ﻋﻴﻨ ــﺔ ﻤﻜوﻨ ــﺔ ﻤ ــن ) (٦٠ﻤﻌﻠﻤ ــﺎ وﻤﻌﻠﻤ ــﺔ ﺘ ــم وﺘ ــم ﺘوزﻴﻌﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺠﻤ ــوﻋﺘﻴن
)ﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ وﻀــﺎﺒطﺔ( ﺒواﻗــﻊ ) (٣٠ﻤﻌﻠﻤــﺎ وﻤﻌﻠﻤــﺔ ﻝﻜــل ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــوزﻋﻴن ﺘﺒﻌــﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴ ـرات اﻝد ارﺴــﺔ،
ﺘﺤﻘﻴﻘــﺎ ﻷﻫــداف اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ ،ﺤﻴــث ﺘــم ﺘطﺒﻴــق اﻻﺨﺘﺒــﺎر اﻝﺘﺤﺼــﻴﻠﻲ اﻝــذي ﻴﻘــﻴس ﻤــدى ﻤﻌرﻓــﺔ
اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﺒﺼـﻌوﺒﺎت اﻝـﺘﻌﻠم وﻤﻘﻴــﺎس اﻝﻘﻨﺎﻋـﺎت ﻋﻠـﻰ أﻓـراد اﻝﻤﺠﻤــوﻋﺘﻴن ﻗﺒـل اﻝﺒـدء ﺒﺘطﺒﻴـق اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ
اﻝﺘــدرﻴﺒﻲ وﻜــذﻝك ﺒﻌــد اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن ﺘطﺒﻴــق اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺘــدرﻴﺒﻲ ،وﻗــد اﺴــﺘﻐرﻗت ﻤــدة ﺘطﺒﻴــق اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ
ﺸﻬر وﻨﺼف ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﺒواﻗﻊ ﻋﺸـر ﺠﻠﺴـﺎت .وأﺨﻴـرا ،ﺘـم ﺘﻔرﻴـﻎ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت وﻋﻤـل اﻝﺘﺤﻠـﻴﻼت اﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ
اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.

اﺴﺘﺨراج اﻝدرﺠﺎت:
ﺒﻌــد ﺘطﺒﻴــق اﻻﺨﺘﺒــﺎر اﻝﺘﺤﺼــﻴﻠﻲ اﻝــذي ﻴﻘــﻴس ﻤــدى ﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن ﺒﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم ﻋﻠــﻰ
أﻓ ـراد ﻋﻴﻨــﺔ اﻝد ارﺴــﺔ ،ﺘــم إﻋطــﺎء درﺠــﺔ ﻝﻜــل ﻓﻘ ـرة ،وذﻝــك ﺒﺈﻋطــﺎء اﻹﺠﺎﺒــﺔ اﻝﺼــﺤﻴﺤﺔ درﺠــﺔ واﺤــدة
واﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﺨﺎطﺌﺔ ﺼﻔر درﺠﺔ .
ﺜــم اﺴــﺘﺨرﺠت درﺠــﺔ ﻜﻠﻴــﺔ ﻝﻜــل ﻤﻔﺤــوص ،ﻋــن طرﻴــق ﺠﻤــﻊ اﻝــدرﺠﺎت اﻝﻤﺘﺤﻘﻘــﺔ ﻝﻠﻤﻔﺤــوص
ﻋﻠ ــﻰ ﺠﻤﻴ ــﻊ ﻓﻘـ ـرات اﻻﺨﺘﺒ ــﺎر ،وﻫﻜ ــذا ﻓ ــﺈن أﻋﻠ ــﻰ درﺠ ــﺔ ﻤﻤﻜﻨ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺨﺘﺒ ــﺎر ﻫ ــﻲ ) (٤٠درﺠ ــﺔ
)ﺘﻌﻜ ــس اﻝﻤﻌرﻓ ــﺔ ﺒﺼ ــورﺘﻬﺎ اﻝﻘﺼ ــوى( وأدﻨ ــﻰ درﺠ ــﺔ ﻫ ــﻲ )ﺼ ــﻔر( وﺘﻠ ــك درﺠ ــﺔ )ﺘﻌﻜ ــس اﻝﻤﻌرﻓ ــﺔ
ﺒﺼورﺘﻬﺎ اﻝدﻨﻴﺎ(.
أﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻤﻘﻴــﺎس اﻝﺘﻘــدﻴر اﻝــذي ﻴﻘــﻴس اﻝﻘﻨﺎﻋــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬــﺎ اﻝﻤﻌﻠﻤــون ﺤــول ﺘﻌﻠــﻴم
اﻝطﻠﺒــﺔ ذوي ﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم ،ﻓﻘــد ﺘــم إﻋطــﺎء درﺠــﺔ ﻝﻜــل ﻓﻘـرة ،وذﻝــك ﺒﺘرﺠﻤــﺔ ﺴــﻠم اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻝﻠﻔﻘـرات

اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤن ﺴﻠم ﻝﻔظﻲ إﻝﻰ ﺴﻠم رﻗﻤـﻲ ،وذﻝـك ﺒﺈﻋطـﺎء ﻓﺌـﺔ اﻹﺠﺎﺒـﺔ )أواﻓـق ﺒﺸـدة( أرﺒـﻊ درﺠـﺎت ،
وﻓﺌـﺔ )أواﻓـق( ﺜـﻼث درﺠـﺎت ،وﻓﺌـﺔ )ﻻ أواﻓـق( درﺠﺘـﻴن ،وﻓﺌـﺔ )ﻻ أواﻓـق ﺒﺸـدة( درﺠـﺔ واﺤـدة ،وﻜـﺎن
ﻴﺘم ﻋﻜس ﻫذا اﻝﺴـﻠم ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻔﻘـرات اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ،ﺒﺤﻴـث ﺘﻤﺜـل اﻝدرﺠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻘﻴـﺎس اﺘﺠﺎﻫـﺎً إﻴﺠﺎﺒﻴـﺎً
ﻓﻲ اﻝﻘﻨﺎﻋﺎت.
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث :
ﺘﺘﻀﻤن اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴن ﻤن ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝدراﺴﺔ .ﻓﻘد ﺘـم اﺴـﺘﺨدام
اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝوﺼــﻔﻲ اﻝﻤﺴــﺤﻲ ﻝﻼﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن اﻝﺴــؤاﻝﻴن اﻷول واﻝﺜــﺎﻨﻲ ،ﺤﻴــث ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﺘﻐﻴ ـرات اﻝﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -١اﻝﺠﻨس وﻝﻪ ﻤﺴﺘوﻴﺎن ﻫﻤﺎ:
أ -ذﻜر
ب -أﻨﺜﻰ
 -٢اﻝﻌﻤر وﻝﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻫﻲ:
أ  ٢٩ -ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ دون
ب  -ﻤن  ٣٠إﻝﻰ  ٣٩ﺴﻨﺔ
ج  ٤٠ -ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓوق
 -٣اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ وﻝﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت  ،ﻫﻲ :
أ-

دﺒﻠوم ﻤﺘوﺴط

ب – ﺒﻜﺎﻝورﻴوس
ج -ﻤﺎ ﻓوق اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس
 -٤ﻋدد ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة وﻝﻬﺎ أرﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻫﻲ:
أ-

 ٥ﺴﻨوات ﻓﻤﺎ دون

ب -ﻤن  ٦إﻝﻰ  ١٠ﺴﻨوات
ج -ﻤن  ١١إﻝﻰ  ١٥ﺴﻨﺔ
د ١٦ -ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓوق
وﻜــﺎن اﻝﻤﺘﻐﻴــر اﻝﺘــﺎﺒﻊ ﻴﻤﺜــل ﻤﺴــﺘوى ﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن ﺒﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم ﻤﻤــﺜﻼ ﺒﺎﻝدرﺠــﺔ ﻋﻠ ــﻰ
اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ اﻝذي ﻴﻘﻴس ذﻝك.
وﻝﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻝﺴؤاﻝﻴن اﻝﺜﺎﻝث واﻝراﺒﻊ ،ﻓﻘد ﺘم اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺸﺒﻪ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺘﺼﻤﻴم
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻏﻴـر اﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺌـﺔ ﺤﻴـث ﺘـم اﺨﺘﻴـﺎر ﻤﺠﻤـوﻋﺘﻴن ﻤـن اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن إﺤـداﻫﻤﺎ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ

اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴ ــﺔ ،واﻷﺨ ــرى اﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ اﻝﻀ ــﺎﺒطﺔ ،ﺤﻴ ــث ﺨﻀ ــﻌت اﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴ ــﺔ ﻝﻠﺘ ــدرﻴب ﻋﻠ ــﻰ
اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺘــدرﻴﺒﻲ ،ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﻝــم ﻴــﺘم إﺨﻀــﺎع اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻀــﺎﺒطﺔ ﻝــذﻝك .وﻗــد ﺨﻀــﻌت اﻝﻤﺠﻤــوﻋﺘﻴن
ﻝﻼﺨﺘﺒﺎرات اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ واﻝﺒﻌدﻴﺔ .وﻜﺎﻨت اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ-

اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘل :اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدرﻴﺒﻲ

ب-

اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ وﻫﻲ:
-١

درﺠﺎت اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ

-٢

درﺠﺎت اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻘﻨﺎﻋﺎت

وﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ

O X O

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ

O

O

ﺤﻴث أن:
 Oﺘﻌﻨﻲ اﻝﻘﻴﺎس أو اﻻﺨﺘﺒﺎر
 Xﺘﻌﻨﻲ اﻝﺘدرﻴب أو اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ:
ﻝﻺﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن اﻝﺴـ ـؤال اﻷول ،ﻓﻘــد ﺘــم اﺴ ــﺘﺨراج اﻝﺘﻜ ـرارت ﻝﻌــدد اﻷﻓـ ـراد اﻝــذﻴن أﺠــﺎﺒوا ﺒﺸ ــﻜل
ﺼ ــﺤﻴﺢ واﻝﻨﺴ ــب اﻝﻤﺌوﻴ ــﺔ اﻝﻤﻨ ــﺎظرة ﻝﻬ ــﺎ ﻝﻜ ــل ﻓﻘـ ـرة ﻤ ــن ﻓﻘـ ـرات اﻻﺨﺘﺒ ــﺎر اﻝﺘﺤﺼ ــﻴﻠﻲ وﻤﺘوﺴ ــطﺎت
اﻝــدرﺠﺎت ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻔﻘـرات وذﻝــك ﻝﻠﻌﻴﻨــﺔ ﻜﻜــل وﻜــذﻝك ﻤﺘوﺴــطﺎت اﻝــدرﺠﺎت ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻔﻘ ـرات
ﺘﺒﻌــﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴــرات اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﻤﺴــﺤﻴﺔ .وﻝﻺﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن اﻝﺴـؤال اﻝﺜــﺎﻨﻲ ،ﺘــم اﺴــﺘﺨدام اﺨﺘﺒــﺎر )ت( ﻝﻠﻌﻴﻨــﺎت
اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔروق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس ،ﻜﻤﺎ ﺘم اﺴـﺘﺨدام ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺘﺒـﺎﻴن
اﻷﺤﺎدي ) (One Way Anovaﻤﺘﺒوﻋﺎً ﺒﺎﺨﺘﺒﺎر ﺸـﻴﻔﻴﺔ ) (Scheffeﻝﻠﻤﻘﺎرﻨـﺎت اﻝﺒﻌدﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ
وﺠــود ﻓــروق ﺘﺒﻌ ـﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴ ـرات اﻝﻌﻤــر واﻝﻤؤﻫــل اﻝﻌﻠﻤــﻲ وﻋــدد ﺴــﻨوات اﻝﺨﺒ ـرة .وﻝﻺﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن اﻝﺴ ـؤاﻝﻴن
اﻝﺜﺎﻝــث واﻝ ارﺒــﻊ ﺘــم اﺴــﺘﺨراج اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت اﻝﺤﺴــﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤــوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ واﻝﻀــﺎﺒطﺔ ﻝــﻸداء ﻋﻠــﻰ
اﻻﺨﺘﺒـ ـ ــﺎر اﻝﺘﺤﺼـ ـ ــﻴﻠﻲ وﻤﻘﻴـ ـ ــﺎس اﻝﻘﻨﺎﻋـ ـ ــﺎت ،وﻤـ ـ ــن ﺜـ ـ ــم ﺘـ ـ ــم اﺴـ ـ ــﺘﺨدام ﺘﺤﻠﻴـ ـ ــل اﻝﺘﺒـ ـ ــﺎﻴن اﻝﻤﺸـ ـ ــﺘرك
) (ANCOVAﻝﻠﻤﻘﺎرﻨـ ـﺔ ﺒ ــﻴن ﻤﺘوﺴ ــطﺎت اﻷداء ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺨﺘﺒ ــﺎر اﻝﺒﻌ ــدي ﻝﻠﻤﺠﻤ ــوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴ ــﺔ
واﻝﻀﺎﺒطﺔ.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻫــدﻓت اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌﻠﻤــﻲ اﻝﺼــﻔوف اﻝﺴــت اﻷوﻝــﻰ
ﺒﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم ،وﻜــذﻝك د ارﺴــﺔ اﻝﻔــروق ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى ﻫــذﻩ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺘﺒﻌ ـﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴ ـرات اﻝﺠــﻨس واﻝﻌﻤــر
واﻝﻤؤﻫــل اﻝﻌﻠﻤــﻲ وﻋــدد ﺴ ــﻨوات اﻝﺨﺒ ـرة .وﻜــذﻝك د ارﺴ ــﺔ أﺜــر اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺘ ــدرﻴﺒﻲ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻌرﻓ ــﺔ
ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن وﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬم ﺤول ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم.
وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻝﺴؤال اﻷول "ﻤﺎ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤﻌﻠﻤـﻲ اﻝﺼـﻔوف اﻝﺴـت اﻷوﻝـﻰ ﺒﺼـﻌوﺒﺎت
اﻝﺘﻌﻠم؟" ﺘم اﺴﺘﺨراج اﻝﺘﻜرارت ﻝﻌدد اﻷﻓراد اﻝذﻴن أﺠﺎﺒوا ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ واﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎظرة ﻝﻬـﺎ
ﻝﻜــل ﻓﻘ ـرة ﻤــن ﻓﻘ ـرات اﺨﺘﺒــﺎر اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺒﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم واﻝﺠــدول رﻗــم ) (٣ﻴﺒــﻴن ذﻝــك .وﻜــذﻝك ﺘــم
اﺴــﺘﺨراج ﻤﺘوﺴــطﺎت اﻝــدرﺠﺎت ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻔﻘـرات وذﻝــك ﻝﻠﻌﻴﻨــﺔ ﻜﻜــل وﻜــذﻝك ﻤﺘوﺴــطﺎت اﻝــدرﺠﺎت
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﻘرات ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺴﺤﻴﺔ واﻝﺠدول رﻗم ) (٤ﻴﺒﻴن ذﻝك.
ﺠدول رﻗم )(٣
التكرارت لعدد األفراد الذين أجابوا بشكل صحيح والنسب المئوية المناظرة لھا لكل فقرة من فقرات اختبار المعرفة بصعوبات
التعلم

اﻝﺘﻜرار

رﻗم
اﻝﻔﻘرة
٧

اﻝﻔﻘرة
إن ﺘوﻋﻴﺔ أوﻝﻴﺎء اﻷﻤور واﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻤﺒررات اﻝدﻤﺞ ﻴزﻴد ﻤن ﻓرص ﺤﺼول

اﻝﻨﺴﺒﺔ
اﻝﻤﺌوﻴﺔ

٣٧٩

٩٣.٦

اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺒول واﻝﺘﻔﻬم

٤

ﻴﺘدﻫور أداء اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﻓﻀون ﻤن ﻤﻌﻠﻤﻴﻬم وزﻤﻼﺌﻬم

٣٧٥

٩٢.٦

٥

ﻝﻜﻲ ﻴﻨﺠﺢ اﻝدﻤﺞ  ،ﻴﺠب ﺘدرﻴب اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻻﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻬﺎرات

٣٧١

٩١.٦

اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .

١١

ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘدرﻴس اﻝطﺎﻝب ذي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم دون ﺘﺸﺨﻴص ﻨوع اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻝدﻴﻪ

٣٦٢

٨٩.٤

١٨

ﻴﻤﻜن ﻤﻌرﻓﺔ وﺠود ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻌﻠم ﻝدى اﻝطﺎﻝب ﻋن طرﻴق اﻝﻨظر إﻝﻴﻪ ﻓﻘط

٣٦٠

٨٨.٩

٢٠

ﺘﺴﺘﺨدم ﻋدة ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﺘﺸﺨﻴص ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم  .أﺤد ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻫو اﻝﺘﺒﺎﻴن ﺒﻴن

٣٥٨

٨٨.٤

اﻝﺘﺤﺼﻴل واﻝﻘدرة

١٧

ﻴﺼﻌب ﺘﻘدﻴم ﺘﻌﻠﻴم ﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠطﺎﻝب ذي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم دون ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺴﺘوى أداﺌﻪ

٣٥٦

٨٧.٩

اﻝﺤﺎﻝﻲ

٩

إن أﺤدج أﺴﺒﺎب اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻫو ﺨوﻓﻬم

٣٣٧

٨٣.٢

ﻤن اﻝﻔﺸل وﺸﻌورﻫم ﺒﺎﻝﻀﻌف

٢٨

اﻝﺼﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻫو ﻀﻌف ﺸدﻴد وﻤﺤدد ﻓﻲ اﻝﺘﺤﺼﻴل
اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﻤﻊ ذﻜﺎء ﻋﺎدي

٣٣٥

٨٢.٧

اﻝﺘﻜرار

رﻗم
اﻝﻔﻘرة
٢١
٢

اﻝﻔﻘرة

اﻝﻨﺴﺒﺔ
اﻝﻤﺌوﻴﺔ

ﻏﺎﻝﺒﺎً ﻤﺎ ﻴﻔﺘﻘر اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم إﻝﻰ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻨظﻴم

٣٣٤

٨٢.٥

اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻤﻌﻠم ﻨﺤو اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم أﻫم ﻋﺎﻤل ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم

٣٣٣

٨٢.٢

اﻝذي ﻴﺘﻠﻘوﻩ

٣٦

ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻫﻲ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤرﺸدﻴن وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴن ﺒﻬﺎ

١٢

ﻤن اﻝﺼﻌب ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻷطﻔﺎل اﻝذﻴن ﻝدﻴﻬم ﻨﻤو ﻏﻴر طﺒﻴﻌﻲ دون ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺒﺎدئ ٣٢٩

٣٣٢

٨٢
٨١.٢

اﻝﻨﻤو اﻝطﺒﻴﻌﻲ

١٦

ﻗد ﻴﺤﺘﺎج اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم إﻝﻰ ﺘدرﻴب رﺴﻤﻲ ﻝﺘﻌﻠم ﻤﻬﺎرات ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻝطﻠﺒﺔ ٣٢٣

٧٩.٨

اﻝﻌﺎدﻴون دون ﺘدرﻴب رﺴﻤﻲ

٣٧

ﻴواﺠﻪ اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﺼﻌوﺒﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ أﻜﺜر ﻤن أﻗراﻨﻬم

٣٢٢

٧٩.٥

اﻝﻌﺎدﻴﻴن

١٩

ﻗد ﺘﻜون ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻀطراب ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻌﺼﺒﻲ اﻝﻤرﻜزي

٣٢١

٧٩.٣

٢٥

ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﺸﻲء وﺒطء اﻝﺘﻌﻠم ﺸﻲء آﺨر

٣٢٠

٧٩

١٥

ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﻨﻬﺞ أو أﺴﻠوب ﻴﻨﺎﺴب ﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم

٣١١

٧٦.٨

٣٢

ﻜل ﻤن ﻝدﻴﻪ اﻨﺨﻔﺎض )ﺘدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ( ﻝدﻴﻪ ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻌﻠم

٣٠٨

٧٦

٢٣

ﻜﺜﻴ اًر ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻝﺨﻔﻴﺔ

٣٠٦

٧٥.٦

اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل آﺨر أﺴﻠوب ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻀﺒط ﺴﻠوك اﻝطﻠﺒﺔ ﺼﻌوﺒﺎت

٢٩٨

٧٣.٦

٣

اﻝﺘﻌﻠم

١٤

إذا ﺘوﻗﻌت أن اﻝطﺎﻝب ذا ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﺴﻴﺘﻌﻠم ﻓﻬو ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب ﺴﻴﺘﻌﻠم

٢٩٠

٧١.٦

٢٤

ﻀﻌف اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻨﺎﺠم ﻋن اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )اﻝﺤرﻤﺎن اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ( ﻝﻴس ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻌﻠم

٢٩٠

٧١.٦

٤٠

ﻜل طﺎﻝب ﻴﻘل ذﻜﺎؤﻩ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴط ﻫو طﺎﻝب ﻝدﻴﻪ ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻌﻠم

٢٧٦

٦٨.١

٣٩

اﻝطﻔل ذو ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻫو طﻔل ﻝدﻴﻪ ﺼﻌوﺒﺎت ﻓﻲ ﺘﻌﻠم ﻜل اﻝﻤواد اﻝدراﺴﻴﺔ

٢٥٥

٦٣

٢٩

اﻝﺼﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻫو ﻀﻌف ﺸدﻴد وﻤﺤدد ﻓﻲ اﻝﺘﺤﺼﻴل

٢٤٣

٦٠

اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﻤﻊ ذﻜﺎء ﻋﺎدي
ﻴﺘم ﺘﺸﺨﻴص ﻤﻌظم اﻷطﻔﺎل ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﻤدرﺴﺔ

٢٢٩

٥٦.٥

ﻜل طﻔل ﻴﺨﺘﻠف ﻨﻤوﻩ ﻋن اﻝﻤﺘوﺴط ﻫو طﻔل ﻝدﻴﻪ ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻌﻠم

٢٠١

٤٩.٦

٣١

ﻜل اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻝدﻴﻬم ﺼﻌوﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻘراءة

١٩٩

٤٩.١

٣٤

ﺤﺴب اﻝﺘﻘدﻴرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻨﺴﺒﺔ ﺤدوث ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم  ،ﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴزﻴد ﻋدد اﻝطﻠﺒﺔ

١٩٨

٤٨.٩

٢٦
١

ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻓﻲ اﻷردن ﻋن ) (٥٠أﻝف طﺎﻝب

١٣

اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸطﻔﺎل ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﺘﺸﺒﻪ اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ

١٦٣

٤٠.٢

اﻝﺘﻜرار

رﻗم
اﻝﻔﻘرة

اﻝﻔﻘرة

اﻝﻨﺴﺒﺔ
اﻝﻤﺌوﻴﺔ

اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸطﻔﺎل اﻝﻌﺎدﻴﻴن

٦

إن ﺘزوﻴد اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻌﺎدﻴﻴن ﺒﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻝطﻠﺒﺔ ذوي اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﺤﺴﻴن ١٥٥

٣٨.٣

اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻨﺤوﻫم

٨

ﻗد ﻴﺘﻀرر اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻌﺎدﻴون ﻤن وﺠود اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻓﻲ اﻝﺼف ﻨﻔﺴﻪ

١٥٠

٣٧

٢٧

ﻴﺨﺘﻠف ﺘﺴﻠﺴل اﻝﻨﻤو ﻝدى اﻷطﻔﺎل ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻋﻨﻪ ﻝدى اﻷطﻔﺎل اﻝﻌﺎدﻴﻴن

١٥٠

٣٧

٣٨

ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون طﺎﻝﺒﺎً ﻤﺘﻔوﻗﺎً وﻝدﻴﻪ ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت

١٤٣

٣٥.٣

٣٠

ﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ ذوي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻝدﻴﻬم ﻀﻌف ﻓﻲ اﻷداء اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﻝﻜن أداؤﻫم

١٣٥

٣٣.٣

اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ\واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ طﺒﻴﻌﻲ

١٠

ﻋﻨد اﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻻت أن ﻴﻜون ﻝدى اﻝطﺎﻝب ﻓﻲ اﻝﺼف اﻝﻌﺎدي ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻌﻠم ﻓﺈن ١٣١

٣٢.٣

أول ﺨطوة ﻴﺠب اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻫﻲ اﻝﺒدء ﺒﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت ﺘرﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠطﺎﻝب ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ
ﻤﺼﺎدر

٣٣

ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم وﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻌﻠم ﻤﺼطﻠﺤﺎن ﻤﺘرادﻓﺎن

١٢١

٢٩.٩

٢٢

اﻝدﺴﻠﻴﻜﺴﻴﺎ ﻫﻲ ﻋﺴر اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ

١١٨

٢٩.١

٣٥

ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠطﺎﻝب ذي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻗﺒل ﺘﺤدﻴد أﺴﺒﺎب

٦٤

١٥.٨

اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻝدﻴﻪ

اﻝﺠدول رﻗم )(٤
ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدرﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﻘرات وذﻝك ﻝﻠﻌﻴﻨﺔ ﻜﻜل وﻜذﻝك ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدرﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ
ﻓﻘرات اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺴﺤﻴﺔ

اﳌﺘﻐ ـ ـ ـ ــﲑ وﻣﺴـﺘﻮﻳـﺎﺗـﻪ

אدد

א 
א و *

اﻝﺠﻨس
اﻝﻌﻤر

اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ

ﻋدد ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة

ذﻜور

٢٥.٧٨

٦٤.٤٥

إﻨﺎث

٢٦.٥٤

٦٦.٣٥

 ٢٩ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ دون

٢٦.٨١

٦٧.٠٣

ﻤن  ٣٠إﻝﻰ  ٣٩ﺴﻨﺔ

٢٥.٩٨

٦٤.٩٥

 ٤٠ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓوق

٢٦.٠٢

٦٥.٠٥

دﺒﻠوم ﻤﺘوﺴط

٢٦.٢١

٦٥.٥٣

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

٢٦.٢٠

٦٥.٥٠

ﻤﺎ ﻓوق اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس

٢٧.٠٣

٦٧.٥٨

 ٥ﺴﻨوات ﻓﻤﺎ دون

٢٦.٦٧

٦٦.٦٨

ﻤن  ٦إﻝﻰ  ١٠ﺴﻨوات

٢٦.٢٣

٦٥.٥٨

ﻤن  ١١إﻝﻰ  ١٥ﺴﻨﺔ

٢٦.٢٦

٦٥.٦٥

 ١٦ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓوق

٢٥.٨٥

٦٤.٦٣

٢٦.١٣

٦٥.٣٣

اﻝﻤﻨوﺴط اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻌﻴﻨﺔ

* ﺘم ﺤﺴﺎب اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﺴط إﻝﻰ اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﺒﺎر ) ( ٤٠
ُﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول رﻗم ) ، (٣أن ﻨﺴب اﻝﻨﺠﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘرات اﻝواردة ﻓﻲ اﺨﺘﺒـﺎر اﻝﻤﻌرﻓـﺔ
ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﺘراوﺤت ﻤﺎ ﺒﻴن ) (% ٩٣.٦ﻝﻠﻔﻘرة رﻗم ) " (٧إن ﺘوﻋﻴﺔ أوﻝﻴﺎء اﻷﻤور واﻝﻤﻌﻠﻤﻴن
واﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻤﺒررات اﻝدﻤﺞ ﻴزﻴـد ﻤـن ﻓـرص ﺤﺼـول اﻝطﻠﺒـﺔ ذوي ﺼـﻌوﺒﺎت اﻝـﺘﻌﻠم ﻋﻠـﻰ اﻝﻘﺒـول واﻝـﺘﻔﻬم
" ،و) (% ١٥.٨ﻝﻠﻔﻘرة رﻗم )" (٣٥ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠطﺎﻝب ذي ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻗﺒل
ﺘﺤدﻴد أﺴﺒﺎب اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻝدﻴﻪ " ،ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤظ أن ) (١٣ﻓﻘرة ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘل ﻋن )٥٠
 (%ﻓﻲ ﺤﻴن أن ) (١٣ﻓﻘرة ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﺘزﻴد ﻋن ).(% ٨٠
ﻜﻤــﺎ ﻴﻼﺤــظ ﻤــن اﻝﺠــدول رﻗــم ) ، (٤أن ﻤﺘوﺴــط اﻝــدرﺠﺎت اﻝﺘــﻲ ﺤﺼــل ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﻓـراد اﻝﻌﻴﻨــﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻻﺨﺘﺒــﺎر ﻜﻜــل ) (٢٦.١٣درﺠــﺔ ﺒﻨﺴــﺒﺔ ) ،(% ٦٥.٣٣اﻷﻤــر اﻝــذي ﻴﻌﻜــس ﻤﺴــﺘوى ﻤﺘوﺴــط

ﻤــن اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺒﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم ﻝــدى اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن .ﻜﻤــﺎ ﻴﺘﻀــﺢ أن ﻫﻨــﺎك ﺘﺒﺎﻴﻨــﺎ ظﺎﻫرﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻝدى اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻝﻺﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن اﻝﺴـؤال اﻝﺜــﺎﻨﻲ "ﻫــل ﻴﺨﺘﻠــف ﻤﺴــﺘوى ﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻌﻠﻤــﻲ اﻝﺼــﻔوف اﻝﺴــت اﻷوﻝــﻰ
ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﺠﻨس أو اﻝﻌﻤر أو اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ أو ﻋدد ﺴـﻨوات اﻝﺨﺒـرة؟" ﺘـم إﻴﺠـﺎد
ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺘﺒﻌـﺎً ﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت ﻤﺘﻐﻴـرات اﻝد ارﺴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـو واﻀـﺢ
ﻓــﻲ ﺠــدول رﻗــم ) ، (٤وﻤــن ﺜــم اﺴــﺘﺨدام اﺨﺘﺒــﺎر )ت( ﻝﻠﻌﻴﻨــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻝﻠدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻔــروق ﺒــﻴن
اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت ﺘﺒﻌــﺎ ﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت ﻤﺘﻐﻴــر اﻝﺠــﻨس ،واﻝﺠــدول رﻗــم ) (٥ﺒــﻴن ذﻝــك .ﻜﻤــﺎ ﺘــم إﺠ ـراء ﺘﺤﻠﻴــل
اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻷﺤﺎدي ﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻔروق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻌﻤر واﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ وﻋدد ﺴﻨوات
اﻝﺨﺒرة ،واﻝﺠدول رﻗم ) (٦ﻴﺒﻴن ذﻝك .
ﺠدول رﻗم )(٥
ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم وﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر )ت( ﻝﻠﻌﻴﻨﺎت
اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻔروق ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴطﺎت ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس
اﻝﻤﺘﻐﻴرات

اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت

اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت

ﻗﻴﻤﺔ )ت(

ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ

اﻝﺠﻨس

ذﻜر

٢٥.٧٨

*٢.٠٣٩-

٠.٠٤٢

أﻨﺜﻰ

٢٦.٥٤

) * داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﻋﻨد (٠.٠٥ ≥ α

جدول رقم )(٦

ملخص نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعا ً لمتغيرات العمر
والمؤھل العلمي وعدد سنوات الخبرة
اﻝﻤﺘﻐــﻴر

ﻤﺼدر اﻝﺘﺒﺎﻴن

اﻝﻌﻤر

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

٢

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

٣٧٢

٤٥٤٦.٤٦٦

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

٢

٢٢.٢٧٣

١١.١٣٦

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

٣٧٢

٤٥٨١.٣٢٧

١٢٣١٥

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

٣

٣٩.١٦٩

١٣.٠٥٦

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

٣٦٩

٤٥٠٣.٩٧٨

١٢.٢٠٦

اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ
ﻋدد ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة

درﺠﺎت

ﻤﺠﻤوع ﻤرﺒﻊ

ﻤﺘوﺴط ﻤرﺒﻊ

ﻗﻴﻤﺔ

ﻤﺴﺘوى

اﻝﺤرﻴﺔ

اﻝﺘﺒﺎﻴن

اﻝﺘﺒﺎﻴن

ف

اﻝدﻻﻝﺔ

٥٧.١٣٤

٢٨.٥٦٧

٠.٠٩٨ ٢.٣٣٧

١٢.٢٢٢
٠.٤٠٦ ٠.٩٠٤
٠.٣٦٢ ١.٠٧٠

ﻴﺘﻀ ــﺢ ﻤ ــن اﻝﺠ ــدول رﻗ ــم ) (٥أن ﻫﻨ ــﺎك ﻓروﻗـ ـﺎً ذات دﻻﻝ ــﺔ إﺤﺼ ــﺎﺌﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺴ ــﺘوى ﻤﻌرﻓ ــﺔ
اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴـر اﻝﺠـﻨس )ت=  ، (٠.٠٤٢ =α ،٢.٠٣٩-ﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻹﻨـﺎث
) اﻝﻤﺘوﺴ ــط =  ، (٢٦.٥٤أي أن اﻝﻤﻌﻠﻤ ــﺎت ﻝ ــدﻴﻬن ﻤﺴ ــﺘوى ﻤﻌرﻓ ــﺔ ﺒﺼ ــﻌوﺒﺎت اﻝ ــﺘﻌﻠم أﻜﺜ ــر ﻤ ــن
اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن .إﻻ أﻨـﻪ ﻝـم ﻴﺘﻀـﺢ ﻤـن اﻝﺠـدول رﻗـم ) (٦وﺠـود ﻓـروق ذات دﻻﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى
) (٠.٠٥≥αﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﺒﺼـﻌوﺒﺎت اﻝـﺘﻌﻠم ﺘﺒﻌـﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﻌﻤـر واﻝﻤؤﻫـل اﻝﻌﻠﻤـﻲ
وﻋدد ﺴﻨوات اﻝﺨﺒرة.
وﻝﻺﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن اﻝﺴـؤال اﻝﺜﺎﻝــث "ﻤــﺎ أﺜــر ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﺘــدرﻴﺒﻲ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺒﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم
ﻋﻠ ـﻰ ﻤﺴــﺘوى ﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن ﺒﺼــﻌوﺒﺎت اﻝــﺘﻌﻠم؟" ﺘــم اﺴــﺘﺨراج اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت اﻝﻤﻌدﻝــﺔ ﻝــﻸداء ﻋﻠــﻰ
اﻻﺨﺘﺒــﺎر اﻝﺒﻌ ــدي )اﻻﺨﺘﺒ ــﺎر اﻝﺘﺤﺼــﻴﻠﻲ( ﺒﻌ ــد اﺨ ــذ اﻝﻔــروق ﻓ ــﻲ اﻻﺨﺘﺒ ــﺎر اﻝﻘﺒﻠــﻲ ﺒﻌ ــﻴن اﻻﻋﺘﺒ ــﺎر،
واﻝﺠدول رﻗم ) (٧ﻴﺒﻴن ذﻝك.
ﺠدول رﻗم )(٧
المتوسطات البعدية المعدلة ألداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار المعرفة
بصعوبات التعلم

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ

اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﻤﻌدﻝﺔ

اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ

٣٦.٢١١

اﻝﻀﺎﺒطﺔ

٢٧.٧٢٢

ﻴﺘﻀــﺢ ﻤــن اﻝﺠــدول رﻗــم ) (٧أن اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﻤﻌــدل ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ ) (٣٦.٢١١ﺒﻴﻨﻤــﺎ
ﺒﻠﻎ ﻫذا اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ) ، (٢٧.٧٢٢وﻫذا ﻴﺸﻴر أن ﻫﻨﺎك ﻓرﻗﺎ ظﺎﻫرﻴﺎ ﺒﻴن
أداء اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ .وﻝﻤﻌرﻓﺔ إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻔرق ذا دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد
ﻤﺴ ــﺘوى ) (٠.٠٥≥ αﺘ ــم اﺴ ــﺘﺨدام ﺘﺤﻠﻴ ــل اﻝﺘﺒ ــﺎﻴن اﻝﻤﺸ ــﺘرك )  ( ANCOVAﻝﻠﻤﻘﺎرﻨ ــﺔ ﺒ ــﻴن
ﻤﺘوﺴــطﺎت اﻷداء ﻋﻠــﻰ اﻻﺨﺘﺒــﺎر اﻝﺒﻌــدي ﻝﻠﻤﺠﻤــوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ واﻝﻀــﺎﺒطﺔ )اﻻﺨﺘﺒــﺎر اﻝﺘﺤﺼــﻴﻠﻲ(
ﺒﻌد اﺨذ اﻝﻔروق ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﻘﺒﻠﻲ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ،واﻝﺠدول رﻗم ) (٨ﻴﺒﻴن ذﻝك.

جدول رقم )(٨

ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻝﻤﺸﺘرك ) (ANCOVAﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ
ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ اﻝﺒﻌدي
مصدر التباين

