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 مقدمة

ً بتعل یم الطلب ة ذوي الحاج ات الخاص ة شھدت المملكة    ً متزای دا األردنیة الھاش میة اھتمام ا

ً ع ن مائ ة وثالث ین . في العقدین الماضیین فعدد مراكز وم دارس التربی ة الخاص ة یزی د حالی ا

ول م یقتص ر . بعد أن كان أقل من عدد أصابع الی دین ف ي النص ف الث اني م ن عق د الس بعینات

والمدارس الخاصة، لكنھ أمتد لیسشمل دم ج أع داد متزای دة م ن  االھتمام على إنشاء المراكز

ویبلغ ع دد . الطلبة ذوي الحاجات الخاصة خاصة ذوي صعوبات التعلم في المدارس العادیة

غ  رف المص  ادر ف  ي الم  دارس الحكومی  ة والخاص  ة حالی  ا م  ا یق  رب م  ن م  ائتي غرف  ة تق  دم 

البة ممن یعتقد أن لدیھم صعوبات خدمات تربویة خاصة لما یزید عن أربعة اآلف طالب وط

  .ومشكالت تعلمیة مختلفة

ولكن ظروف عمل معلمي غرف المصادر، ومدى مشاركة معلمي الصفوف العادیة لھم   

في التص دي لص عوبات ال تعلم، وبالت الي نم و وتكی ف الطلب ة ال ذین ل دیھم ص عوبات ال ت زال 

ل تعلم ف ي األردن ف ي العق دین فمع أن بعض الدراسات تناولت صعوبات ا. غیر معروفة بدقة

ّ أن ھذه الدراسات ركزت على الطلبة وعلى معلمیھم في غرف المص ادر ول م  الماضیین، إال

ً وبشكل غیر مباشر   .تتطرق الى معلمي الصفوف العادیة إال نادرا

ً، یتطلب توفیر الفرص المناسبة للطلب ة ذوي الحاج ات الخاص ة    وكما تمت االشارة سابقا

ال  ذین ی  تم دمجھ  م ف  ي الم  دارس العادی  ة تع  اون ك  ل م  ن معل  م الص  ف الع  ادي ومعل  م التربی  ة 

ّ أص بح  الخاصة  فالمسؤولیة مشتركة فیما یتعلق بالتھیئة للدمج، والتخط یط ل ھ، وتنفی ذه، وإال

  . جدید من أشكال العزل الدمج مجرد شكل

فھل راف ق التغی ر الكم ي ال ذي ح دث ف ي الس نوات العش رین الماض یة تغی ر ن وعي؟ ھ ل   

یعرف معلمو الص فوف العادی ة بش كل جی د ماھی ة ص عوبات ال تعلم؟ وھ ل ھ م ق ادرون عل ى 

االس  ھام ف  ي تعل  یم الطلب  ة ذوي ص  عوبات ال  تعلم بش  كل بن  اء بالتع  اون م  ع معلم  ي التربی  ة 

وم  ا ال  ذي یعنی  ھ ھ  ذا كل  ھ بالنس  بة للطلب  ة ذوي ص  عوبات ال  تعلم ومعلم  ي غ  رف الخاص  ة؟ 

  المصادر الذین توكل إلیھم المھمة األساسیة في دمج ھؤالء الطلبة؟

م ھ ذا البح ث  0یتضح مما س بق، أن للبح ث الح الي مب ررات عدی دة   ّ فم ن المتوق ع ان یق د

اض اتھم ع ن الطلب ة ال ذین ل دیھم معلومات مفیدة عن معرفة معلمي الصفوف العادی ة ، وافتر

وم ن ش أن ذل ك أن یس اعد ف ي التفكی ر بالب دائل الممكن ة لتط ویر مس توى . مشكالت في التعلم

معرفتھم، وتعدیل افتراضاتھم بما یسمح بتھیئة بیئة تعلیمیة أكثر قبوال ومالءم ة للطلب ة ذوي 

  .صعوبات التعلم
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ً من البحث الحالي أن یسھم في تحلیل الوضع الراھن للدمج الذي یتم تنفیذه  ثانیا، یتوقع أیضا

ف ي الم  دارس العادی  ة، وأن یلق  ي الض  وء عل  ى طبیع  ة ال  دعم ال  ذي یحص  ل علی  ھ الطلب  ة ذوو 

ً من إمكانیة تغییر الممارسات الفعلیة لمعلمي  صعوبات التعلم ومعلموھم، وأن یتحقق تجریبیا

  . تعلم وتعلمھمالصفوف العادیة وأثر ذلك على نمو الطلبة ذوي صعوبات ال

  

ثالثا، ان العالقة بین معرفة المعلم وخبراتھ من جھة وممارساتھ الصفیة واتجاتھ نحو الطلب ة 

فم ع أن بحوث ا عدی دة أش ارت ال ى أن المعلم ین . لیست عالق ة واض حة ومباش رة بالض رورة

 الذین یعرفون حاجات الطلبة ذوي الحاجات الخاصة وخصائصھم أكثر فاعلیة في االستجابة

) Rimm - Kaufman, Vorhees, Snell, & La Paro, 2003(لحاجات ھؤالء الطلبة 

ّ أن أفضل الطرق لتطویر معرفة المعلمین وافتراضاتھم وت أثیرات ذل ك عل ى الممارس ة  ، إال

  الصفیة الفعلیة للمعلمین وعلى تكیف الطلبة ونموھم ال تزال بحاجة الى دعم علمـي أكبـر 

