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اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�س للطالب ذوي �صعوبات التعلم 
مبنطقة ع�صري

د. عمر علوان عقيل 
 ق�سم الرتبية اخلا�سة بجامعة امللك خالد

ملخ�س
هدف���ت الدرا�س���ة اإىل التعرف على اإدراك معلم���ي التعليم العام خلربات التدري�ض للطالب ذوي �س���عوبات 
التعل���م يف مدينة اأبها مبنطقة ع�س���ري. وتكونت العينة م���ن )112( معلًما ومعلمة، اختريوا بطريقة ع�س���وائية من 
 Teachers› Perceptions معلمي ومعلمات التعليم العام باأبها مبنطقة ع�س���ري. واعتمدت الدرا�س���ة على مقيا�ض
 .of Teaching Students with LD in Inclusive Classrooms (Lusk, Thompson & Daane, 2008(
وقد قام الباحث برتجمته والتاأكد من منا�س���بته للبيئة ال�س���عودية. ومت ا�س���تخال�ض النتائج با�س���تخدام الأ�ساليب 
 ،)t-test( الإح�س���ائية الآتية: التوزيع التكراري، والن�س���بي، واملتو�س���ط احل�س���ابي، معامل الرتباط، اختب���ار ت
وحتلي���ل التباين الأحادي )One�Way ANOVA( وذلك لالإجابة عن ت�س���اوؤلت الدرا�س���ة. وا�ستخل�س���ت نتائج 
الدرا�س���ة اأن خربات معلمي ومعلمات التعليم العام نحو تدري�ض الطالب ذوي �س���عوبات التعلم متو�س���طة، وت�سمل 
خربات اإيجابية، واأخرى �س���لبية. كما خل�س���ت الدرا�س���ة اإىل اأن ملدة اخلربة التدري�س���ية واحل�س���ول على دورات 
تدريبية وور�ض عمل تخ�س�س���ية يف جمال �س���عوبات التعلم تاأثرًيا اإيجابًيا على خ���ربات معلمي التعليم العام نحو 
ن ذلك من قدراتهم يف توفري اخلدمات املنا�سبة، وميكنهم من  تدري�ض الطالب ذوي �سعوبات التعلم، حيث ُيح�سِّ

مراعاة الفروق الفردية بينهم. وقدمت الدرا�سة احلالية عدًدا من التو�سيات والقرتاحات يف هذا املجال.

Abstract 
The current study aimed to determine the perceptions of general education teach�

ers› experience in teaching students with learning disabilities in Abha. A sample of 
112 male and female teachers was selected randomly from primary and elementary 
schools. For the purpose of the study, a scale (Teachers› Perceptions of Teaching Stu�
dents with LD in Inclusive Classrooms) was translated and reviewed precisely before 
distribution. Validity and reliability of the scale were obtained. Statistic analysis used 
included mean, SD, correlation alpha, ANOVA, and T-test for answering the research 
questions. The results indicated that general education teachers› experience was fairly 
in the middle including positive and negative experiences. Also, there is an impact of 
length of teaching experience and whether participant had received training program 
about dealing with students with learning disabilities on experience of teaching LD 
students.  Discussion and recommendations are also offered based on the findings of 
this study. 
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مقدمة
يق�سي الطالب ذوو �سعوبات التعلم- يف اململكة العربية ال�سعودية جزًءا من وقتهم 
يف غرفة امل�سادر)Resource(Room كاأحد م�س���تويات الدمج- يتلقون الدعم وامل�ساعدة 
يف القراءة والكتابة والريا�سيات با�ستخدام ا�سرتاتيجيات خا�سة ت�ساعدهم على الفهم 
واملتابع���ة. وتعرف ه���ذه اخلدمات باللغة الجنليزي���ة  pull out services. غري اأن تدري�ض 
الطالب ذوي �س���عوبات التعلم يف ال�س���ف العادي يعد حتدًيا كبرًيا و�س���عًبا على معلمي 
ال�س���ف ب�سبب نق�ض املهارات الأ�سا�س���ية التي لديهم للتعامل مع الطالب ذوي �سعوبات 
التعلم. وقد اأ�س���ار  )Westwood, 2003( اإىل اأن املهارات الأ�سا�سية التي ينبغي اأن يتقنها 
معلم ال�س���ف لكي يتعامل مع الطالب ذوي �س���عوبات التعلم ت�س���مل:  القدرة على اإدارة 
ال�سف، والرتكيز على املهارات الأكادميية، والت�سجيع والدعم، وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 
تدري�ض متنوعة منا�س���بة لقدرات الطالب ذوي �سعوبات التعلم. كما يجب اأن يتقن معلم 
ال�س���ف الذي يتعامل مع الطالب ذوي �سعوبات التعلم القدرة على متابعة اأداء الطالب 
وحتقيق الأهداف، واإعط���اء التغذية الراجعة  feedback عن اأداء الطالب، والقدرة على 
ا�س���تخدام الأ�س���ئلة املنا�س���بة للتحقق من فهم الط���الب وقدرتهم عل���ى التعليم، واأخرًيا 
مراعاة الفروق الفردية �س���واء بني الطالب ذوي �س���عوبات التعلم اأنف�س���هم اأو العاديني. 
واإذا ما متت مقارنة هذه املهارات مع الربامج الأكادميية يف اجلامعات ال�سعودية لإعداد 
معلم���ي التعليم العام، جند اأن الفجوة كبرية وحتتاج ه���ذه الربامج اإىل تطوير وحتديث 
لتاأهيل معلمي التعليم العام بحيث يكونون قادرين على التعامل مع فئات الرتبية اخلا�سة 
املختلفة يف ال�س���ف العادي، وبناًء على ما �س���بق، فاإن احلاجة تبدو ما�س���ة لدرا�سة مدى 
اإدارات معلم���ي التعليم الع���ام خلربات التدري�ض للطالب ذوي �س���عوبات التعلم للوقوف 
عل���ى النق���اط التي حتتاج اإىل تطوير وحت�س���ني، وما يرتبط بها م���ن متغريات لدى عينة 
م���ن معلمي ومعلمات التعليم الع���ام باملرحلة البتدائية مبنطقة ع�س���ري باململكة العربية 

ال�سعودية.   

م�صكلة الدرا�صة
يواجه الطالب ذوي �س���عوبات التعلم عدد من ال�س���عوبات الأكادميية، وب�سبب هذه 
ال�سعوبات فاإنهم يق�سون عدًدا من احل�س�ض الدرا�سية يف الأ�سبوع لدى معلم �سعوبات 
التعل���م يف غرفة امل�س���ادر لتلقي الدعم وامل�س���اعدة وخا�س���ة  يف الريا�س���يات والقراءة 
والكتاب���ة. غ���ري اأن تعاملهم وتواجدهم يف ال�س���ف العادي اأكرث بكث���ري من تواجدهم يف 
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غرفة امل�سادر، ويقوم معلم ال�سف بتدري�سهم كل املقررات الدرا�سية والتي من �سمنها 
القراءة والكتابة والريا�سيات والتي تتطلب العديد من املهارات الأ�سا�سية للمعلم للتعامل 
مع الطالب ذوي �سعوبات التعلم. وب�سبب ق�سور هذه املهارات لدى معلمي التعليم العام، 
فاإن بع�ض منهم قد يواجهون العديد من امل�س���كالت وال�س���عوبات التي حتول دون حتقيق 
الأه���داف املرجوة من العملي���ة التعليمية وجودة التعليم والتعلم، واإك�س���اب الطالب ذوي 
�سعوبات التعلم املهارات واملعلومات التي ت�ساعدهم يف احل�سول على التح�سيل الدرا�سي 
اجليد.ويف �س���وء ما �سبق، تتحدد م�س���كلة الدرا�سة احلالية يف الك�سف عن اإدراك معلمي 
التعلي���م العام خل���ربات التدري�ض للط���الب ذوي �س���عوبات التعلم يف املرحل���ة البتدائية 

