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  א
رفة معلمي التحقق من فاعلية برنامج تدرييب مجعي يف حتسني مستوى مع إىلهدفت هذه الدراسة 

واحد وأربعون  وقد شارك يف هذه الدراسة ،وأساليبه مببادئ تعديل السلوك عقلياً األطفال املعوقني
وجلمع  .يف مراكز ومعاهد للتربية اخلاصة يف دول جملس التعاون اخلليجي معلماً ومعلمة يعملون

تنفيذ الربنامج  وطبق على أفراد الدراسة مرة قبل ،اختبار يف تعديل السلوك املعلومات صمم
قد و .واستخدم حتليل التباين املشترك لدراسة أثر الربنامج ،ومرة بعد االنتهاء من تنفيذه ،التدرييب

املعلمني واملعلمات مببادئ تعديل السلوك  مستوى معرفة يف زيادة النتائج أن الربنامج كان فعاالًبينت 
 اخلربة أويف حني مل يكن للجنس  ،يف األداء أثر دال إحصائياً ذااملؤهل العلمي كان  أنو ،وأساليبه

  . داللة االتدريسية أثر ذ

                                           
 .لتربوية، اجلامعة األردنية، األردنيف كلية العلوم ا أستاذ ∗
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   مقدمة -1
ن باـشهدت العقود األربعة املاضية اهتماماً واسعاً بتطبيق املبادئ السلوكية لتعليم األطفال والش

عية، واالجتما وملعاجلة طائفة واسعة من املشكالت السلوكية، ،شىت من املهارات اًاملعوقني أنواع
Bernstein, 1982: O) بياً لديهمـتويات عالية نسـر مبسـاليت تظه واألكادميية  ̀ Reilly et al., 

 إىلأن أساليب تعديل السلوك فعالة  وبوجه عام، تشري نتائج الدراسات العلمية املستفيضة إىل .(1992
  .(Heward, 2000; Tawney & Gast, 1984) حد كبري يف تعليم األفراد املعوقني وتدريبهم

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتها -2
فهي أكثر  ،كافةًفئات التربية اخلاصة  إىلتطبيقات تعديل السلوك قد امتدت  كانت إذا

 Duker, Didden, Korzilius, Van Acht, & Van)العقلية  اإلعاقةما تكون استخداماً يف جمال 

Acht, 1996; Iwata, Bailey, Neef, Wacker, Repp, & Shook, 1997)،  وأسباب ذلك
املعوقني عقلياً يشكلون حتدياً كبرياً ملعلميهم،  نن األطفال والشباألعل من أمهها و ،عديدة

وأولياء أمورهم، وغريهم من القائمني على تأهيلهم وتعليمهم بسبب العجز السلوكي الذي 
 ،(Remington, 1991; Heward, 2000)اليت يظهروا  والسلوكات غري التكيفية ،يعانون منه

 ،يف العقدين املاضيني املعوقني ببعض االهتمام األفراد حظي تعديل سلوك ويف الدول العربية،
، عبد الكرمي، 1993، 1988اخلطيب، (ومتثل هذا االهتمام بظهور بعض الدراسات 

حبراوي، (، والرسائل اجلامعية )1992اخلطيب، (والكتب  )2000خبش،  ،1994
   .ات العالقة بتعديل سلوك األطفال املعوقني عقلياًذ )1993، يوسف، 2001

 ،الرئيسة بتعديل سلوك األطفال املعوقني عقلياً يف الدول العربية ومن أوجه االهتمام
احلرص على أن تشمل برامج التدريب يف أثناء اخلدمة توضيح مبادئ تعديل السلوك 

التربية اخلاصة يف الدول فقد نفذت عشرات ورشات العمل التدريبية ملعلمي  ،وأساليبه
إال أنه نادراً  ,وغالباً ما حيظى تعديل السلوك بنصيب وافر فيها ،العربية يف السنوات املاضية
ويف إحدى الدراسات النادرة اليت  ،اخلدمة التدريبية يف أثناء ما يتم تقومي فاعلية الربامج

املقدمة  -أثناء اخلدمة  - دف تقييم فاعلية برامج التدريب) 1993(قامت ا احلديدي 
 ،التربية اخلاصة يف األردن تبني أن معظم الدورات التدريبية تفتقر إىل شروط الفاعلية ملعلمي
كذلك أشارت ، نسبة كبرية من املعلمني يعتقدون أم ال يستفيدون من هذه الدوراتوأن 
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   .تنفيذها سبة من حيث آليةمن املعلمني ترى أن الدورات غري منا ىالنتائج إىل أن الغالبية العظم