)Avramidis & Norwich, 2003.(  

   

  مراجعة األدب ذي العالقة
حظیت معرفة المعلم ین بخص ائص الطلب ة ذوي الحاج ات الخاص ة واحتیاج اتھم 

. باھتم  ام واس  ع م  ن الب  احثین ف  ي می  دان التربی  ة الخاص  ة ف  ي العق  دین الماض  یین

واس  تندت البح  وث العلمی  ة ذات العالق  ة بھ  ذا األم  ر إل  ى افت  راض مف  اده أن م  ن 

تعلیم الطلب ة ذوي الحاج ات الخاص ة ف ي الم دارس العادی ة دون الصعوبة بمكان 

 Avramidis(تدریب مكثف وھادف للمعلم ین س واء قب ل الخدم ة أو أثناءھــ ـا 

Norwich, 2002( . وقد دعمت عدة دراس ات ص حة ھ ذا االفت راض وبین ت أن مواق ف

ً في أسالیب تدریس الطلبة ذوي الحاجات ال خاصة أصبحت أفضل المعلمین الذین تلقوا تدریبا

)Beh- Pajooh, 1992; Shimman, 1990 .( وبالمثـ ـل ، أش ارت نت ائج ع دة دراس ات

إلــ ـى أن الت  دریب قب  ل الخدم  ة وأثن اء الخدم  ـة نج  ـم عنـ  ـھ معارض ـة أقـ  ـل مـ  ـن المعلمیـ  ـن 

  لدمـج الطلبـة ذوي الحاجات الخاصة فـي المـدارس العادیة 

)Buell, Hallam, Gamel – McCormick, & Scheer; 1999; Avramidis, 

Bayliss & Burden, 2000 .( وتوض ح الدراس ات ك ذلك أن قناع ات المعلم ین ال ت ؤثر

على اتجاھاتھم نح و ال دمج فق ط، ولكنھ ا أیض ا عل ى ممارس اتھم التعلیمی ة ف ي غرف ة الص ف 
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ات الطلب ة وعلى قابلیتھم الجراء تعدیالت على طرائق التدریس التي یستخدمونھا لتلبیة حاج 

   .)Jordan, Lindsay, Stanovich, 1997(ذوي الخصائص المختلفة والخاصة 

وأش  ارت ع  دة دراس  ات إل  ى أن قناع  ات المعلم  ین واتجاھ  اتھم ت  ؤثر عل  ى ممارس  اتھم   

ّ  ل ویلس  ون  .)Pajares, 1992; Malonf & Schiller, 1995(التدریس  یة  وق  د توص

إل ى أن ش عور المعل م بالمس ؤولیة تج اه )  Wilson & Silverman, 1991(وس یلفرمان 

تعلیم الطلبة المعوقین یرتبط بجملة من العوامل من أھمھا معرفتھ باالعاق ة وخبرات ھ الس ابقة 

 ,Pivik, McComas(وقد بینت دراسة بیفی ك، ومالكوم اس، والفل یم  .مع الطلبة المعوقین

& Laflamme,2002 (رھم یعتقدون أن أحد ان الطلبة ذوي الحاجات الخاصة وأولیاء أمو

  .معوقات الدمج الرئیسة یتمثل في افتقار المعلمین الى المعرفة، او عدم تفھمھم واھتمامھم

ً، یحتاج معلم الصف العادي إل ى تكیی ف  ولكي یكون دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم ناجحا

ولك ن  .طلبةأسالیب التدریس ووسائلھ وتعدیل المنھج الدراسي لیراعي الفروق الفردیة بین ال

الدراسات العلمیة السابقة توصلت إلى أن معلمي الصفوف العادیة ال یفعلون ذلك بالضرورة 

حیث أن ھذه التعدیالت كثیرا ما تبدو لھم غیر قابلة للتطبیق في ضوء المس ؤولیات األخ رى 

واذا ك ان معلم و الص فوف العادی ة ). Schumm & Vaughn, 1991(الملقاة على عاتقھم 

عون الحاجات التعلمیة الخاصة للطلب ة ذوي ص عوبات ال تعلم یق اومون تع دیل أس الیب الذین ی

تدریسھم ، فمن غیر المتوقع أن یبادر المعلمون الذین ال یعرفون طبیعة الص عوبات التعلمی ة 

إلى اجراء التعدیالت الالزمة لدعم الطلبة ذوي ھذه الصعوبات ولمؤازة جھود معلمي غرف 

ع دة دراس ات اجری ت ف ي األردن ف ي العق د الماض ي إل ى أن معلم ي  وقد أش ارت. المصادر

غرف المصادر ال یحصلون على الدعم الذي یحتاجون الیھ ویشعرون بالعزلة ف ي الم دارس 

ومضامین ذلك بالنسبة لفاعلیة التعلیم الذي یحصل علیھ ا الطلب ة ). 2003الحدیدي، (العادیة 

ف  دون أن ی  درك معل  م . اض  حة ك  ل الوض  وحذوو ص  عوبات ال  تعلم ف  ي الم  دارس العادی  ة و

الصف العادي أن الطلب ة ال یتعلم ون ب نفس الطریق ة أو ب نفس الس رعة، ودون أن یب ادر ھ ذا 

المعل  م ال  ى إبط  اء س  رعة الت  دریس عن  د الض  رورة، وش  رح المف  اھیم والتعیین  ات الدراس  یة 

ع الطلب  ة ، ل  ن بوض  وح، وتعل  یم الطلب  ة كی  ف یتعلم  وا، وتنوی  ع طرائ  ق الت  دریس لی  تعلم جمی  