مبنطقة ع�سري. وبالتحديد فاإن الدرا�سة احلالية تبحث يف الإجابة عن الأ�سئلة التالية: 
• ما اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�ض للطالب ذوي �سعوبات التعلم 	

بال�سف العادي ؟ 
• ه���ل يختل���ف اإدراك معلم���ي التعليم الع���ام خل���ربات التدري����ض لللطالب ذوي 	

�سعوبات التعلم باختالف النوع ؟
• هل يختلف اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�ض الطالب ذوي �سعوبات 	

التعلم باختالف �سنوات اخلربة التدري�سية؟
• هل يختلف اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�ض للطالب ذوي �سعوبات 	

التعلم بح�سور ور�سة عمل اأو دورة تدريبية حول �سعوبات التعلم؟ 
• هل املوؤهل الدرا�س���ي ملعلمي التعليم العام يوؤثر على اإدراكهم خلربات التدري�ض 	

للطالب ذوي �سعوبات التعلم؟ 

اأهمية الدرا�صة
مبراجعة للرتاث البحثي ال�س���ابق، ح�س���ب ما توفر ل���دى الباحث، يف جمال خربات 
معلم���ي التعليم الع���ام نحو تدري�ض الطالب ذوي �س���عوبات التعلم واملتغ���ريات التي تتبع 
ذل���ك، وج���د الباحث اأن معظم الدرا�س���ات العربية تركز ب�س���كٍل كبري عل���ى مدى فعالية 
الدمج الكامل )ب�س���كٍل عام( وجناحه للطالب ذوي �سعوبات التعلم مع ق�سور وا�سح يف 
الدرا�س���ات التي تهتم بخربات معلمي التعليم العام نحو تدري�ض الطالب ذوي �س���عوبات 
التعلم خا�سة اأن معلم ال�سف هو الركيزة الأ�سا�سية لنجاح الدمج الكامل للطالب ذوي 
�سعوبات التعلم. تربز اأهمية الدرا�سة احلالية يف اأن مدى جناح الطالب ذوي ال�سعوبات 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



356

اأكادميًيا وتقبلهم الجتماعي يرتبط ب�س���كٍل كب���ري بخربة املعلم، فاإذا كانت هذه اخلربة 
جيدة اأثرت ب�س���كٍل اإيجابي على م�س���توى التح�س���يل الدرا�س���ي للطالب ذوي �س���عوبات 
التعلم وعلى الناحية الجتماعية لهم )Paris, 2000(. لذا، تعد الدرا�س���ة احلالية اإ�سافة 
م الدمج ب�سفة خا�سة من ناحية قدرة املعلم على التعامل مع  لر�سيد الدرا�سات التي تقيِّ
الطالب ذوي �سعوبات التعلم، ف�ساًل عن تقدميها ملقيا�ض منا�سب لقيا�ض خربات معلمي 

التعليم العام نحو تدري�ض الطالب ذوي �سعوبات التعلم. 

الهدف من الدرا�صة
هدفت الدرا�س���ة احلالية اإىل التعرف على اإدراك معلمي التعليم خلربات التدري�ض 
للطالب ذوي �سعوبات التعلم وعالقته بعدد من املتغريات مثل النوع، واخلربة التدري�سية، 

واملوؤهل الدرا�سي.

حدود الدرا�صة
حتددت الدرا�س���ة احلالية مبو�س���وعها والذي يتمثل يف درا�س���ة مدى اإدراك معلمي 
التعلي���م العام خل���ربات التدري�ض للطالب ذوي �س���عوبات التعل���م يف املرحلة البتدائية، 
وبحدودها املكانية مبنطقة ع�س���ري، وبحدودها الزمنية من الف�س���ل الدرا�سي الأول من 

العام اجلامعي 1434/1433ه�، كما حتددت الدرا�سة احلالية باأدواتها ومنهجها.   

الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة
يق�س���د مبعل���م التعليم الع���ام هنا ه���و املعلم الذي يق���وم بتدري�ض جمي���ع املقررات 
الدرا�سية للطالب -خا�سة يف ال�سفوف الثالثة الأوىل من املرحلة البتدائية - اأو املعلم 
الذي يقوم بتدري�ض مقرر واحد فقط �س���من اخت�سا�سه مثل معلم الريا�سيات اأو العلوم 
اأو اللغ���ة العربية.ويعد معلم التعليم العام عن�س���ًرا اأ�سا�س���ًيا يف عملية جناح الدمج لدى 
الطالب ذوي �س���عوبات التعلم، ويعول عليه الكثري من املهام وامل�س���وؤوليات جتاه الطالب 
ذوي �س���عوبات التعل���م بالإ�س���افة اإىل م���ا يتلقاه الطال���ب من دعم وم�س���اندة من غرفة 
امل�س���ادر )Florien, 1998(. وحي���ث اإن ن�س���بة كبرية من الطالب ذوي �س���عوبات التعلم 
ا دعم وم�ساندة جتاه  يحتاجون اإىل دعم وم�ساندة يف املهارات الأكادميية الأ�سا�سية، واأي�سً
ال�س���طرابات ال�س���لوكية والنفعالية التي قد يعاين بع�ض الطالب ذوي �س���عوبات التعلم 
منها. وعليه ف���اإن العديد من معلمي التعليم العام ُيظهرون درجات متفاوتة من املقاومة 
وعدم ر�س���اهم جتاه التعامل مع الطالب ذوي �س���عوبات التعلم يف ف�س���ولهم الدرا�سية، 

اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�س للطالب ذوي �صعوبات التعلم مبنطقة ع�صري
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وذلك ب�س���بب حتملهم اأعباء اإ�سافية تتمثل يف التعامل مع الطالب ذوي �سعوبات التعلم 
 )Westwood & Graham, س���واء من الناحي���ة الأكادميية اأو الناحية النفعالية ال�س���لوكية�
)2003. ويعمل معلمو التعليم العام الذين يقومون بتعليم الطالب ذوي �س���عوبات التعلم 
على اإظهار نوع من املقاومة يف تغيري اأ�س���اليب تدري�سهم وتكيف املنهج الدرا�سي ليواكب 
احتياج���ات الطالب ذوي �س���عوبات التعلم، وبالتايل تاأثري ذلك �س���لبًيا على التح�س���يل 
 )Konza, الدرا�س���ي لدى الطالب ذوي �س���عوبات التعلم )احلديدي، 2003(.وخل�س���ت
)2008 العوام���ل واملتغ���ريات التي ميك���ن اأن توؤثر على خربات معلم���ي التعليم العام نحو 
تدري����ض الطالب ذوي الحتياجات اخلا�س���ة – ومنهم الطالب ذوي �س���عوبات التعلم- 
فيما يلي: �س���عف التوا�س���ل مع معلم �سعوبات التعلم يف غرفة امل�سادر، ونق�ض املهارات 
التدري�س���ية الأ�سا�س���ية لدى معلمي التعليم العام للتعامل مع الط���الب ذوي الحتياجات 
اخلا�س���ة، ونق�ض تدريب معلمي التعليم العام يف التعامل مع ذوي الحتياجات اخلا�سة. 
وقد اأ�س���ارت )Ewing, 2002( اإىل اأن ثلث معلمي التعليم العام حديثي التخرج – الذين 
فر�ض عليهم التعامل مع ذوي الحتياجات اخلا�س���ة – قدموا ا�س���تقالتهم من العمل اأو 
قدموا طلبات لتغيري مهنتهم. كما �سملت درا�سة اأخرى  -بالإ�سافة ملعلمي التعليم العام 
- مدراء املدار�ض )School Principals( ، الأخ�سائي النف�سي، املر�سد الطالبي واأو�سحت 
النتائج اأنهم اأقل تفاوؤًل بنجاح دمج الطالب ذوي الحتياجات اخلا�س���ة مبدار�سهم ويف 
 Bartak(واأ�س���ارت نتائ���ج درا�س���ة .)Masnsett & Semmel, 1997( ف�س���ولهم الدرا�س���ية
  )Fry, 2004 & يف ا�س���رتاليا اإىل اأن خ���ربات معلم���ي التعلي���م الع���ام نح���و تدري�ض ذوي 
 Jahnukainen & Korhonen,( الحتياجات اخلا�س���ة كانت �س���لبية وحم���دودة. وتو�س���لت
)2003 يف فنلن���دا اإىل نتائج مت�س���ابهة مع ما تو�س���لت اإليه الدرا�س���ة ال�س���رتالية. وقام 
meta� مبراجعة درا�س���ات عديدة با�س���تخدام طريقة )Scruggs & Mastropieri, 1996( 
 analysis ، و�سملت عينة الدرا�سة 10500 من معلمي التعليم العام من الرجال والن�ساء، 
واأ�س���ارت النتائج اإىل اأن ثلثي اأفراد العينة مل يتم تاأهيلهم للتعامل مع ذوي الحتياجات 
اخلا�س���ة يف الف�س���ول العادية. وبالتايل، ف���اإن خرباتهم نحو التعام���ل مع الطالب ذوي 
الحتياج���ات اخلا�س���ة كانت غري مر�س���ية. كما اأ�س���ار العديد من اأف���راد العينة اإىل اأن 
ال�سيا�س���ات الرتبوية ل تاأخذ بعني العتبار الحتياجات الفعلية ملعلمي التعليم العام عند 
دمج الطالب ذوي الحتياجات اخلا�س���ة يف ف�س���ولهم الدرا�س���ية. كما اأ�سار العديد من 
ا -  اأن الواجب على معلم غرفة امل�سادر )معلم �سعوبات التعلم( اأن  اأفراد العينة - اأي�سً

د. عمر علوان عقيل 
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يكون له دور اأكرب يف تثقيفهم عن كيفية التعامل مع الطالب ذوي الحتياجات اخلا�سة، 
وذهب البع�ض من اأفراد العينة اإىل اأن التعامل مع ذوي الحتياجات اخلا�سة يقع �سمن 
م�سوؤوليات غرفة امل�سادر حتديًدا  ولي�ض على معلمي التعليم العام.واأ�سارت نتائج درا�سة 
 )Jobling & Moni, 2004( اإىل اأن بع����ض معلم���ي التعلي���م العام ل يرون اأنهم م�س���وؤولون 
ع���ن الط���الب ذوي الحتياجات اخلا�س���ة، واأن التعام���ل مع الط���الب ذوي الحتياجات 
اخلا�س���ة يف املدار�ض العادية يقع �س���من م�سوؤوليات معلمي الرتبية اخلا�سة �سمن غرفة 
امل�س���ادر، ويتمثل الهدف من دجمهم مع الطالب العاديني يف حت�سني وتطوير مهاراتهم 
الجتماعية فقط. واأ�سارت نتائج درا�سة  )Criswell, 1993( اإىل اأن 21% فقط من معلمي 
التعليم العام امل�ساركني يف الدرا�سة ل يعرفون اأهمية تكييف املنهج لرياعي الحتياجات 
الفردية للطالب ذوي الحتياجات اخلا�س���ة واأن ذلك يقع �سمن مهامهم وم�سوؤولياتهم. 
وقد اأ�س���ارت نتائ���ج درا�س���ة  )Carroll, Forline & Jobling, 2003( اإىل اأن اخلربات غري 
املر�س���ية – ومنها الإح�س���ا�ض بالحرتاق الذاتي Burning out- ل���دى العديد من معلمي 
التعلي���م العام قد يعود بالدرجة الأوىل اإىل �س���عف تاأهيلهم - اأثناء درا�س���تهم اجلامعية 
-يف التعام���ل مع الطالب ذوي الحتياجات اخلا�س���ة يف الف�س���ول العادية. وتتفق نتائج 
هذه الدرا�سة مع العديد من الدرا�سات الأخرى يف اأن املعلمني الذين ح�سلوا على تدريب 
مي���داين )Practicum( اأثناء درا�س���تهم اجلامعية اأو بعده���ا يف مدار�ض يدمج بها طالب 
من ذوي الحتياجات اخلا�سة  كانوا اأكرث كفاءًة واأداًء وتقباًل للطالب املعاقني من الذين 
    .)Avr�  ح�سلوا على تدريب ميداين يف مدار�ض عادية لي�ض بها طالب من ذوي الإعاقة

amidis, 2002 ; Reber, 1995(

اإجراءات الدرا�صة
ي�س���تمل هذا اجلزء من الدرا�سة على و�سف الإجراءات امل�ستخدمة من حيث منهج 
الدرا�س���ة وحتديد جمتمع الدرا�س���ة، وعينتها، والأداة امل�س���تخدمة وخط���وات تطويرها، 

والأ�ساليب الإح�سائية التي ا�ستخدمها الباحث لالإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة. 

منهج الدرا�صة
يعتم���د البحث احلايل على املنهج الو�س���في )Descriptive Research( وذلك ملعرفة 
مدى اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�ض للطالب ذوي �سعوبات التعلم وبع�ض 

املتغريات املرتبطة بها. 

اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�س للطالب ذوي �صعوبات التعلم مبنطقة ع�صري
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جمتمع الدرا�صة وعينتها
يتكون جمتمع الدرا�س���ة من جميع معلمي ومعلمات التعليم العام باملرحلة البتدائية 
مبدينة اأبها مبنطقة ع�س���ري ، وذلك خالل ال�س���نة الدرا�س���ية 1434/1433ه�، واأجريت 
هذه الدرا�س���ة على عينة مت اختيارها بالطريقة الع�س���وائية، وقد روعي يف اختيار العينة 
متغريات الدرا�س���ة من حيث النوع، اخلربة التدري�س���ية، واملوؤهل العلمي. ويو�سح جدول 

)1( و�سًفا لعينة الدرا�سة.
جدول )1(

توزيع اأفراد العينة ح�صب متغريات الدرا�صة
املجموعالن�صبة املئوية %العددامل�صتوىاملتغري