مهـارات   واضحة إىل تصميم وتنفيذ برامج تدريبيـة لتنميـة   ويف ضوء ما سبق، تبدو احلاجة
ق العلميـة  ائبـالطر  وإىل تقومي فاعلية هـذه الـربامج   ،املعلمني يف تعديل سلوك األطفال املعوقني

ـتخدامها أح   ؛املتعارف عليها ـتم اس يانـاً ألغـراض إداريـة    حيث ال تكفي مناذج التقييم اليت ي
ـ وحتا ،وروتينية فقط تقـومي فاعليـة    إىلـا تسـعى   إإذ  ؛دفول الدراسة احلالية حتقيق هذا اهل

ـتوى معرفـة معلمـي األطفـال        برنامج تدرييب يف أثناء اخلدمة مت تنفيذه من أجـل زيـادة مس
   .مببادئ تعديل السلوك وأساليبه املعوقني عقلياً

برنامج تدرييب يف تطوير مستوى معرفة  أثر حتديد تتمثل مشكلة هذه الدراسة يف
وعلى وجه التحديد، معلمي األطفال املعوقني عقلياً مببادئ تعديل السلوك وأساليبه، 

   :اآلتيةاألسئلة  عن اإلجابة حاولت الدراسة
  تعديل السلوك وأساليبه؟ ئمباديف  معرفة املعلمني منالربنامج التدرييب  يزيدهل  )1(
بادئ تعديل السلوك ملاملعلمني  ة الربنامج التدرييب يف معرفةفاعلي ختتلف هل )2(

  وأساليبه باختالف اجلنس؟
بادئ تعديل السلوك ملهل ختتلف فاعلية الربنامج التدرييب يف معرفة املعلمني  )3(

 املؤهل العلمي؟  وأساليبه باختالف
لوك بادئ تعديل السملهل ختتلف فاعلية الربنامج التدرييب يف معرفة املعلمني  )4(

 التدريسية؟ وأساليبه باختالف اخلربة
 
   فرضيات الدراسة -3
فروق ذات داللة إحصائية يف أداء عينة البحث يف االختبار القبلي تعزى إىل  مثةليس  -1

  .متغريات اخلربة التدريسية واجلنس واملؤهل العلمي
ختبار فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات عينة الدراسة يف اال مثةليس  -2

  القبلي ومتوسط درجام يف االختبار البعدي؟
فروق ذات داللة إحصائية يف أداء عينة البحث يف االختبار البعدي تعزى  مثةليس  -3

  .إىل متغري املؤهل العلمي
فروق ذات داللة إحصائية يف أداء عينة البحث يف االختبار البعدي تعزى  مثةليس  -4

  .إىل متغري اجلنس
فروق ذات داللة إحصائية يف أداء عينة الدراسة يف االختبار البعدي تعزى  مثةليس  -5

  .إىل متغري اخلربة التدريسية
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   اإلجرائيةالتعريفات  -4 
املراكز  هم املعلمون الذين ميارسون العملية التعليمية يف :املعوقني عقلياً األطفالمعلمو 
 ،هم العقلي عن املتوسط بشكل ملحوظالذين ينخفض أداؤ ،اليت تعىن باألطفال ،أو املعاهد

   .ويعانون من عجز ملحوظ يف السلوك التكيفي
هو الربنامج الذي قام الباحث بتنفيذه لتحسني  :الربنامج التدرييب اجلمعي -4-1

وتضمن  ،تعديل السلوك وأساليبه ئمبباد مستوى معرفة معلمي األطفال املعوقني عقلياً
حالة، وأساليب حول ، وحماضرات، وشفافيات، ودراسات باًمكتو دليالً تدريبياً: الربنامج
وقد مت تنفيذ هذا الربنامج على مجيع أفراد الدراسة البالغ عددهم واحداً وأربعني  ،أخرى
  .ومعلمة يف الوقت نفسه معلماً
تعديل  ئيقصد به معرفة املعلمني مبباد :مستوى معرفة املعلمني بتعديل السلوك -4-2

تعديل السلوك  ئوعلى وجه التحديد، مت التركيز على معرفة مباد ،السلوك وأساليبه
السلوك املناسب، وأساليب تشكيل السلوك، وأساليب خفض  ةوأسسه، وأساليب تقوي
ويف هذه الدراسة، متثل مستوى املعرفة بالدرجة الكلية اليت حصل  ،السلوك غري املناسب

  .عدادهإاملعلمات على االختبار الذي مت  /عليها املعلمون
  

   الدراسة أفراد -5
يعملون  )معلمة 30معلماً و 11(واحد وأربعون معلماً ومعلمة  شارك يف هذه الدراسة