 ً   ). Klinger & Vaughn, 1999(یحقق الطلبة ذوو صعوبات التعلم تقدما ملموسا

  

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  :أسئلة الدراسة 
  ما مستوى معرفة معلمي الصفوف الست األولى بصعوبات التعلم؟ -  1
هل يختلف مستوى معرفة معلمي الصفوف الست األولى بصعوبات التعلم  باختالف  -  2

  المؤهل العلمي أو عدد سنوات الخبرة؟الجنس أو العمر أو 
ما أثر برنامج تدريبي في تنمية المعرفة بصعوبات التعلم على مستوى معرفة المعلمين  -  3

  بصعوبات التعلم؟
ما أثر برنامج تدريبي في تنمية المعرفة بصعوبات التعلم على قناعات المعلمين حول  -  4

  صعوبات التعلم؟
  

  الطريقة واإلجراءات
  تهاعينولدراسة مجتمع ا

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمي الصفوف الست األولى في المـدارس    
العادية الحكومية والخاصة في عمان والزرقاء واربـد، والعـاملين خـالل العـام الدراسـي      

جريت هذه الدراسة على عينة من معلمي الصفوف السـت األولـى   وأ.        2005/2006
مدرسة عادية حكوميـة وخاصـة فـي    ) 30(معلما ومعلمة، يتواجدون في ) 405(تكونت من 

وقد روعي في اختيار العينة تمثيلهـا  . عمان واربد والزرقاء  تم اختيارها بالطريقة العشوائية 
، والجـدول  ) الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد سـنوات الخبـرة  (لمتغيرات الدراسة 

  .حسب متغيرات الدراسةيبين توزيع أفراد العينة ) 1(رقم
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  )1(جدول رقم
  توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

النسبة  العدد املتغـــــــــري ومسـتويـاتـه
 المئویة

 % 55.1 223 ذكور الجنس

 % 44.9 182 إناث

 % 32.1 130 سنة فما دون 29 العمر

 % 33.6 136 سنة 39إلى  30من 

 % 26.9 109 سنة فما فوق 40

 % 7.4 30 الذين لم يستجيبوا

 % 20.2 82 دبلوم متوسط المؤهل العلمي

 % 63.5 257 بكالوريوس

 % 8.9 36 ما فوق البكالوريوس
  % 7.4  30  الذين لم يستجيبوا 
 % 33.1 134 سنوات فما دون  5 عدد سنوات الخبرة

 % 17.5 71 سنوات 10إلى  6من 

 % 17 69 سنة 15إلى  11من 

  % 24.4  99  سنة فما فوق 16
 % 7.9 32 الذين لم يستجيبوا

 %100 405 المجموع الكلي للعينة
  

وتم , الدراسة التجریبیةأغراض معلما ومعلمة لتحقیق ) 60(كما تم اختیار عینة مكونة من 
معلما ومعلمة لكل مجموعة ) 30(بواقع ) تجریبیة وضابطة ( توزیعھا على مجموعتین 

).2(موزعین تبعا لمتغیرات الدراسة كما في الجدول رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )2(جدول رقم
  توزيع أفراد عينة الدراسة التجريبية حسب متغيرات الدراسة

النسبة  العدد املتغـــــــــري ومسـتويـاتـه
 المئویة

 % 50 30 ذكور الجنس

 % 50 30 إناث

 % 20 12 سنة فما دون 29 العمر

 % 53.3 32 سنة 39إلى  30من 

 % 26.7 16 سنة فما فوق 40

 % 23.3 14 دبلوم متوسط المؤهل العلمي

 % 51.7 31 بكالوريوس

 % 25 15 ما فوق البكالوريوس

 %16.7 10 سنوات فما دون  5 عدد سنوات الخبرة

 % 21.7 13 سنوات 10إلى  6من 

 % 23.3 14 سنة 15إلى  11من 

  % 38.3  23  سنة فما فوق 16
 %100 60 المجموع الكلي للعينة

  :أدوات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية، وللتعرف على مستوى معرفة المعلمين بصـعوبات               

التعلم، وكذلك دراسة أثر البرنامج التدريبي على مستوى معرفة المعلمين وقناعاتهم حول تعليم 
  :الباحث بإعداد األدوات التاليةالطلبة ذوي صعوبات التعلم  قام 

وقد تم بناؤه من خـالل  , اختبار تحصيلي يقيس مدى معرفة المعلمين بصعوبات التعلم -1
وكذلك من خالل خبرة الباحث في , مراجعة األدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة

موضوع صعوبات التعلم حيث أنه أستاذ جـامعي وسـبق لـه أن درس المسـاقات     
فضال عن عرضه على محكمين من ذوي االختصـاص  . وع الدراسةالمرتبطة بموض

وإجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمـون  , والخبرة في موضوع صعوبات التعلم
  ).1كما في الملحق رقم (

مقياس تقدير رباعي يقيس القناعات التي يحملها المعلمون حول تعلـيم الطلبـة ذوي    -2
ده من خالل مراجعة األدب السـابق المـرتبط   وقد قام الباحث بإعدا. صعوبات التعلم
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بموضوع الدراسة وعرضه على محكمين مـن ذوي االختصـاص والخبـرة فـي     
كمـا فـي   (وإجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون , موضوع صعوبات التعلم

  ).2الملحق رقم 
برنامج تدريبي يتضمن معلومات أساسية حول صعوبات التعلم وأساليب تعليم طلبـة    -3