8676.8ذكرالنوع

112

2623.2اأنثى

3228.6ع�سر �سنوات فاأقلاخلربة التدري�سية
8071.4اأكرث من 10 �سنوات

مدى التعاون مع معلم �سعوبات 
التعلم

6759.8دائمًا
2017.9اأحيانًا
2421.4اأبدًا

دورة تدريبية يف جمال �سعوبات 
التعلم

3127.7نعم
8071.4ل

املوؤهل العلمي
3733دبلوم

7264.3بكالوريو�ض
32.7درا�سات عليا

اأدوات الدرا�صة
 Teachers› Perceptions of Teaching Students with LD inا�س���تخدم الباحث مقيا�ض
 )Lusk, Thompson & Daane, 2008( الذي اأعده لو�سك واآخرون Inclusive Classrooms 
كاأداة لالإجاب���ة عن اأ�س���ئلة البحث، وللتعرف على اإدراك  معلم���ي التعليم العام خلربات 
التدري����ض للط���الب ذوي �س���عوبات التعلم، ويتكون املقيا�ض يف ن�س���خته الأ�س���لية من 16 
فقرة، ويحتوي على عبارتني �س���لبيتني )8، 13( مت التعامل معهما اإح�س���ائًيا قبل البدء 
يف حتليل البيانات. وقد قام لو�س���ك وزمالوؤه بح�س���اب �س���دق وثبات املقيا�ض يف ن�سخته 
الأ�س���لية.  واأ�س���ارت النتائج اإىل اأن قيمة األفا كرونباخ Cronbach›s Alpha ) 87.( والتي 

د. عمر علوان عقيل 
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تعترب جيدة. ويعتمد املقيا�ض على اأ�سلوبليكرتذيالتدريجالرباعي تتمالإجابةعنهامنخالل 
اختيار الرقم املنا�سب 1-4 بحيثيمثاللرقم)1( ل اأوافق ب�سدة والرقم )4( اأوافق ب�سدة. 
وتتدرج الدرجة الكلية للمقيا�ض من 16-64 درجة بحيث متثل 64 خربات اإيجابية بينما 

16 خربات �سلبية نحو تدري�ض الطالب ذوي �سعوبات التعلم. 

اإعداد املقيا�س:
اأول: ترجم���ة املقيا����ض: متت ترجمة املقيا����ض اإىل اللغة العربية با�س���تخدام طريقة 
)Brislin, 1970(، وذل���ك قبل اعتماده ب�س���ورته النهائية باتب���اع اخلطوات التالية: )1( 
مت���ت ترجمة الن�س���خة الإجنليزية اإىل الن�س���خة العربي���ة، وذلك با�س���تخدام مرتجمني 
م�س���تقلني ومقارنة الرتجمتني للو�سول اإىل ن�س���خة اأولية متفق عليها. )2( متت مراجعة 
الن�س���خة الأولية من الناحية اللغوية والقواعد وغريها. )3( مت ترجمة الن�س���خة العربية 
ب�س���ورتها الأولي���ة اإىل اللغ���ة الإجنليزي���ة مرة اأخ���رى للتاأكد من دقة الرتجمة وتنا�س���ق 
املرادف���ات وعدم اختالف الرتجمة بني الن�س���خة الإجنليزية والعربي���ة. )4( مت اختبار 

املقيا�ض على عينة ا�ستطالعية من الطالب للتاأكد من منا�سبة الرتجمة وو�سوحها.
ثانيا: اإعداد املقيا�ض علي البيئة ال�سعودية:مت تطبيق املقيا�ض يف ن�سخته الأولية على 
عينة ا�س���تطالعية قوامها 40 فرًدا من معلمي التعليم العام مت ا�ستبعادهم فيما بعد من 

العينة الأ�سا�سية لهذا البحث. ومت ا�ستخال�ض النتائج التالية:
1-�صدق املقيا�س: )اأ( ال�س���دق الظاهري )Face Validity(: مت عر�ض املقيا�ض على 
5 من املحكمني املخت�س���ني من اأع�س���اء هيئة التدري�ض بق�س���مي الرتبية اخلا�س���ة وعلم 
النف����ض الرتب���وي بكلية الرتبي���ة – جامعة امللك خال���د، ومت اطالعهم عل���ى الهدف من 
الدرا�س���ة والعينة التي �س���يتم ا�س���تخدامها وطبيعة العينة وخ�سائ�س���ها. وقد اأو�سحت 
نتائ���ج هذه اخلطوة عل���ى اتفاق املحكمني على مالءمة فقرات املقيا�ض للبيئة ال�س���عودية 
ومنا�س���بته ل�س���تخدامه مع معلمي التعليم العام. ومت اإعادة �سياغة بع�ض الفقرات بناًء 
عل���ى املالحظات والقرتاحات الت���ي اأبداها بع�ض املحكمني. وجاءت ن�س���بة التفاق بني 
املحكمني 94 %. )ب( �س���دق الت�س���اق الداخلي: مت ح�س���اب قيمة ارتباط بري�س���ون بني 
درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقيا�ض وجاءت جميع قيم الرتباط دالة عند م�س���تويي 

)0.05 ، 0.01( ويو�سح جدول )2( نتائج ذلك.
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جدول )2(
معامالت الرتباط بني درجات فقرات املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س

ارتباطها مع الفقرةم
الدرجة الكلية

.313*اأ�سعر بالرتياح عندما اأتعاون مع معلم �سعوبات التعلم حول احتياجات الطالب التعليمية 1

يزداد م�س���توى تقدير الذات عند طالب �س���عوبات التعلم عندما يتم تعليمهم 2
.536**ب�سكل كامل يف الف�سول الدرا�سية العادية بدل من غرفة امل�سادر

ل ينخف�ض م�ستوى التح�سيل الدرا�سي للطالب العاديني عندما يدر�ض معهم 3
.335*الطالب ذوو �سعوبات التعلم يف نف�ض الف�سل

توج���د م�س���ادر وو�س���ائل كافي���ة يف الف�س���ل الع���ادي مل�س���اعدة الطالب ذوي 4
.493**�سعوبات التعلم لتجاوز م�ساكله التعليمية 

من خالل خرباتي فاإن معلمي �س���عوبات التعل���م يقدمون دعًما كافًيا للطالب 5
.409**ذوي �سعوبات التعلم عندما يدر�سون يف ال�سفوف العادية

ي�ستفيد الطالب ذوو �سعوبات التعلم عندما يتم تدري�سهم يف ال�سف العادي 6
.560**طول اليوم ب�سكل اأف�سل من تدري�سهم يف غرفة امل�سادر 

يقل الوقت ال���ذي اأبذله يف حتديد اأهداف املنهج عندما يدر�ض الطالب ذوي 7
.473**�سعوبات التعلم طول اليوم يف ال�سفوف العادية

اأق�س���ي وقًتا طوياًل يف ال�سف الدرا�سي ل�س���بط امل�سكالت ال�سلوكية للطالب 8
.359*ذوي �سعوبات التعلم.  

ل���دى معلمي ال�س���فوف امله���ارات واملعرف���ة الكافي���ة لتدري����ض الطالب ذوي 9
.430**�سعوبات التعلم يف ال�سف العادي.  

.672**لدي الوقت الكايف لتعديل املنهج ليواكب احتياجات الطالب ذوي �سعوبات التعلم. 10
.600**درا�ستي يف الكلية �ساهمت يف اإعدادي لتدري�ض الطالب ذوي �سعوبات التعلم يف ال�سف العادي.11
.343*تدري�ض الطالب ذوي �سعوبات التعلم يف ال�سف العادي هو حق من حقوقهم.12

ل اأ�سعر بالرتياح عندما اأريد اأن اأطبق بع�ض اخلطط اخلا�سة بالطالب ذوي 13
.409**�سعوبات التعلم عندما يتم تدري�سهم طول الوقت يف ال�سفوف العادية.

ل ي�س���عر الطالب ذو �س���عوبات التعل���م باإعاقاته مثل كونه اأبك���م اأو خمتلًفا اأو 14
.316*فا�ساًل عندما يدر�ض طول الوقت يف ال�سفوف العادية.