توزيع أفراد ) 1(ويوضح اجلدول رقم  ،العقلية يف دول اخلليج العريب اإلعاقةيف جمال 
  .الدراسة حسب متغريات اجلنس، واخلربة التدريسية، واملؤهل العلمي

  )1(اجلدول رقم 
  اجلنس واخلربة واملؤهل العلمي توزيع أفراد الدراسة حسب متغريات

 النسبة العدد اجلنس
 %27 11 ذكر
 %73 30 أنثى

 اخلربة
  سنوات 3أقل من 

  سنوات 6 - 3
 سنوات6منأكثر

 
9  
17  
15  

 
22%  
41%  
37% 

 املؤهل العلمي
 دبلوم متوسط

 
16 

 
39% 
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 بكالوريوس
 ماجستري

20 
5  

49% 
12% 

  الدراسة  أداة -6
لإلجابة عن أسئلة الدراسة، قام الباحث بتطوير اختبار لقياس معرفة املعلمني مببادئ 

وقد مت االستناد يف تطوير االختبار إىل  ،يتكون من أربعني فقرة ،تعديل السلوك وأساليبه
 ,Alberto & Troutman)، وألربتو وتراومتان )1994(، واخلطيب )1992(اخلطيب 

صحيحة  وقد صيغ نصف الفقرات بطريقة .(Martin & Pear , 1998)وبري ، ومارتن (2000
   .والنصف اآلخر بطريقة خاطئة

وللتحقق من صدق االختبار مت عرضه على جلنة تتكون من ستة متخصصني يف جمال 
والتربية اخلاصة يف كلية العلوم  اإلرشادممن يعملون يف قسم  ،التربية اخلاصة وتعديل السلوك

الرأي بوضوح الفقرات ودقتها  إبداءوطلب من أعضاء اللجنة  ،اجلامعة األردنية التربوية،
   .العلمية

واقتصرت على تعديالت لغوية طفيفة  ،وقد جاءت مالحظات جلنة احملكمني بسيطة
فكانت قيمة  ،دالالت ثبات االختبار صالالستخ الطريقة النصفية ومت استخدام ،جداً

وتلك قيمة تعترب مقبولة  ،)0ر73(براون  –دلة سبريمان معامل االرتباط باستخدام معا
عن  اإلجابةوقد طلب من املعلمني واملعلمات  ،استخدام االختبار يف الدراسة احلالية سوغت

اخلاطئة  اإلجابة وأعطيت) 1(الصحيحة  اإلجابة أعطيتوقد  ،االختبار بنعم أو ال فقرات
ويبني  ،)صفراً(الدنيا  والعالمة) 40(بار وبذلك كانت العالمة القصوى على االخت ،)صفر(

   .فقرات االختبار )1(امللحق رقم 
  
  البرنامج التدريبي  -7

مت  ،كان الربنامج التدرييب الذي مت تطويره ألغراض هذه الدراسة جزءاً من برنامج أمشل
 ونلتطوير الكفايات املهنية ملعلمي األطفال املعوقني عقلياً يف دول جملس التعا ؛تنفيذه
أما برنامج تطوير مهارات  ،أسبوعني كافةًبعناصره وكانت املدة الكلية لتنفيذ الربنامج  ،اخلليجي

   .له يومان بواقع مخس ساعات لليوم الواحد صصفقد خ ،املعلمني يف تعديل السلوك
 ،كبتعديل السـلو  وقد مت تطوير الربنامج الذي مت التحقق من فاعليته يف حتسني معرفة املعلمني

، واخلطيب )1992(، واخلطيب (Foxx, 1982 b)، وفوكس (Foxx, 1982 a)فوكس  إىلاستناداً 
تعديل السلوك، تصميم برامج تعديل السلوك  ماهية: تيةوتضمن الربنامج املفردات اآل .)1994(
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خفض السلوك غـري التكيفـي،    السلوك التكيفي، استراتيجيات استراتيجيات تقوية وتنفيذها،
 السـلوك  تعـديل  املكتسب، سلوك جديد، التعميم واحملافظة على السلوك جيات تعليماستراتي

   .والفوضوي، واالنسحاب االجتماعي، والنشاط الزائد والنمطي، العدواين،
  

  الدراسة  إجراءات -8
يضم تسع  قام الباحث بوضع دليل مكتوب عن تعديل سلوك األطفال املعوقني عقلياً

شراط الوحدة األوىل تعريف تعديل السلوك، ومتيز بني اإل تتناول ،تدريبية توحدا
وتتناول الوحدة  0العامة لتعديل السلوك ئ، وتبين املباداإلجرائيشراط الكالسيكي واإل