 :وعلى وجه التحديد تضمن البرنامج العناصر األساسية التالية, ذه الفئةه

  تعريف صعوبات التعلمـ 

  نسبة حدوث صعوبات التعلم ـ

  أسباب صعوبات التعلم ـ

  الخصائص النفسية والسلوكية لألطفال ذوي صعوبات التعلم ـ

  الطالب ذوي صعوبات التعلمتدريس  أساليب ـ

  ذوي صعوبات التعلماألوضاع التربوية المالئمة لألطفال  ـ
  :ثبات المقاييس

فقـد تـم   , بالنسبة لالختبار التحصيلي الذي يقيس مدى معرفة المعلمين بصعوبات التعلم       
حيث طُبـق المقيـاس   ) الثبات بطريقة اإلعادة(استخراج دالالت ثبات المقياس بطريقة اإلعادة 

معلما ومعلمة من غير أفراد عينة الدراسة، ثم ُأعيد تطبيق المقياس ) 60( على عينة مؤلفة من
) معامل ارتباط بيرسـون (مرة أخرى على نفس العينة بعد شهرين ، حيث بلغ معامل االرتباط 

  ).0.85(بين التطبيق األول والتطبيق الثاني 
  

معلمون حول تعلـيم  أما فيما يتعلق بمقياس التقدير الذي يقيس القناعات التي يحملها ال
الطلبة ذوي صعوبات التعلم تم استخراج االتساق الداخلي للمقياس بداللـة الفقـرة، باسـتخدام    

  ).0.72(حيث بلغ معامل االتساق بهذه الطريقة  ،)Chronbach α(ألفا -معادلة كرونباخ
  

  :صدق المقاييس 
أما دالالت صدق المقاييس، فقد تم تحقيقها من خالل إجراءات إعداد المقاييس، والتـي         

  .حققت صدق المحتوى
وبناء على ما تجمع لدى الباحث من دالالت الثبات، وما تحقق للمقـاييس مـن صـدق          

هذه المقـاييس  المحتوى المتمثل بإجراءات بناء المقاييس وتمثيلها لمناطق السلوك المقاس، فإن 
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بصورتها الحالية تعتبر مقبولة ألغراض إجراء هذه الدراسة، وأصبحت جاهزةً للتطبيق علـى  
  .أفراد عينة الدراسة

  
  :إجراءات التطبيق

رسالة توضـح الغـرض    أعدتبعد االنتهاء من بناء أدوات الدراسة بصورتها النهائية،        
رية المعلومات التي سيدلي بها، وتوضح كيفية من الدراسة وهدفها، وتُطمئن المستجيب حول س

  .اإلجابة عن كل أداة
وقد تم تطبيق االختبار التحصيلي الذي يقيس مدى معرفة المعلمـين بصـعوبات الـتعلم          

معلمـا ومعلمـة   ) 405(بصورته النهائية على جميع أفراد عينة الدراسـة، والبـالغ عـددهم    
وقـد  , ذلك بهدف تحقيق أهداف الدراسـة المسـحية  و. يتواجدون في عمان والزرقاء واربد 

  .استغرق ذلك شهر تقريبا
معلما ومعلمة تم وتم توزيعهـا علـى مجمـوعتين    ) 60(كما تم اختيار عينة مكونة من       

, معلما ومعلمة لكل مجموعة موزعين تبعا لمتغيرات الدراسة) 30(بواقع ) تجريبية وضابطة(
االختبار التحصيلي الذي يقيس مدى معرفـة  حيث تم تطبيق , يةتحقيقا ألهداف الدراسة التجريب

المعلمين بصعوبات التعلم ومقياس القناعات على أفراد المجموعتين قبل البدء بتطبيق البرنامج 
وقد استغرقت مدة  تطبيق البرنامج , التدريبي وكذلك بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي

وأخيرا، تـم تفريـغ البيانـات وعمـل التحلـيالت      . جلساتشهر ونصف تقريبا بواقع عشر 
  .اإلحصائية المناسبة

  
  

  :استخراج الدرجات
بعد تطبيق االختبار التحصيلي الذي يقيس مدى معرفة المعلمين بصعوبات الـتعلم علـى         

أفراد عينة الدراسة، تم إعطاء درجة لكل فقرة، وذلك بإعطاء اإلجابة الصحيحة درجة واحـدة  
  .جابة الخاطئة صفر درجة واإل

ثم استخرجت درجة كلية لكل مفحوص، عن طريق جمع الدرجات المتحققة  للمفحـوص        
درجـة  ) 40(على جميع فقرات االختبار، وهكذا فإن أعلى درجة ممكنة على االختبار هـي  

تعكـس المعرفـة   (درجة وتلك )  صفر(وأدنى درجة هي ) تعكس المعرفة بصورتها القصوى(
  ).تها الدنيابصور
أما فيما يتعلق بمقياس التقدير الذي يقيس القناعات التي يحملها المعلمـون حـول تعلـيم          

وذلك بترجمة سلم اإلجابة للفقرات , فقد تم إعطاء درجة لكل فقرة, الطلبة ذوي صعوبات التعلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


أربع درجـات  ) بشدةأوافق (اإليجابية من سلم لفظي إلى سلم رقمي، وذلك بإعطاء فئة اإلجابة 
درجة واحـدة،  ) ال أوافق بشدة(وفئة , درجتين) ال أوافق(ثالث درجات، وفئة ) أوافق(، وفئة 