اأحتمل م�س���وؤولية اأ�سا�س���ية عن م�ستوى التح�سيل الدرا�س���ي  جلميع الطالب 15
.570**العاديني وذوي �سعوبات التعلم يف ال�سف.

.705**ي�سعر الطالب ذوو �سعوبات التعلم بالنتماء عندما يو�سعون يف ال�سف العادي فقط. 16

* قيم دالة عند م�ستوي دللة )0.05(           ** قيم دالة عند م�ستوي دللة )0.01(
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2-ثبــات املقيا�ــس: )اأ( ثبات األفا كرنباخ: حتق���ق الباحث من ثبات املقيا�ض، وذلك 
با�س���تخراج الت�س���اق الداخل���ي للمقيا�ض بدلل���ة الفقرة بح�س���اب معامل األف���ا كرونباخ 
)Cronbach›s Alpha( كموؤ�سر على درجة ثبات املقيا�ض ككل حيث ل يحتوي املقيا�ض على 
اأبعاد. وجاءت قيم���ة معامل األفا كرونباخ للمقيا�ض )0.74( وهي  درجة ثبات مطمئنة. 
)ب( ثبات التجزئة الن�سفية: مت تق�سيم درجات العينة ال�ستطالعية على العبارات اإىل 
درجات خا�س���ة بالأ�سئلة الزوجية ودرجات خا�سة بالأ�سئلة الفردية واأ�سارت النتائج اإيل 

توافر درجة مطمئنة لثبات املقيا�ض. ويو�سح جدول )3( نتائج ذلك.
جدول )3(

ثبات التجزئة الن�صفية

ثبات األفا

0.635قيمة الفااجلزء الأول
8عدد العبارات

0.646قيمة الفااجلزء الثاين
8عدد العبارات

16عدد عبارات املقيا�ض
0.487الرتباط بني اجلزاأين

0.655ت�سحيح الرتباط مبعادلة �سبري مان براون
0.595درجة الثبات مبعمل جتمان

وبن���اًء عل���ى ما جتمع لدى الباحث م���ن دللت ثبات، وما حتقق من �س���دق املحتوى 
با�س���تخدام املنهجية العلمية يف الرتجمة وجمع املعلومات والبيانات وحتليلها اإح�سائًيا، 
فاإن هذا املقيا�ض ب�س���ورته احلالية يعترب مقبوًل لأغرا�ض هذا البحث وجاهًزا للتطبيق 

على اأفراد العينة.  
اإجراءات التطبيق: بعد النتهاء من ترجمة املقيا�ض واحل�س���ول على دللت �سدق 
وثب���ات مر�س���ية، مت خماطب���ة الإدارة العامة للرتبي���ة والتعليم مبنطقة ع�س���ري بخطاب 
يو�سح الغر�ض من الدرا�سة واأهدافها، والتعليمات اخلا�سة بتطبيق املقيا�ض. وقد ح�سل 
الباحث على موافقة الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة ع�سري لتطبيق املقيا�ض على 
جمتمع الدرا�س���ة؛ حيث مت اإر�س���ال املقيا�ض م���ع تعليمات التطبي���ق اإىل املدار�ض التي مت 

اختيارها ع�سوائًيا �سمن مدرا�ض مدينة اأبها مبنطقة ع�سري التعليمية.  
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Closed� املعاجلة الإح�صائية:بالن�س���بة لالأ�سئلة املغلقة والتي تتطلب اإجابة حمددة
 ended questions مت ا�س���تخراج درج���ة كلي���ة ل���كل ف���رد من اأف���راد العين���ة وذلك بجمع 
الدرجات على جميع فقرات الختبار، وحيث اإن املقيا�ض رباعي متدرج )4،3،2،1( فاإن 
اأعل���ى درجة ممكنة على الختبار هي )64( تعك�ض خ���ربات ايجابية واأدنى درجة )16( 
���ا بتحديد درجة متثل حًدا للكفاية يرت�س���يه  وتعك����ض خربات �س���لبية. وقام الباحث اأي�سً
الباحث ليكون معياًرا مل�س���توى خربات معلمي التعليم العام، وقد مت تق�س���يم ال�ستجابات 
املتوقع���ة عل���ى الختب���ار الت���درج الرباع���ي )4،3،2،1( اإىل ث���الث فئات: الفئ���ة الأوىل 
)1.99-1.00( وت���دل على خربات �س���لبية ، الفئة الثاني���ة )2.99-2.00( وتدل على 
خربات متو�س���طة، الفئة الثالثة )4.00-3.00( وتدل على خربات ايجابية. وبالن�س���بة 
لالأ�س���ئلة املفتوح���ة  Open�ended questions يف اآخ���ر املقيا�ض مت �س���وؤال اأفراد العينة عن 
اأي مالحظات اإ�سافية حول اخلربات يف التعامل مع الطالب ذوي �سعوبات التعلم، وقد 
اأعطي هذا ال�س���وؤال لإتاحة الفر�س���ة لأفراد العينة لإ�س���افة ما يرونه مهًما بهذا ال�ساأن. 
ويوجد العديد من الإجراءات والأ�س���اليب للتعامل مع الأ�سئلة املفتوحة تعتمد على نوعية 
الأ�س���ئلة والهدف من الدرا�س���ة كما اأ�س���ار اإىل ذلك Strauss and Corbin )1990(. وقد 
اأختار الباحث اأحد هذه الأ�س���اليب ملنا�س���بته للدرا�س���ة احلالية وهو م���ا يعرف باملقارنة 
الثابت���ة Constant Comparison. وي�س���م هذا الأ�س���لوب ثالث خطوات اأ�سا�س���ية تتلخ�ض 
يف الت���ايل: 1( ترمي���ز جميع ال�س���تجابات املفتوحة برمز خا�ض، 2( جمع املت�س���ابه من 
ال�س���تجابات وو�س���عها يف جمموع���ات م�س���تقلة، 3( ت�س���مية ه���ذه املجموعات. و�س���يتم 
ا�س���تعرا�ض النتائج تباعًا مع كل �سوؤال من اأ�س���ئلة البحث ح�سب منا�سبته. كما ا�ستخدم 
الباحث الأ�ساليب الإح�س���ائية الآتية: التوزيع التكراري، والن�سبي، واملتو�سط احل�سابي، 
 )One�Way ANOVA( وحتليل التباين الأح���ادي ،)t�test( معام���ل الرتباط، اختب���ار ت

وذلك لالإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة. 

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها
ال�صــوؤال الأول: م���ا اإدراك معلم���ي التعليم الع���ام خلربات التدري����ض للطالب ذوي 
�س���عوبات التعلم بال�س���ف العادي؟ ولالإجابة عن ال�س���وؤال الأول مت ح�س���اب املتو�سطات 
والتك���رارات على جمي���ع الفقرات والدرجة الكلية وح�س���اب املتو�س���ط الإجمايل للدرجة 

الكلية على املقيا�ض، ويو�سح جدول )4( نتائج ذلك.  