درﺠﺎت
اﻝﺤرﻴﺔ

اﻻﺨﺘﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ١

ﻤﺠﻤوع اﻝﻤرﺒﻌﺎت
٢٢١.٧٠٤

ﻤﺘوﺴط ﻤﺠﻤوع

ﻗﻴﻤﺔ

ﻤﺴﺘوى

اﻝﻤرﺒﻌﺎت

ف

اﻝدﻻﻝﺔ

٢٢١.٧٠٤

٨٤.١٥٧

٠.٠٠٠

اﻝﻘﺒﻠﻲ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

١

١٠٧٦.٤٣٣

١٠٧٦.٤٣٣

اﻝﺨطﺄ

٥٧

١٥٠.١٦٢

٢.٦٣٤

اﻝﻜﻠﻲ

٦٠

٦٢٨٢٨.٠٠٠

*٤٠٨.٦٠٣

٠.٠٠٠

)* داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﻋﻨد (٠.٠٥ ≥ α
ﻴﺘﻀــﺢ ﻤــن اﻝﺠــدول رﻗــم ) (٨أن أﺴــﻠوب اﻝﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ ) اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺘــدرﻴﺒﻲ( ﻜــﺎن ﻝــﻪ أﺜــر ذو
دﻻﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﻘــدار اﻝﺘﺤﺴــن اﻝﻨــﺎﺘﺞ ﻝــدى اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ )ف= =α ،٤٠٨.٦٠٣
 ،(٠.٠٠٠أي أن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدرﻴﺒﻲ ﻜﺎن ﻝﻪ أﺜر ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌرﻓﺔ أﻓراد اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ
ﺒﺸ ــﻜل ﻤﻠﺤ ــوظ .وﻫ ــذا ﻤ ــﺎ ﺘؤﻜ ــدﻩ ﻤﺘوﺴ ــطﺎت أداء اﻝﻤﻌﻠﻤ ــﻴن ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴ ــﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ
اﻝﻀﺎﺒطﺔ واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول رﻗم ).(٧
وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻝﺴؤال اﻝراﺒﻊ "ﻤﺎ أﺜر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ
ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﺤـول ﺼـﻌوﺒﺎت اﻝـﺘﻌﻠم؟" ﺘـم اﺴـﺘﺨراج اﻝﻤﺘوﺴـطﺎت اﻝﻤﻌدﻝـﺔ ﻝـﻸداء ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻘﻴـﺎس

اﻝﺒﻌدي )ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻘﻨﺎﻋﺎت( ﺒﻌد اﺨذ اﻝﻔروق ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﻘﺒﻠـﻲ ﺒﻌـﻴن اﻻﻋﺘﺒـﺎر ،واﻝﺠـدول رﻗـم )(٩
ﻴﺒﻴن ذﻝك.
ﺠدول رﻗم )(٩
المتوسطات البعدية المعدلة ألداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس القناعات

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ

اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﻤﻌدﻝﺔ

اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ

١٠٠.٣٣٣

اﻝﻀﺎﺒطﺔ

٩٠.٠٦٧

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول رﻗم ) (٩أن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻤﻌدل ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ ) (١٠٠.٣٣٣ﺒﻴﻨﻤـﺎ
ﺒﻠﻎ ﻫذا اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ) ،(٩٠.٠٦٧وﻫذا ﻴﺸﻴر أن ﻫﻨﺎك ﻓرﻗﺎ ظﺎﻫرﻴـﺎ ﺒـﻴن
أداء اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻀــﺎﺒطﺔ  .وﻝﻤﻌرﻓــﺔ إذا ﻜــﺎن ﻫــذا اﻝﻔــرق ذا دﻻﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ
ﻋﻨــد ﻤﺴــﺘوى ) (٠.٠٥≥ αﺘ ــم اﺴــﺘﺨدام ﺘﺤﻠﻴ ــل اﻝﺘﺒــﺎﻴن اﻝﻤﺸ ــﺘرك ) (ANCOVAﻝﻠﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒ ــﻴن
ﻤﺘوﺴطﺎت اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي ﻝﻠﻤﺠﻤـوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ واﻝﻀـﺎﺒطﺔ )ﻤﻘﻴـﺎس اﻝﻘﻨﺎﻋـﺎت( ﺒﻌـد
اﺨذ اﻝﻔروق ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﻘﺒﻠﻲ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ،واﻝﺠدول رﻗم ) (١٠ﻴﺒﻴن ذﻝك.
جدول رقم ) ( ١٠

ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻝﻤﺸﺘرك ) (ANCOVAﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ
ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻘﻨﺎﻋﺎت اﻝﺒﻌدي
مصدر التباين

درﺠﺎت
اﻝﺤرﻴﺔ

اﻻﺨﺘﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ١

ﻤﺠﻤوع اﻝﻤرﺒﻌﺎت
١٢٦٣.٥٠٤

ﻤﺘوﺴط ﻤﺠﻤوع

ﻗﻴﻤﺔ

ﻤﺴﺘوى

اﻝﻤرﺒﻌﺎت

ف

اﻝدﻻﻝﺔ

١٢٦٣.٥٠٤

١٤.٧٩١

٠.٠٠٠

اﻝﻘﺒﻠﻲ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

١

١٥٨١.٠٦٧

١٥٨١.٠٦٧

اﻝﺨطﺄ

٥٧

٤٨٦٩.٠٣٠

٨٥.٤٢٢

اﻝﻜﻠﻲ

٦٠

٥٥١٤٩٦.٠٠٠

)* داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﻋﻨد (٠.٠٥ ≥ α

*١٨.٥٠٩

٠.٠٠٠

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول رﻗم ) (٨أن أﺴﻠوب اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ )اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدرﻴﺒﻲ( ﻜﺎن ﻝﻪ أﺜر ذو دﻻﻝﺔ
إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘـدار اﻝﺘﺤﺴـن اﻝﻨـﺎﺘﺞ ﻝـدى اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ )ف، (٠.٠٠٠ =α ، =١٨.٥٠٩
أي أن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدرﻴﺒﻲ ﻜﺎن ﻝﻪ أﺜر ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻘﻨﺎﻋـﺎت اﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻝـدى أﻓـراد اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ
ﺒﺸ ــﻜل ﻤﻠﺤ ــوظ .وﻫ ــذا ﻤ ــﺎ ﺘؤﻜ ــدﻩ ﻤﺘوﺴ ــطﺎت أداء اﻝﻤﻌﻠﻤ ــﻴن ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴ ــﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ
اﻝﻀﺎﺒطﺔ واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول رﻗم ).(٩
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