حتديد السلوك ) أ: (اليت تشمل ،الثانية خطوات تصميم برامج تعديل السلوك وتنفيذها
تصميم برنامج تعديل ) د(لسلوك، قياس ا) ج(، جرائياًإتعريف السلوك ) ب(املشكل، 
وتتناول  ،تقييم فاعلية برنامج تعديل السلوك) و(تنفيذ برنامج تعديل السلوك،  ( ه(السلوك، 

ق اختيار املعززات والعوامل اليت تزيد ائالوحدة الثالثة استراتيجيات التعزيز، وتوضح طر
ك، والتغذية الراجعة، واالقتصاد فاعلية التعزيز، والقواعد والتعليمات السلوكية، ومبدأ برميا

وتوضح الوحدة الرابعة استراتيجيات خفض السلوك غري  .الرمزي، والتعاقد السلوكي
قصاء، إلاحملو، وأساليب خفض السلوك املعتمدة على التعزيز، وا: املرغوب فيه اليت تشمل

التشكيل، : وتبني الوحدة اخلامسة استراتيجيات تعليم السلوك وتشمل .والتصحيح الزائد
ق تعميم ائوتتناول الوحدة السادسة طر ،خفاءإلوا) احلث(والنمذجة، والتسلسل، والتقلني 

وأخرياً، توضح الوحدات الثالث األخرية  .السلوك املكتسب واحملافظة على استمراريته
خلفض كل من السلوك العدواين،  تطبيقات تعديل السلوك مع األطفال املعوقني عقلياً

فوضوي، والنشاط الزائد، واالنسحاب االجتماعي بوصفها أكثر األمناط والنمطي، وال
   .)1992 اخلطيب،(لدى هؤالء األطفال  السلوكية غري املناسبة شيوعاً

 ،أربعني شفافية لعرض جداول ورسوم بيانية وأشكال وصور خمتارة ما يقرب إعدادومت 
احلالة،  وعة من دراساتجمم إعدادكذلك مت  ،توضح مبادئ تعديل السلوك وأساليبه

تلخيص أهم  ومت أيضاً ،ثارة دافعية املعلمني للمشاركةواألنشطة والتمرينات، واألسئلة إل
  .(Power Point)على قرص خاص لعرضه عن طريق الـ  واإلجراءاتاملفاهيم 

 ئمت تطبيق اختبار معرفة املعلمني مبباد األوىلمن اجللسة التدريبية  األوىلويف الدقائق 
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للتحقق من فاعلية الربنامج التدرييب لدى  إعدادهالذي مت  ،ديل السلوك وتطبيقاتهتع

ويف اية اجللسة التدريبية  ،واستمر تطبيق الربنامج التدرييب مدة يومني كاملني ،املعلمني
مقاسة باالختبار  بغرض مقارنة معرفة املعلمني مت تطبيق اختبار تعديل السلوك جمدداً األخرية
   .باالختبار البعدي ومعرفتهم مقاسة القبلي

النتائج  ورصدت ،االختبارين القبلي والبعدي ويف وقت الحق، مت تصحيح أوراق
   .اسوبباحل باالستعانة املستقلة لتحليلها حسب املتغريات مناذج خاصة باستخدام

  
   اإلحصائيةتصميم الدراسة والمعالجة  -9

التدرييب، مل يستطع الباحث استخدام تصميم  امجنظراً لطبيعة الظروف اليت نفذ فيها الربن
وكان  ،رى ضابطةـحيث كان من املتعذر اختيار جمموعة جتريبية وأخ ؛جترييب حقيقي

 – Pre)دي ـدة باختبار قبلي وبعـم اموعة الواحـتخدامه تصميـالتصميم الذي مت اس

Post Test One Group Design). املشترك  حتليل التباين جابة عن األسئلة، مت استخدامولإل
(ANCOVA).   

  : ومتثلت املتغريات املستقلة يف هذه الدراسة مبا يلي
األطفال  الربنامج التدرييب الذي مت تطويره لزيادة معرفة املعلمني بتعديل سلوك )1(

   .عقلياً املعوقني
  .) إناثذكور، ( اجلنس  )2(
  .)دبلوم، بكالوريوس، ماجستري ( املؤهل العلمي  )3(
  .)سنوات 6سنوات، أكثر من  6 – 3سنوات،  3أقل من (تدريسية اخلربة ال )4(

 ئأما املتغري التابع فقد متثل يف الدرجة الكلية للمعلم على اختبار معرفة املعلمني مبباد
  .هذه الدراسة ألغراض إعدادهالذي مت  ،تعديل السلوك وقوانينه

  
  نتائج الدراسة  -10

 االختبار القبلي تبعاً ملتغريات اخلربة التدريسية، الدراسة يف ةأداء عينملعرفة الفروق يف 
   .يوضح ذلك) 2(واجلدول رقم  .واجلنس، واملؤهل العلمي استخدم حتليل التباين األحادي