وكان يتم عكس هذا السلم في حالة الفقرات السلبية، بحيث تمثل الدرجة على المقياس اتجاهـاً  
  .إيجابياً في القناعات

  
  :منهجية البحث 

فقـد تـم   . ين من مناهج البحث لتحقيق أهـداف الدراسـة  تتضمن الدراسة الحالية منهج      
استخدام المنهج الوصفي المسحي لالجابة عن السؤالين األول والثاني، حيث كانت المتغيـرات  

  :المستقلة كما يلي
  :الجنس وله مستويان هما -1

  ذكر -أ   
  أنثى -ب   
  :العمر وله ثالثة مستويات هي -2 

  سنة فما دون 29 -أ     
  سنة 39إلى  30من  -ب    
  سنة فما فوق 40 -ج    
  : المؤهل العلمي وله ثالثة مستويات ، هي  -3  

 دبلوم متوسط  - أ

  بكالوريوس –ب 
  ما فوق البكالوريوس -ج
  

  :عدد سنوات الخبرة ولها أربعة مستويات هي -4   
  سنوات فما دون 5  - أ

  سنوات 10إلى  6من  -ب
  سنة 15إلى  11من  -ج
  سنة فما فوق 16 -د
كان المتغير التابع يمثل مستوى معرفة المعلمين بصعوبات التعلم ممثال بالدرجـة علـى   و    

  . االختبار التحصيلي الذي يقيس ذلك
فقد تم استخدام المنهج شبه التجريبـي باسـتخدام   , ولالجابة عن السؤالين الثالث والرابع     

موعتين من المعلمـين إحـداهما   تصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة حيث تم اختيار مج
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حيـث خضـعت المجموعـة التجريبيـة     , واألخرى المجموعة الضابطة, المجموعة التجريبية
وقد خضـعت  . بينما لم يتم إخضاع المجموعة الضابطة لذلك, للتدريب على البرنامج التدريبي

  :وكانت المتغيرات كما يلي. المجموعتين لالختبارات القبلية والبعدية
  البرنامج التدريبي: المستقلالمتغير   - أ

 :المتغيرات التابعة وهي  - ب

  درجات األفراد على االختبار التحصيلي -1
 درجات األفراد على مقياس القناعات -2

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

  :حيث أن
O تعني القياس أو االختبار  
X تعني التدريب أو المعالجة 

  
  :المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن السؤال األول، فقد تم استخراج التكرارت لعدد األفراد الذين أجابوا بشـكل         
صحيح والنسب المئوية المناظرة لها لكل فقرة من فقرات االختبار التحصـيلي ومتوسـطات   
الدرجات على جميع الفقرات وذلك للعينة ككل وكذلك متوسطات الدرجات على جميع الفقرات 

للعينـات  ) ت(ولإلجابة عن السؤال الثاني، تم استخدام اختبار . ات الدراسة المسحيةتبعا لمتغير
المستقلة للداللة على الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير الجنس، كما تم استخدام تحليل التباين 

للمقارنات البعدية في حالة Scheffe) (متبوعاً باختبار شيفية  (One Way Anova)األحادي 
ولإلجابـة عـن   . وق تبعاً لمتغيرات العمر والمؤهل العلمي وعدد سـنوات الخبـرة  وجود فر

السؤالين الثالث والرابع تم استخراج المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية والضـابطة  
ومن ثم تم استخدام تحليل التباين المشـترك  , لألداء على االختبار التحصيلي ومقياس القناعات

)ANCOVA (ة بين متوسطات األداء على االختبار البعدي للمجمـوعتين التجريبيـة   للمقارن
  .  والضابطة
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  النتائج
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى معرفة معلمي الصفوف الست األولـى          

بصعوبات التعلم، وكذلك دراسة الفروق في مستوى هذه المعرفة تبعاً لمتغيرات الجنس والعمر 
وكذلك دراسة أثر البرنامج التدريبي في تنمية المعرفـة  . والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة

  .ت التعلم على مستوى معرفة المعلمين وقناعاتهم حول صعوبات التعلمبصعوبا
     

ما مستوى معرفـة معلمـي الصـفوف السـت األولـى      " ولإلجابة عن السؤال األول        
تم استخراج التكرارت لعدد األفراد الذين أجابوا بشـكل صـحيح والنسـب     "بصعوبات التعلم؟

) 3(والجدول رقـم   اختبار المعرفة بصعوبات التعلمرات المئوية المناظرة لها لكل فقرة من فق
وكذلك تم استخراج متوسطات الدرجات على جميع الفقرات وذلـك للعينـة ككـل    . يبين ذلك

وكذلك متوسطات الدرجات على جميع الفقرات تبعا لمتغيرات الدراسة المسحية والجدول رقـم  
  .بين ذلكي) 4(

  
  )3(جدول رقم 

المعرفة بصعوبات الذین أجابوا بشكل صحیح والنسب المئویة المناظرة لھا لكل فقرة من فقرات اختبار  التكرارت لعدد األفراد
 التعلم

رقم 
 الفقرة

  
 الفقرة

النسبة  التكرار
 المئوية 

إن توعية أولياء األمور والمعلمين والطلبة بمبررات الدمج يزيد من فرص حصول  7
 الطلبة ذوي صعوبات التعلم على القبول والتفهم 

379 93.6 

 92.6 375 يتدهور أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم عندما يرفضون من معلميهم وزمالئهم 4
التعلم الكتساب المهارات لكي ينجح الدمج ، يجب تدريب الطلبة ذوي صعوبات  5