د. عمر علوان عقيل 
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جدول )4(
التكرار والن�صبة املئوية ل�صتجابات اأفراد العينة على جميع فقرات املقيا�س

موافق ب�صدةموافقل اأوافقل اأوافق ب�صدةالفقرات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

اأ�سعر بالرتياح عندما اأتعاون 
مع معلم �سعوبات التعلم حول 
احتياجات الطالب التعليمية 

21.854.55044.65549.1

يزداد م�ستوى تقدير الذات عند طالب 
�سعوبات التعلم عندما يتم تعليمهم 
ب�سكل كامل يف الف�سول الدرا�سية 

العادية بدل من غرفة امل�سادر
43.6282556502421.4

ل ينخف�ض م�ستوى التح�سيل 
الدرا�سي للطالب العاديني 

عندما يدر�ض معهم الطالب ذوي 
�سعوبات التعلم يف نف�ض الف�سل

54.52320.547423733

توجد م�سادر وو�سائل كافية يف 
الف�سل العادي مل�ساعدة الطالب 

ذوي �سعوبات التعلم لتجاوز 
م�ساكله التعليمية 

2219.63833.93531.31715.2

من خالل خرباتي فان معلمي 
�سعوبات التعلم يقدمون دعما 
كافيا للطالب ذوي �سعوبات 

التعلم عندما يدر�سون يف 
ال�سفوف العادية

983430.44338.42623.2

ي�ستفيد الطالب ذوي �سعوبات التعلم 
عندما يتم تدري�سهم  يف ال�سف 

العادي طول اليوم  ب�سكل اأف�سل من 
تدري�سهم يف غرفة امل�سادر 

983127.747422522.3

يقل الوقت الذي ابذله يف حتديد 
اأهداف املنهج عندما يدر�ض 
الطالب ذوي �سعوبات التعلم 
طول اليوم يف ال�سفوف العادية

108.94035.75246.4108.9

اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�س للطالب ذوي �صعوبات التعلم مبنطقة ع�صري
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موافق ب�صدةموافقل اأوافقل اأوافق ب�صدةالفقرات
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

اأق�سي وقتًا طوياًل يف ال�سف 
الدرا�سي ل�سبط امل�سكالت ال�سلوكية  

للطالب ذوي �سعوبات التعلم.  
19176255.42522.365.4

لدى معلمي ال�سفوف املهارات واملعرفة 
الكافية لتدري�ض الطالب ذوي �سعوبات 

التعلم يف ال�سف العادي.  
108.95347.34136.387.1

لدي الوقت الكايف لتعديل املنهج 
ليواكب احتياجات الطالب ذوي 

�سعوبات التعلم. 
2118.85246.43531.332.7

درا�ستي يف الكلية �ساهمت يف 
اإعدادي لتدري�ض الطالب ذوي 

�سعوبات التعلم يف ال�سف العادي
2017.94237.53632.11412.5

تدري�ض الطالب ذوي �سعوبات 
التعلم يف ال�سف العادي هو حق 

من حقوقهم
76.31614.36255.42724.1

ل ا�سعر بالرتياح عندما اأريد ان 
اأطبق  بع�ض اخلطط اخلا�سة 
بالطالب ذوي �سعوبات التعلم 

عندما يتم تدري�سهم طول الوقت 
يف ال�سفوف العادية

1816.16356.32724.143.6

ل ي�سعر الطالب ذوي �سعوبات 
التعلم الإح�سا�ض باإعاقاته مثل 

كونه اأبكما اأو خمتلفا اأو فا�سال  
عندما  يدر�ض طول الوقت يف 

ال�سفوف العادية

76.32320.56759.81513.4

اأحتمل م�سوؤولية اأ�سا�سية عن 
م�ستوى التح�سيل الدرا�سي  

جلميع الطالب العاديني وذوي 
�سعوبات التعلم يف ال�سف

76.328256053.61715.2

ي�سعر الطالب ذوي �سعوبات 
التعلم بالإنتماء عندما يو�سعون 

يف ال�سف العادي فقط 
21.82219.66154.52724.1

د. عمر علوان عقيل 
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ويالحظ من جدول ) 4( اأن الإجابات عن بع�ض الفقرات اأظهرت بع�ض اخلربات   
ال�سلبية والإيجابية لدى معلمي التعليم العام نحو تدري�ض الطالب ذوي �سعوبات التعلم. 
فمثاًل من اخلربات ال�س���لبية ما اأجاب اأفراد عليه 47.4% من  اأفراد العينة للفقرة رقم 
)9(« لدى معلمي ال�س���فوف املهارات واملعرفة الكافية لتدري�ض الطالب ذوي �س���عوبات 
التعلم يف ال�سف العادي«، و )46.4%( من اأفراد العينة للفقرة رقم )10( » لدي الوقت 
ال���كايف لتعديل املنهج ليواك���ب احتياجات الطالب ذوي �س���عوبات التعلم« و )46%( من 
اأف���راد العين���ة للفقرة رقم )7( » يقل الوقت الذي ابذله يف حتديد اأهداف املنهج عندما 
يدر����ض الط���الب ذوي �س���عوبات التعلم ط���ول اليوم يف ال�س���فوف العادية«. وم���ن اأمثلة 
اخلربات الإيجابية لدى معلمي التعليم العام نحو تدري�ض الطالب ذوي �س���عوبات التعلم 
م���ا اأج���اب 50% من اأفراد العين���ة للفقرة رقم )2( » يزداد م�س���توى تقدي���ر الذات عند 
طالب �س���عوبات التعلم عندما يتم تعليمهم ب�س���كل كامل يف الف�س���ول الدرا�سية العادية 
بدل من غرفة امل�س���ادر« و )55%( للفقرة رقم ) 12( » تدري�ض الطالب ذوي �س���عوبات 
التعل���م يف ال�س���ف العادي هو حق من حقوقهم«، وتعك�ض ه���ذه الفقرات خربات ايجابية 

ورغبة جيدة يف التعامل مع الطالب ذوي �سعوبات التعلم.
جدول ) 5 (

املتو�صط للعينة على املقيا�س ككل مع النحراف املعياري
الإنحراف املعيارياملتو�صطحجم العينة

1122.68.40

ويب���ني جدول ) 5 ( اأن متو�س���ط درجات العينة على املقيا�ض )2.68( وهو ما ي�س���ري 
اإىل اأن خربات معلمي التعليم العام نحو تدري�ض الطالب ذوي �س���عوبات التعلم تقع �سمن 
اخلربات املتو�س���طة ح�سب توزيع الفئات التي مت الإ�س���ارة لها �سابًقا. وتدعم هذه النتيجة 
ال�ستجابات املفتوحة لأفراد العينة، حيث مت توزيع الإجابات اإىل ثالث جمموعات رئي�سة:

الدمــج وتطبيقاتــه: »يف�س���ل دم���ج الطالب ذوي �س���عوبات التعل���م ولكن لي�ض . 1
دجًما كاماًل فهم بحاجة اإىل خدمات غرفة امل�سادر كداعم اأ�سا�سي لهم« ؛ »اأن 
الطالب ذوي �س���عوبات التعلم ل ي�س���تفيدون من الدرا�سة يف الف�سل العادي بل 
يجب اإحلاقهم بغرفة امل�سادر فقط«؛ »ل ينبغي تدري�ض الطالب ذوي �سعوبات 
التعلم يف غرفة امل�س���ادر بل يف ال�س���ف العادي اأ�س���وة باأقرانهم العاديني«؛ »ل 

اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�س للطالب ذوي �صعوبات التعلم مبنطقة ع�صري
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ي�ستفدن الطالبات ذوات �سعوبات التعلم من الدرا�سة يف ال�سف العادي ب�سبب 
عدم منا�سبة املنهج الدرا�سي وطرق التقييم والتدري�ض«؛ 

التجهيــزات املدر�صيــة واملتخ�ص�صــني:« تخ�س���ي�ض وقت اإ�س���ايف وح�س����ض اأكرث . 2
لهم«؛ » توفري الو�س���ائل التعليمية وامل�ساعدة للطالب ذوي �سعوبات التعلم لي�سهل 
تدري�س���هم ومتابعتهم يف الف�س���ل العادي«؛ »يجب توفري و�سائل تعليمية للطالبات 
ذوات �سعوبات التعلم يف الف�سول العادية ولي�ض يف غرفة امل�سادر حيث ان تعلمهن 
يف غرفة امل�س���ادر يزيد من احلالت �سوًءا وعدم الثقة بالنف�ض واخلجل وال�سعور 