   )2(اجلدول رقم 
  تبعاً ملتغريات الدراسة املستقلة   األحادي لألداء على االختبار القبلي حتليل التباين

  مستوى قيمة متوسطجمموعجاتدر املتغري
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  الداللة )ف( جمموع املربعات املربعات احلرية )مصدر التباين( 
  0ر50 10ر29 10ر29 20ر59 2 اخلربة التدريسية

  0ر48 0ر52 7ر43 7ر43 1  اجلنس
  0ر86 0ر16 2ر30 4ر60 2 املؤهل العلمي

يف أداء أفراد  إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات داللة ) 2(يتضح من اجلدول رقم  
دراسة على االختبار القبلي تعزى ألي من متغريات اخلربة التدريسية، أو اجلنس، أو املؤهل ال

، 2(بدرجات  0ر72للفروق حسب اخلربة التدريسية ) ف(كانت قيمة  فقد ،العلمي
وللفروق حسب املؤهل  ؛) 40، 1(بدرجات  0ر52وللفروق حسب اجلنس  ؛)40

حصائياً عند مستوى إمجيعاً غري دالة  وهذه القيم .)40، 2(بدرجات  0ر16 العلمي
السلوك قبل  ويعين ذلك أن معرفة املعلمني بتعديل .وبذلك تقبل الفرضية األوىل .)0ر05(

تطبيق الربنامج التدرييب كانت متشاة على اختالف خربم التدريسية، وجنسهم، 
  . العلمية ودرجام

ربنامج التدرييب يف تطوير معرفة املعلمني ية املتعلقة بفاعلية الثانوللتأكد من الفرضية ال
 يف األداءلتحديد داللة الفرق بني ) ت (استخدم اختبار  ،مببادئ تعديل السلوك وأساليبه

   .ذلك يبني) 3(واجلدول رقم  .والبعدي القبلي االختبارين
  

  ) 3(اجلدول رقم 
   عديالقبلي والب للفرق بني األداء على االختبارين) ت ( اإلحصائينتائج 

عدد  االختبار
 األفراد

الوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

اخلطأ 
مستوى   )ت( املعياري

  الداللة
      23ر02 41  القبلي

  صفر 5ر05 0ر69 4ر45    
      26ر45 41  البعدي

 ةبني متوسط درجات عين إحصائيةفروق ذات داللة  وجود) 3(من اجلدول رقم  يتضح
) ت(قيمة  البعدي، فقد بلغت ومتوسط درجام يف االختبارالدراسة يف االختبار القبلي 

 يعين أن الربنامج وذلك .)40(احلرجة بدرجات حرية ) ت(وهي أكرب من قيمة  5ر05
وذا ترفض  ،التدرييب كان فعاالً يف تطوير معرفة املعلمني مببادئ تعديل السلوك وأساليبه
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  .الفرضية الثانية

ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية يف :  تنص على أنهوالختبار الفرضية الثالثة اليت
. م حتليل التباين املشترك لألداءأداء عينة البحث تعزى إىل متغري املؤهل العلمي استخد

   .يوضح النتيجة) 4(واجلدول رقم 
  

  ) 4(اجلدول رقم 
  نتائج حتليل التباين املشترك لألداء على االختبار البعدي تبعاً للمؤهل العلمي 

جمموع  املصدر
 املربعات

  درجات
  احلرية

متوسط
 املربعات

 قيمة
 )ف(

  مستوى
  الداللة

  0ر36 0ر84 7ر60 1 7ر50 االختبار القبلي
  0ر02 4ر21 37ر44 2 74ر88 املؤهل العلمي

    8ر89 37 328ر85  اخلطأ
     41 29292  الكلي 

وجود فروق ذات داللة يف أداء أفراد الدراسة يف االختبار ) 4(يتضح من اجلدول رقم 
) 1،41رجات حرية بد(ف  فقد بلغت قيمة, البعدي تعزى على متغري املؤهل العلمي

  .)0ر05(  عند مستوى إحصائياًوهذه القيمة دالة  .4ر21
  . وبذلك ترفض الفرضية الثالثة

بني محلة درجة البكالوريوس ومحلة  الفروق كانتأن ) 5(ويتضح من اجلدول رقم 
   .األوىلدرجة الدبلوم لصاحل اموعة 

  ) 5(اجلدول رقم 
   على االختبار البعدي حسب متغري املؤهل العلمي الدراسة املعدلة ألداء أفراد املتوسطات