 .االجتماعية المناسبة 

371 91.6 

 89.4 362 ال يمكن تدريس الطالب ذي صعوبات التعلم دون تشخيص نوع الصعوبات لديه  11
 88.9 360 يمكن معرفة وجود صعوبات تعلم لدى الطالب عن طريق النظر إليه فقط  18
أحد هذه المعايير هو التباين بين . تستخدم عدة معايير لتشخيص صعوبات التعلم  20

 التحصيل والقدرة 

358 88.4 

يصعب تقديم تعليم مناسب للطالب ذي صعوبات التعلم دون معرفة مستوى أدائه  17
 الحالي 

356 87.9 

إن أحدج أسباب المشكالت االجتماعية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم هو خوفهم  9
 من الفشل وشعورهم بالضعف 

337 83.2 

 82.7 335الصفة األساسية المميزة لصعوبات التعلم هو ضعف شديد ومحدد في التحصيل  28
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رقم 
 الفقرة

  
 الفقرة

النسبة  التكرار
 المئوية 

 األكاديمي مع ذكاء عادي 
 82.5 334 إلى مهارات التنظيمغالباً ما يفتقر الطلبة ذوي صعوبات التعلم  21
اتجاهات المعلم نحو الطلبة ذوي صعوبات التعلم أهم عامل يؤثر على نوعية التعليم  2

 الذي يتلقوه 

333 82.2 

 82 332 صعوبات التعلم هي مسؤولية المرشدين وال عالقة للمعلمين بها  36
من الصعب تلبية احتياجات األطفال الذين لديهم نمو غير طبيعي دون معرفة  12

 مبادئ النمو الطبيعي 

329 81.2 

قد يحتاج الطلبة ذوي صعوبات التعلم إلى تدريب رسمي لتعلم مهارات يتعلمها  16
 الطلبة العاديون دون تدريب رسمي 

323 79.8 

يواجه الطلبة ذوي صعوبات التعلم صعوبات اجتماعية وانفعالية أكثر من أقرانهم  37
 العاديين 

322 79.5 

 79.3 321 قد تكون صعوبات التعلم ناتجة عن اضطراب في الجهاز العصبي المركزي 19
 79 320 صعوبات التعلم شيء وبطء التعلم شيء آخر 25
 76.8 311 ليس هناك منهج أو أسلوب يناسب جميع الطلبة ذوي صعوبات التعلم  15
 76 308 لديه صعوبات تعلم) تدني في التحصيل األكاديمي(كل من لديه انخفاض  32
 75.6 306 كثيراً ما تسمى صعوبات التعلم اإلعاقة الخفية 23
سلوك الطلبة صعوبات األساليب العقابية تمثل آخر أسلوب يمكن استخدامه لضبط  3

 التعلم

298 73.6 

 71.6 290 إذا توقعت أن الطالب ذا صعوبات التعلم سيتعلم فهو على األغلب سيتعلم  14
 71.6 290 ليس صعوبات تعلم) الحرمان الثقافي(ضعف التحصيل الناجم عن الخلفية الثقافية  24
 68.1 276 كل طالب يقل ذكاؤه عن المتوسط هو طالب لديه صعوبات تعلم  40
 63 255 الطفل ذو صعوبات التعلم هو طفل لديه صعوبات في تعلم كل المواد الدراسية 39
الصفة األساسية المميزة لصعوبات التعلم هو ضعف شديد ومحدد في التحصيل  29

 األكاديمي مع ذكاء عادي 

243 60 

 56.5 229 تشخيص معظم األطفال ذوي صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسةيتم  26
 49.6 201 كل طفل يختلف نموه عن المتوسط هو طفل لديه صعوبات تعلم 1
 49.1 199 كل الطلبة ذوي صعوبات التعلم لديهم صعوبات في القراءة 31
حسب التقديرات العالمية لنسبة حدوث صعوبات التعلم ، يتوقع أن يزيد عدد الطلبة  34

 ألف طالب ) 50(ذوي صعوبات التعلم في األردن عن 

198 48.9 

الحاجات  النفسية األساسية لألطفال ذوي صعوبات التعلم تشبه الحاجات النفسية  13
 األساسية لألطفال العاديين 

163 40.2 
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رقم 
 الفقرة

  
 الفقرة

النسبة  التكرار
 المئوية 

الطلبة العاديين بمعلومات عن الطلبة ذوي الحاجات الخاصة يكفي إن تزويد  6
 ن االتجاهات نحوهميلتحس

155 38.3 

 37 150 ن من وجود الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصف نفسه وقد يتضرر الطلبة العادي 8
 37 150 يختلف تسلسل النمو لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم عنه لدى األطفال العاديين  27
 35.3 143 ال يمكن أن يكون طالباً متفوقاً ولديه صعوبات تعلم في نفس الوقت  38
معظم الطلبة ذوي صعوبات التعلم لديهم ضعف في األداء األكاديمي لكن أداؤهم  30

 واالنفعالي طبيعي \االجتماعي

135 33.3 

صعوبات تعلم فإن عند االشتباه باحتماالت أن يكون لدى الطالب في الصف العادي  10
أول خطوة يجب اتخاذها هي البدء بتقديم خدمات تربية خاصة للطالب في غرفة 

 مصادر

131 32.3 

 29.9 121 صعوبات التعلم ومشكالت التعلم مصطلحان مترادفان 33
 29.1 118 سليكسيا هي عسر الكتابة دال 22
ال يمكن تقديم خدمات مناسبة للطالب ذي صعوبات التعلم قبل تحديد أسباب  35