بالوحدة«؛ »قلة الكوادر املوؤهلة للتعامل مع الطالبات ذوات �سعوبات التعلم«. 
التوعية والتدريب:« على اإدارة الرتبية اخلا�سة توفري تخ�سي�ض وتكثيف الربامج . 3

والدورات التدريبية حول �س���عوبات التعلم«؛ » م�س���اركة معلم �سعوبات التعلم يف 
التدري�ض داخل الف�س���ل العادي ول يقت�سر فقط دوره يف غرفة امل�سادر«؛ »عدم 
مراعاة الفروق الفردية للطالبات ذوات �سعوبات التعلم«؛ » عدم توعية املعلمات 

بطرق املنا�سبة للتعامل مع الطالبات ذوات �سعوبات التعلم«. 
ال�صــوؤال الثاين: هل يختلف اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�ض لللطالب 
ذوي �س���عوبات التعلم باختالف النوع؟ولالإجابة عن هذا ال�س���وؤال مت مقارنة متو�سطات 
الدرجات على املقيا�ض وذلك با�ستخدام اختبار ت )t�test( وذلك ملقارنة م�ستوى خربات 
معلمي ومعلمات التعليم العام نحو تدري�ض الطالب ذوي �سعوبات التعلم، واأي�سا البحث 

عما اإذا كان الفرق بني املجموعتني دال اإح�سائًيا. ويو�سح جدول )6( نتائج ذلك.
جدول )6( 

نتائج اختبار )ت( لدللة الفرق بني متو�صطي درجات اإدراك معلمي التعليم العام  
خلربات التدري�س للطالب ذوي �صعوبات التعلم

املجموعةالعدداملتو�صطالنحراف املعياريقيمة تم�صتوى الدللة

معلمون0.710.622.6386غري دالة
معلمات0.462.7326

ويت�س���ح من جدول )6( اأن قيمة )ت( غري دالة اإح�س���ائًيا. وهذا يعني اأنه ل توجد 
فروق دالة اإح�س���ائًيا  بني  متو�سطي درجات معلمي ومعلمات التعليم العام. وي�سري ذلك 

د. عمر علوان عقيل 
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اإىل اأن كاًل من املعلمني واملعلمات يف التعليم العام لديهم خربات مت�س���اوية �س���واء اأكانت 
اإيجابية اأم �س���لبية نحو تدري�ض الطالب ذوي �س���عوبات التعلم. وقد يعود ال�سبب يف عدم 
وجود فروق بني املعلمني واملعلمات اإىل ت�س���ابه برامج اإعدادهم يف املرحلة اجلامعية من 
حيث حمتوى املقررات والتدريب امليداين واخلطط الدرا�س���ية ب�س���كٍل عام وبالتايل عدم 
وج���ود اختالف يف اخلربات التي يواجهونها عند تدري�ض الطالب ذوي �س���عوبات التعلم 
وهو ما ينطبق اأي�س���ًا على الأ�س���ئلة املفتوحة من حيث ت�س���ابه املالحظات والإجابات بني 
املعلمني واملعلمات، ويعزو الباحث -اأي�س���ًا -عدم وجود فروق بني املعلمني واملعلمات اإىل 
اأن النظام الرتبوي وال�سيا�س���ة التعليمي���ة والبيئة الرتبوية باململكة العربية ال�س���عودية ل 
تفرق بني مدرا�ض البنني والبنات من حيث تطبيق اللوائح والتعليمات ال�سادرة من وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م، حيث توؤكد ذلك جمي���ع اللوائح والأنظمة وتوحيده���ا جلميع العاملني 
والعامالت يف جمال التعليم العام ب�س���كٍل عام اأو الرتبية اخلا�س���ة على وجه اخل�سو�ض 
وحثه���ا على اتقان العمل والرقي بالعملية التعليمية والتمتع بالأخالق احلميدة وم�س���اواة 

احلقوق بني اجلن�سني وتوفري اخلدمة املنا�سبة �سواء للبنني اأو البنات.  
ال�صــوؤال الثالث: هل يختل���ف اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�ض الطالب 
ذوي �س���عوبات التعلم باختالف �سنوات اخلربة التدري�سية؟ولالإجابة عن ال�سوؤال الثالث 
 )t-test( مت مقارن���ة متو�س���طات الدرج���ات على املقيا�ض وذلك با�س���تخدام اختب���ار ت
وذلك ملقارنة م�س���توى خ���ربات معلمي العام نحو تدري�ض الطالب ذوي �س���عوبات التعلم 
بناًء على مدة اخلربة التدري�س���ية واأي�سا البحث عما اإذا كان الفرق بني املجموعتني دال 

اإح�سائًيا . ويو�سح جدول )7( نتائج ذلك.
جدول )7( 

نتائج اختبار )ت( لدللة الفرق بني متو�صطيدرجات اإدراك معلمي التعليم العام خلربات 
التدري�س للطالب ذوي �صعوبات التعلم باختالف �صنوات اخلربة التدري�صية

�صنوات اخلربةالعدداملتو�صطالنحراف املعياريقيمة تم�صتوى الدللة

اأقل من ع�سر �سنوات0.05.10.822.4732
اأكرث من ع�سر �سنوات0.452.7280

يت�س���ح من ج���دول )7( اأن قيم���ة )ت( دالة اإح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.05( بني 
متو�س���طي درجات اأفراد جمموعتي اخلربة التدري�س���ية. وذلك ل�س���الح �سنوات اخلربة 
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اأكرث من ع�س���ر �س���نوات. وهذا يعن���ي اأن اخلربة التدري�س���ية توؤثر على  م�س���توى خربات 
املعلمني واملعلمات نحو تدري�ض الطالب ذوي �سعوبات التعلم. وكان متو�سط اأفراد العينة 
الذين لديهم خربة اأقل من ع�س���ر �س���نوات  )2.47( ومتو�س���ط اأفراد العينة التي تزيد 
خربتهم التدري�س���ية عن ع�سر �سنوات )2.72( وهو اأكرب من متو�سط اأفراد العينة التي 
تقل خربتهم التدري�س���ية عن ع�س���ر �س���نوات.  وملعرفة حجم الأثر )Effect Size(  وذلك 
با�ستخدام معادلة ح�ساب مربع ايتا )Eta Squared( ، اأ�سفرت النتائج اأن قيمة مربع ايتا 
 Cohen,( مما يدل على اأن حجم التاأثري متو�سط وذلك ح�سب ت�سنيف )ي�ساوي )0.037
1988(، مم���ا يعن���ي اأن حوايل 3.7% من التباين يف خربات اأفراد العينة ميكن تف�س���ريه 

من خالل اختالف مدة اخلربة التدري�س���ية. وتتفق النتائج مع جميع الدرا�س���ات العربية 
والأجنبية والتي متت الإ�س���ارة لها يف الدرا�س���ات ال�س���ابقة واأهمها )Ewing, 2002( من 
حيث اإن املعلمني حديثي التخرج والذين لديهم خربة تدري�س���ية ب�سيطة عر�سة للخربات 