  االحنراف املعياري املتوسط املؤهل العلمي
 0ر75 24ر83 دبلوم

 0ر67 27ر57 بكالوريوس
 1ر34 27ر87 ماجستري

ليس هناك فروق ذات دالله إحصائية يف : "والختبار الفرضية الرابعة اليت تنص على أنه
استخدام أسلوب حتليل  ."أداء عينة البحث يف االختبار البعدي تعزى إىل متغري اجلنس

  :يوضح النتائج) 6(واجلدول رقم  ،التباين املشترك
  

  ) 6(اجلدول رقم 
  البعدي حسب متغري اجلنس  يل التباين املشترك لألداء على االختبار نتائج حتل



جمال  .د .……………………..... أثر برنامج تدريبي جمعي في تحسين مستوى معرفة معلمي األطفال المعوقين

  الخطيب
  

  

  

 

 

جمموع  املصدر
 املربعات

  درجات
  احلرية

متوسط
  املربعات

 قيمة
 )ف(

  مستوى
  الداللة

  0ر2 1ر60 16ر66 1 16ر66 االختبار القبلي
  0ر90 4ر21 0ر18 1 0ر18 اجلنس 
   10ر62 38 403ر54  اخلطأ

    41 29292  الكلي 

 و أداء أفراد الدراسة إحصائيةداللة  عدم وجود فروق ذات) 6(رقم  ضح من اجلدوليت
  .وبذلك تقبل الفرضية الرابعة ،تعزى ملتغري اجلنس يف االختبار البعدي
  .الفرضية اخلامسة

ليس هناك فروق ذات دالله إحصائية يف " :والختبار الفرضية اخلامسة اليت تنص على أنه
استخدم أسلوب , "االختبار البعدي تعزى إىل متغري اخلربة التدريسية أداء عينة الدراسة يف
  .يوضح النتائج) 7(واجلدول رقم  .حتليل التباين املشترك

  
  ) 7(اجلدول رقم 

  نتائج حتليل التباين املشترك لألداء على االختبار البعدي حسب متغري اخلربة التدريسية 
 الداللة مستوى )ف(قيمة ط املربعاتمتوس احلريةدرجات جمموع املربعات  املصدر

  0ر17 1ر93 19ر25 1 19ر25 االختبار القبلي 
  0ر20 1ر71 17ر06 2 34ر12اخلربة التدريسية 

    9ر99 37 369ر61  اخلطأ
      41 29292  الكلي 

الدراسة  يف أداء أفراد إحصائيةذات داللة  فروق عدم وجود) 7(يتضح من اجلدول رقم 
   .اخلربة التدريسية تبعاً لعدد سنوات ،بعديال على االختبار

  
   مناقشة النتائج -11

مببادئ  أثر برنامج تدرييب يف تطوير معرفة املعلمني حتديد إىل سعت هذه الدراسة 
حتديد دور كل من  إىلكذلك هدفت الدراسة  ،وأساليب تعديل سلوك األطفال املعوقني

 ،يف التغري يف مستوى معرفة املعلمني ،دريسيةواخلربة الت متغريات املؤهل العلمي، واجلنس،
وكان  ،يف حتسني مستوى معرفة املعلمني إىل أن الربنامج كان فعاالً وقد أشارت النتائج
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أثر دال إحصائياً يف هذا اخلصوص يف حني مل يكن ملتغريي اجلنس أو  ملتغري املؤهل العلمي

  .حصائياًإاخلربة التدريسية أثر دال 
فنتائج الدراسة احلالية تتفق عموماً والنتائج  التدريب اجلمعي، ومن حيث فاعلية

، 1988سعادة، حسان، وخليفة، (دراسات سابقة عديدة  إليهااليت توصلت 
Mckeown, Adams & Forehand, 1975; Hundert, 1984(.   

 الدراسة نتائج فقد جاءت ،واخلربة التدريسية واجلنس، املؤهل العلمي، أثر خيصأما فيما 
من  ،ولكنها اختلفت معها ،من حيث أثر اجلنس ،متفقة مع ما توصلت إليه دراسات سابقة

   .)1988وزمالؤه،  سعادة(حيث أثر اخلربة التدريسية واملؤهل العلمي 
التوصل  اليت مت استناداً إىل النتائج قاطعة أي حال، يصعب اخلروج باستنتاجات وعلى
العقلية هي  اإلعاقةوكانت  ،فراد الدراسة قليالً نسبياًفقد كان عدد أ ،يف هذه الدراسة إليها

الذين يقوم املعلمون الذين شاركوا يف هذه الدراسة  األطفالاليت يعاين منها  اإلعاقة
 ،األخرى حيتاجون إىل برامج تدريبية خمتلفة اإلعاقاتذوي  األطفال فلعل معلمي ،بتعليمهم