 الصعوبات لديه 

64 15.8 
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  )4(الجدول رقم 
متوسطات الدرجات على جميع الفقرات وذلك للعينة ككل وكذلك متوسطات الدرجات على 

  فقرات اختبار المعرفة بصعوبات التعلم تبعا لمتغيرات الدراسة المسحية جميع 
النسبة  العدد املتغـــــــــري ومسـتويـاتـه

 *المئویة
 64.45 25.78 ذكور الجنس

 66.35 26.54 إناث

 67.03 26.81 سنة فما دون 29 العمر

 64.95 25.98 سنة 39إلى  30من 

 65.05 26.02 سنة فما فوق 40

 65.53 26.21 دبلوم متوسط المؤهل العلمي

 65.50 26.20 بكالوريوس

 67.58 27.03 ما فوق البكالوريوس

 66.68 26.67 سنوات فما دون  5 عدد سنوات الخبرة

 65.58 26.23 سنوات 10إلى  6من 

 65.65 26.26 سنة 15إلى  11من 

   64.63  25.85  سنة فما فوق 16
 65.33 26.13 للعينةالمنوسط الكلي 

  )    40( تم حساب النسبة بناء على قيمة المتوسط إلى الدرجة الكلية على االختبار * 
  

فـي اختبـار   ، أن نسب النجاح على الفقرات الـواردة  ) 3(يالحظ من الجدول رقم           
أوليـاء  إن توعيـة  )  " 7(للفقرة رقـم  %)  93.6(المعرفة بصعوبات التعلم تراوحت ما بين 

المعلمين والطلبة بمبررات الدمج يزيد من فرص حصـول الطلبـة ذوي صـعوبات    األمور و
ال يمكن تقـديم خـدمات مناسـبة    ) "35(للفقرة رقم %)  15.8(، و"التعلم على القبول والتفهم 

فقـرة  ) 13(، كما يالحـظ أن  "للطالب ذي صعوبات التعلم قبل تحديد أسباب الصعوبات لديه 
فقرة كانت نسبة النجـاح فيهـا   ) 13(في حين أن %)    50(نجاح فيها تقل عن كانت نسبة ال

  %).  80(تزيد عن 
أن متوسط الدرجات التي حصل عليها أفراد العينـة  , ) 4(كما يالحظ من الجدول رقم         

، األمر الذي يعكس مستوى متوسـط  %) 65.33(درجة  بنسبة ) 26.13(على االختبار ككل 
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كما يتضح أن هناك تباينا ظاهريا فـي مسـتوى   . صعوبات التعلم لدى المعلمينمن المعرفة ب
  . المعرفة بصعوبات التعلم لدى المعلمين تبعا لمتغيرات الدراسة المختلفة

       
هل يختلف مستوى معرفة معلمي الصفوف الست األولـى  "ولإلجابة عن السؤال الثاني         

تـم   "العمر أو المؤهل العلمي أو عدد سنوات الخبـرة؟  بصعوبات التعلم  باختالف الجنس أو
إيجاد متوسط درجات األفراد على االختبار التحصيلي تبعاً لمستويات متغيرات الدراسة كمـا  

للعينات المستقلة للداللـة علـى   ) ت(، ومن ثم استخدام اختبار ) 4(هو واضح في جدول رقم 
كمـا تـم   . بين ذلك) 5(جنس، والجدول رقم الفروق بين المتوسطات تبعا لمستويات متغير ال

إجراء تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغيرات العمـر والمؤهـل   
  .             يبين ذلك ) 6(العلمي وعدد سنوات الخبرة، والجدول رقم 

             
  )5(جدول رقم 

للعينات ) ت(ونتائج اختبار  بات التعلماختبار المعرفة بصعومتوسط درجات األفراد على 
  المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير الجنس 

 مستوى الداللة )ت(قيمة  املتوسطات املستويات المتغيرات  

 0.042 *2.039- 25.78 ذكر الجنس  

 26.54 أنثى

  )α  0.05 ≤دالة إحصائياً عند( *  
)6(جدول رقم   

تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق بین المتوسطات تبعاً لمتغیرات العمر ملخص  تائج 
 والمؤھل العلمي وعدد سنوات الخبرة

درجات  مصدر التباين المتغــير
 الحرية

مجموع مربع 
  التباين

 

متوسط مربع      
 التباين

  قيمة 
 ف

مستوى 
  الداللة

  0.098 2.337 28.567 57.134 2 بين المجموعات العمر
 12.222 4546.466 372 داخل المجموعات

  0.406 0.904 11.136 22.273 2 بين المجموعات  المؤهل العلمي
 12315 4581.327 372 داخل المجموعات

  0.362 1.070 13.056 39.169 3 بين المجموعات  عدد سنوات الخبرة
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 12.206 4503.978 369 داخل المجموعات

     
أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية فـي مسـتوى معرفـة    ) 5(يتضح من الجدول رقم        

( ، لصالح اإلناث ) α 0.042= ،2.039- =ت(المعلمين بصعوبات التعلم تبعا لمتغير الجنس  
، أي أن المعلمات لديهن مستوى معرفة بصـعوبات الـتعلم أكثـر مـن     ) 26.54= المتوسط 

وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى ) 6(يتضح من الجدول رقم إال أنه لم . نيالمعلم
)≥α0.05  ( العمـر والمؤهـل    تبعاً لمتغيـرات  مستوى معرفة المعلمين بصعوبات التعلمفي