ال�سيئة اأكرث من اأقرانهم الذين يتمتعون بخربات تدري�سية طويلة. 
ال�صــوؤال الرابع: هل يختل���ف اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�ض للطالب 
ذوي �سعوبات التعلم بح�سور ور�سة عمل اأو دورة تدريبية حول �سعوبات التعلم؟ولالإجابة 
عن ال�سوؤال الرابع مت مقارنة متو�سطات الدرجات على املقيا�ض وذلك با�ستخدام اختبار 
ت )t�test( وذلك ملقارنة م�ستوى خربات معلمي العام نحو تدري�ض الطالب ذوي �سعوبات 
التعلم بناًء على ح�سولهم على ور�ض عمل حول �سعوبات التعلم من عدمه واأي�سا البحث 

عما اإذا كان الفرق بني املجموعتني دال اإح�سائًيا. ويو�سح جدول  )8( نتائج ذلك.
جدول )8(

 نتائج اختبار )ت( لدللة الفرق بني متو�صطيدرجات اإدراك معلمي التعليم العام 
باختالف ح�صورهم ور�صة عمل حول �صعوبات التعلم 

م�صتوى 
ح�صور ور�صة عملالعدداملتو�صطالنحراف املعياريقيمة تالدللة

نعم0.052.240.542.8531
ل0.592.5882

يت�س���ح من ج���دول )8( اأن قيمة )ت( دالة اإح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.05( ، اأي 
اأن���ه يوج���د فرق يف م�س���توى اخلربة نحو تدري����ض الطالب ذوي �س���عوبات التعلم، وذلك 
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�س���الح معلم���ي ومعلمات التعليم العام الذين ح�س���روا ور�ض عم���ل اأو دورة تدريبية حول 
�سعوبات التعلم. وكان متو�سط اأفراد العينة الذين مل يح�سروا ور�سة عمل حول �سعوبات 
التعلم  )2.58( ومتو�سط اأفراد العينة الذين �سبق ح�سروهم ور�سة عمل حول �سعوبات 
التعلم )2.85( وهو اأكرب من متو�س���ط اأفراد العينة الذين مل يح�س���روا ور�سة عمل حول 
�س���عوبات التعلم.  وملعرفة حجم الأثر )Effect Size(  وذلك با�س���تخدام معادلة ح�س���اب 
مرب���ع ايت���ا )Eta Squared( ، اأ�س���فرت النتائج اأن قيمة مربع ايتا ي�س���اوي )0.04( مما 
يدل على اأن حجم التاأثري متو�سط وذلك ح�سب ت�سنيف )Cohen, 1988(.وت�سري النتائج 
اإىل اأهمي���ة التطوير املهني  professional development ملعلمي ومعلمات التعليم العام يف 
حت�س���ني خرباتهم وقدراته���م يف التعامل مع الطالب ذوي �س���عوبات التعلم مما ينعك�ض 

ايجابيًا على اإجتاهاتهم نحو تعليمهم بطريقة اكرث فعالية. 
ال�صــوؤال اخلام�ــس: ه���ل املوؤهل الدرا�س���ي ملعلمي التعلي���م العام يوؤثر عل���ى اإدراكهم 
خل���ربات التدري����ض للط���الب ذوي �س���عوبات التعلم؟مت ح�س���اب تكرارات ومتو�س���طات 
ا�س���تجابات اأفراد العينة نحو خرباتهم يف التعامل مع الطالب ذوي �سعوبات التعلم بناًء 
على موؤهلهم الدرا�س���ي كما يف جدول )9( والذي يو�سح اأن متو�سط ال�ستجابات لأفراد 

العينة يعترب مت�ساوًيٍا.
جدول )9( 

متو�صط ا�صتجابات اأفراد العينة على املقيا�س ح�صب املوؤهل الدرا�صي

املوؤهل الدرا�صيالعدداملتو�صطالنحراف املعياري
دبلوم0.312.6237
بكالوريو�ض0.702.6772
درا�سات عليا0.132.523

 )One wayولالإجابة عن ال�س���وؤال اخلام�ض مت اإجراء حتلي���ل التباين يف اجتاه واحد
)ANOVA. حيث يالحظ اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى خربة معلمي 

ومعلمات التعليم العام بناًء على املوؤهل الدرا�سي كما يو�سحه اجلدول رقم )10(.
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جدول )10( 
نتائج اختبار )ف( لدللة الفرق بني متو�صطيدرجات اإدراك معلمي التعليم العام 

باختالف املوؤهل الدرا�صي

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى الدللةقيمة فاملربعات

102.05.14.86.بني املجموعات 38.49109.35داخل املجموعات
38.60111املجموع

وقد يعود ال�سبب يف عدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا يف اأن بيئة العمل، وهي مدرا�ض 
التعليم العام تعد مت�سابهة حلٍد كبري والأنظمة املتبعة يف هذه املدار�ض تعد مت�ساوية اإىل 
ح���ٍد كبري كونها جميًعا تخ�س���ع لنظام وزارة الرتبية والتعلي���م، وبالتايل قد يواجه معلمو 

ومعلمات التعليم العام خربات مت�سابهة.

اخلامتة والتو�صيات 
اأو�س���حت نتائج الدرا�س���ة احلالية اأن اإدراك معلمي التعليم العام خلربات التدري�ض 
للطالب ذوي �س���عوبات التعلم يندرج حتت امل�س���توى املتو�سط مبا يعني اأن هناك خربات 
ايجابية واأخرى �س���لبية. كما اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن مدة اخلربة التدري�سية وح�سور 
ور����ض عم���ل حول �س���عوبات التعلم لها تاأث���ري اإيجابي عل���ى اإدراك معلم���ي التعليم العام 
خلربات التدري�ض للطالب ذوي �س���عوبات التعلم.وبناًء على النتائج التي تو�س���لت اإليها 
الدرا�س���ة احلالية يرى الباحث اأهمية طرح التو�س���يات التالية: )1( اإعادة تاأهيل معلمي 
ومعلمات التعليم العام مبا يتنا�سب ومتطلبات دمج الطالب ذوي �سعوبات التعلم وتوفري 
اخلدم���ات امل�س���اندة وتكييف املناهج مبا يلبي احتياجاته���م التعليمية الفردية من خالل 
التنمي���ة املهنية  professional development وما ي�س���مل ذلك م���ن ور�ض العمل والربامج 
التدريبية والدبلومات املتخ�س�س���ة. )2( توفري مقررات متخ�س�سة يف مرحلة الدرا�سة 
اجلامعي���ة ملعلمي التعليم العام حت���ى يكون لديهم خلفية علمي���ة يف التعامل مع الطالب 
ذوي �س���عوبات التعلم وخ�سائ�س���هم واحتياجاتهم التعليمية. )3( تهيئة البيئة التعليمة 
ومدرا����ض التعليم الع���ام وتوفري املواد الالزمة والو�س���ائل التعليمية التي ت�س���هم يف دمج 
الطالب ذوي �س���عوبات التعلم وانخراطهم ب�س���كٍل اأكرب يف التعليم العام. )4( اإ�س���دار 
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الت�س���ريعات والأنظم���ة التي تكفل ح���ق تعليم الطالب ذوي �س���عوبات التعلي���م ومراعاة 
احتياجاته���م الرتبوية وال�س���لوكية والنف�س���ية والإجتماعية. )5( تاأكي���د اأهمية دور معلم 
�سعوبات التعلم يف ن�سر التوعية بني معلمي التعليم العام باأف�سل ال�سبل والطرق للتعامل 
م���ع الطالب ذوي �س���عوبات التعل���م وم�س���اندة معلم التعلي���م العام وتقدمي ال�ست�س���ارة 

املنا�سبة يف هذا املجال. 
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