األثر طويل املدى للربنامج لتحديد درجة قياس  كذلك كان من املتعذر يف هذه الدراسة
   .واالحتفاظ ا تعميم املهارات اليت مت اكتساا

بل  ،استخدامه يف هذه الدراسة تصميماً جتريبياً حقيقياً البحث الذي مت تصميم ومل يكن
ال يضبط مبا فيه الكفاية العوامل اليت دد الصدق الداخلي  )قبل جترييب(كان تصميماً 

ن التغري الذي حدث يف مستوى معرفة املعلمني مببادئ تعديل إوبعبارة أخرى، ف ،للنتائج
وعليه، ينبغي التعامل مع نتائج ، يعزى للربنامج التدرييب بالضرورةالسلوك وأساليبه قد ال 

   .أخرىعلمية  دراسات إجراءعن طريق  دعم إىل على أا مؤقتة وحتتاج احلالية الدراسة
املعلمني مببادئ  املتعذر يف هذه الدراسة قياس أثر الزيادة يف معرفة وأخرياً، فقد كان من

 التدرييب املتعلمة من الوضع وتعميم املهارات األطفال،تعديل السلوك وأساليبه على سلوك 
   .غرفة الصف، كما هو معروف، ليس عملية سهلة بالضرورة إىل

  
  المقترحات -12

  : اآلتية ويف ضوء ما سبق، يقدم الباحث املقترحات
لقد بينت النتائج أن الربنامج التدرييب اجلمعي عمل على زيادة معرفة معلمي األطفال   )1(

يوصي الباحث بتصميم وتنفيذ  ولذا ،املعوقني عقلياً مببادئ تعديل السلوك وأساليبه
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برامج تدريبية لتطوير مهارات هؤالء املعلمني يف جماالت التدريس والتدريب 
دراسات أخرى للتحقق من فاعلية هذا النوع  بإجراءالباحث  يوصي ماك األخرى،

  .املختلفة اإلعاقاتمن التدريب يف تطوير مهارات معلمي األطفال ذوي 
ومل , تصميم جترييب حقيقي استخدام الدراسة احلالية مل تتضمن، ألسباب عملية، إن  )2(

األطفال الذين يقوم  تسمح بقياس األثر طويل املدى للربنامج وفاعليته يف تغيري سلوك
دراسات  بإجراءاملعلمون الذين شاركوا يف هذه الدراسة بتدريسهم، يقترح الباحث 

   .ملا هلا من دالالت تطبيقية مهمة علمية أخرى لفحص هذه التأثريات
حصائياً للدرجة العلمية يف معرفة إوجود أثر دال  إىلأشارت نتائج هذه الدراسة   )3(

وعدم وجود أثر دال لكل من متغريي اخلربة  ،السلوك وأساليبه املعلمني مببادئ تعديل
دراسات  إجراءالتحليل لدور هذه املتغريات، يقترح  وملزيد من ،التدريسية واجلنس
   .أخرى يف املستقبل

، من )التدريب اجلمعي(طريقة تدريبية واحدة  الدراسة احلالية نظراً الستخدام  )4(
فعلى  ،ق تدريبية خمتلفة يف الدراسات املستقبليةائة طراملناسب التوصية مبقارنة فاعلي
جمموعات كبرية وفاعلية التدريب  بني فاعلية تدريب سبيل املثال، ميكن املقارنة

 املكتوبة احملاضرات واملواد الفردي أو يف جمموعات صغرية، والتدريب باستخدام
ريق االنترنت، عن بعد عن طباستخدام الوسائط املتعددة أو التدريب  بالتدريب
  .وهكذا
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  )1(الملحق رقم 
  اختبار تعديل السلوك

  
  نثى أ             ذكر           :اجلنس ................................: الدرجة العلمية

  ....................................................سنوات اخلربة التدريسية يف التربية اخلاصة 
  

  املعلمون  اإلخوة/ ات املعلم األخوات
  

  حتية طيبة وبعد، 
 فإذا ،أداة تتكون من أربعني فقرة تصف مبادئ تعديل السلوك وأساليبه أيديكمبني 

، )نعم(حتت )     ( إشارةكانت الفقرة تصف هذه املبادئ واألساليب بشكل صحيح ضع 
  .)ال( حتت )   ( إشارة كانت الفقرة ال تصف املبادئ واألساليب بشكل صحيح ضع وإذا
   