  .العلمي وعدد سنوات الخبرة
  

ما أثر برنامج تدريبي في تنمية المعرفة بصعوبات التعلم "ولإلجابة عن السؤال الثالث         
تم استخراج المتوسطات المعدلة لألداء علـى   "على مستوى معرفة المعلمين بصعوبات التعلم؟

, بعد اخذ الفروق في االختبار القبلـي بعـين االعتبـار   ) االختبار التحصيلي(االختبار البعدي 
  .يبين ذلك) 7(والجدول رقم 

  
  )7(جدول رقم 

المعرفة المتوسطات البعدیة المعدلة ألداء أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة على اختبار 
  بصعوبات التعلم

 المتوسطات المعدلة المجموعة

 36.211 التجريبية

 27.722 الضابطة

  
بينمـا  ) 36.211(أن المتوسط المعدل للمجموعة التجريبية ) 7(يتضح من الجدول رقم         
وهذا يشير أن هناك فرقا ظاهريـا  , ) 27.722(المتوسط بالنسبة للمجموعة الضابطة بلغ هذا 

ولمعرفة إذا كان هـذا الفـرق ذا داللـة    . بين أداء المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
)   ANCOVA(تم استخدام تحليـل التبـاين المشـترك    ) α0.05 ≤(إحصائية عند مستوى 

للمقارنة بين متوسطات األداء على االختبـار البعـدي للمجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة      
) 8(والجـدول رقـم   , بعد اخذ الفروق في االختبار القبلي بعين االعتبار) االختبار التحصيلي(

  .يبين ذلك
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)8(جدول رقم   

التجريبية للمقارنة بين متوسطات المجموعتين ) ANCOVA(تحليل التباين المشترك 
  والضابطة في األداء على االختبار التحصيلي البعدي

 مصدر التباین
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات

  قيمة
 ف

مستوى 
 الداللة

االختبار 
 القبلي

1 221.704 221.704 84.157 0.000 

 0.000 *408.603 1076.433 1076.433 1 المجموعات

   2.634 150.162 57 الخطأ

    62828.000 60 الكلي

  )α  0.05 ≤دالة إحصائياً عند(* 
  

كان له أثـر ذو  ) البرنامج التدريبي( أن أسلوب المعالجة ) 8(يتضح من الجدول رقم         
 α= ،408.603 =ف(داللة إحصائية على مقدار التحسن الناتج لدى المجموعـة التجريبيـة   

أي أن البرنامج التدريبي كان له أثر في تنمية مستوى معرفـة أفـراد المجموعـة     ،)0.000
وهذا ما تؤكده متوسطات أداء المعلمين فـي المجموعـة التجريبيـة    . التجريبية بشكل ملحوظ

  ).     7(والمجموعة الضابطة والتي هي لصالح المجموعة التجريبية كما يوضح الجدول رقم 
         
ما أثر برنامج تدريبي في تنمية المعرفة بصعوبات الـتعلم  "ة عن السؤال الرابع ولإلجاب       

تم استخراج المتوسطات المعدلة لـألداء علـى    "على قناعات المعلمين حول صعوبات التعلم؟
والجدول , بعد اخذ الفروق في االختبار القبلي بعين االعتبار) مقياس القناعات(المقياس البعدي 

  .يبين ذلك) 9(رقم 
  

  )9(جدول رقم 
  المتوسطات البعدیة المعدلة ألداء أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة على مقیاس القناعات

 المتوسطات المعدلة ةالمجموع

 100.333 التجريبية
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 90.067 الضابطة

  
) 100.333(أن المتوسط المعدل للمجموعـة التجريبيـة   ) 9(يتضح من الجدول رقم         

وهذا يشـير أن هنـاك فرقـا    , )90.067(بينما بلغ هذا المتوسط بالنسبة للمجموعة الضابطة 
ولمعرفة إذا كان هـذا الفـرق ذا   . ظاهريا بين أداء المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

) ANCOVA(تم استخدام تحليل التباين المشـترك  ) α0.05 ≤(عند مستوى داللة إحصائية 
مقيـاس  (للمقارنة بين متوسطات األداء على االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة 

  .يبين ذلك) 10(والجدول رقم , بعد اخذ الفروق في االختبار القبلي بعين االعتبار) القناعات
  

) 10( جدول رقم   

للمقارنة بين متوسطات المجموعتين التجريبية ) ANCOVA(التباين المشترك تحليل 
  والضابطة في األداء على مقياس القناعات البعدي

 مصدر التباین
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات

  قيمة
 ف

مستوى 
 الداللة

االختبار 
 القبلي

1 1263.504 1263.504 14.791 0.000 

 0.000 *18.509 1581.067 1581.067 1 المجموعات

   85.422 4869.030 57 الخطأ

    551496.000 60 الكلي

  )α  0.05 ≤دالة إحصائياً عند(* 
  

كان لـه أثـر ذو   ) البرنامج التدريبي(أن أسلوب المعالجة ) 8(يتضح من الجدول رقم         
 α= ، =18.509ف(داللة إحصائية على مقدار التحسن الناتج لـدى المجموعـة التجريبيـة    

أي أن البرنامج التدريبي كان له أثر في تنمية القناعـات اإليجابيـة لـدى أفـراد     ، ) 0.000
وهذا ما تؤكده متوسطات أداء المعلمـين فـي المجموعـة    . بية بشكل ملحوظالمجموعة التجري

التجريبية والمجموعة الضابطة والتي هي لصالح المجموعة التجريبية كما يوضح الجدول رقم 
)9 .(  
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