نع  الفقــــرة الرقم
 ال  م

      .ينصب جل االهتمام يف تعديل السلوك على األحداث واخلربات اليت تسبق السلوك  1
     .ن السلوك حمدد منذ حلظة الوالدةإنهجية تعديل السلوك، فم وفق  2
     .للعمليات الالشعوريةتعديل السلوك أمهية كبرية يويل  3
     .وك أن تغيري السلوك الظاهر يتطلب تغيري السلوك الباطنيعتقد معدلو السل  4
      .رياً للمشاعر والعواطفثيعطي معدلو السلوك اهتماماً ك  5
      .باإلرادةيبدي معدلو السلوك اهتماماً خاصاً  6
      .اإلنسانينكر معدلو السلوك أي أثر للوراثة على سلوك   7
       .العادينيعن القوانني اليت خيضع هلا سلوك األطفالانني ختتلفقوإىلسلوك األطفال املعوقنيخيضع  8
     .يتبىن معدلو السلوك استخدام العقاب لضبط السلوك  9

      .ية ضرورية لتحليل السلوك وتعديلهيعتقد معدلو السلوك أن التصنيف والتسميات التشخيص  10
     .متعلم اإلنساينمعدلو السلوك أن معظم السلوكيعتقد  11
     .حمكوم بنتائجهاإلنساينيرى معدلو السلوك أن معظم السلوك  12
ن املبادئ اليت يتم تعلم كل من السلوك املناسب والسلوك إوفق منهجية تعديل السلوك، ف  13

 .هي مبادئ متشاةهلاغري املناسب تبعاً
    

     .نتائج دراسامالتقليدية لتحليل اإلحصائيةقائال يعتمد معدلو السلوك على الطر  14
      .يف حتليل الظاهرة السلوكية وتعديلها التجريبية يؤكد معدلو السلوك ضرورة استخدام املنهجية العلمية  15
     .ينصب جل اهتمام معديل السلوك على تغيري الظروف البيئية احلالية  16
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نع  الفقــــرة الرقم
 ال  م

     .على اموعة هزيركتمنيركز تعديل السلوك على الفرد أكثر  17
     .ن سلوك الفرد هو نتاج تفاعالته مع بيئتهأيرى معدلو السلوك  18
     .بوصفه متغرياً وليس ثابتاًًاإلنساينيتعامل معدلو السلوك مع السلوك  19
     .تعديل السلوك يف البيئة الطبيعيةإجراءاتيركز معدلو السلوك على استخدام  20
     .على السلوك هي أسلوب من أساليب تعديل السلوكأي طريقة تؤثر  21
      ).بكالوريوس(درجةال توكل مهمة تعديل السلوك ملن يقل مؤهله العلمي عنأجيب   22
     .تواصلالن علينا أن نعززه بإف إذا كنا نرغب يف احملافظة على استمرارية السلوك،  23
     .لفرداعندليصبح له معىن ه؛سنفعند استخدام التعزيز، جيب استخدام املعزز  24
      .رثوبيخ بصوت أعلى، كانت فاعليته أككلما كان الت  25
     .والثاين يضعفهجيايب والتعزيز السليب أن األول يقوي السلوكإلالفرق بني التعزيز ا  26
     .وتعديلهيركز تعديل السلوك على اخلربات املاضية عند حتليل السلوك  27
     .الربامج وتنفيذها عدلو السلوك بأسباب السلوك عند تصميمال يهتم م  28
      .املعاجلون النفسيون اآلخرونيستخدم معدلو السلوك أساليب القياس اليت يستخدمها  29
     .ال يهتم معدلو السلوك بالعمليات العقلية والنفسية الداخلية  30
ت السلوكية املعقدة وليس املشكالت ميكن استخدام أساليب تعديل السلوك ملعاجلة املشكال  31

 .البسيطة فقط
    

      .وليس مع األطفال املعوقني فقط،أساليب تعديل السلوك مع األطفال العادينيميكن استخدام  32
     .وأنه ال حيدث عشوائياً،ن السلوك ظاهرة نظاميةأيرى معدلو السلوك  33
      .نظريةباملفاهيم الال يهتم معدلو السلوك كثرياً  34
     .وليس عالجياً فقطً،تعديل السلوك أسلوب عالجي ووقائي أيضا  35
وال  ،كائناً اجتماعياً نشطاً يؤثر على بيئتهبوصفهاإلنساينيتعامل معدلو السلوك مع السلوك  36

 .يتأثر ا فقط
    

     .قادر على ضبط نفسهاإلنسانمعدلو السلوك أن يعتقد  37
     .ر للسلوكوالسلوك استخدام القياس املكريتبىن معدلو  38
بوصفها من األسباب الرئيسة للسلوك يتعامل معدلو السلوك مع االستبصار والوعي واملشاعر  39

 .اإلنساين
    

 ،االام عند تفسري السلوك الشاذ إىل خلل يف ظروف الفردصبعأبالسلوكيشري معدلو  40
 .وليس إىل خلل يف الفرد نفسه
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