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توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا

Using Evidence-based Behaviorist Instructional Strategies
with Effect Size in Inclusive Elementary Schools in Kuwait
Zaid N. Al-Shammari, Ph.D.
Curriculum and Instruction, College of Education
Kuwait University
Abstract.
The purpose of this study is to investigate the use of evidence-based
behaviorist instructional strategies with effect size in the education of students
with special needs from inservice special education teachers' point of views
in Kuwait's public inclusive elementary schools. A developed questionnaire
included some variables (i.e. nationality, age, marital status, education
qualification, teaching experience, direct instruction, functional behavioral
analysis, and assessment, evaluation and feedback) to assess 120 inservice
special education female teachers' point of views that randomly selected.
Results revealed significant differences found in the education qualification
variable only. Some recommendations provided for a further research in
future on other instructional strategies that are evidence-based and have effect
sizes related to improving the learning and achievement of students with
special needs in inclusive elementary schools, a professional development to
inservice special education teachers, and teacher education programs in
Kuwait.

Keywords: Instructional Strategies, Behaviorism, Effective Size, Special
Needs, Inclusive Schools, Kuwait.
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د /زيد نزال الشمري
قسم المناهج وطرق التدريس -كلية التربية
جامعة الكويت
مستخلص البحث:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة توظيف االستراتيجيات التدريسية السلوكية المثبتة
علميا وذات حجم التأثير في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر معلمات التربية
الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية في الكويت .ت ّم تصميم أداة البحث حيث تضمنت عدة متغيرات
(الجنسية ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل العلمي ،الخبرة الوظيفية في التدريس ,استراتيجية
التدريس المباشر ،استراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي ،استراتيجية التقييم البنائي والتقويم والتغذية
الراجعة) لقياس رأي معلمات التربية الخاصة البالغ عددهن ( )021معلمة تم اختيارهن عشوائيا من
مجتمع الدراسة .وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير واحد (المؤهل
العلمي) .وتمخض عن الدراسة عدد من التوصيات إلجراء المزيد من البحوث المستقبلية حول
االستراتيجيات التدريسية األخرى المثبتة علميا واألكثر تأثيرا على تحسين التعلم والتحصيل الدراسي
للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية ،وحول التطوير المهني لمعلمي التربية
الخاصة وبرامج إعداد المعلمين في بدولة الكويت.

الكلمات المفتاحية :استراتيجيات التدريس ،السلوكية ،المثبتة علميا ،حجم التأثير ،االحتياجات الخاصة،
مدارس الدمج ،الكويت.

181

املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة االمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 2يوليو 9102

توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا
وذات حجم التأثير بمدارس الدمج االبتدائية في الكويت
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المقدمة
أصبح تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية وفقا للتوجهات العالمية
أمرا ضروريا ،خاصة عند دمجهم مع الطلبة العاديين في مدارس التعليم العام (الشمري والعجمي،
 .) 2102وقد حرصت العديد من المنظمات والمؤسسات التعليمية على تعليم الطلبة من ذوي
االحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين في المدارس العادية ،حيث أكدت منظمة اليونسكو على دمج
الطلبة من هذه الفئة في المدارس العادية ( ،)UNESCO. 1994وفي دولة الكويت صدر القانون رقم
( )8لسنة  2108الذي يشترط بنص المادة رقم ( )01على إلزام المؤسسات التعليمية الحكومية واألهلية
بتنفيذ الدمج في جميع المراحل التعليمية (.)Kuwait Al Youm, 2010
إن عملية تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ليست عمًل سهًل ،بل إنها عملية معقدة في
ظل التوجهات الحديثة وفقا لمستجدات البحوث المرتبطة بتوظيف استراتيجيات التدريس المثبتة علميا
وذات حجم التأثير .وقد أثبتت الكثير من الدراسات التربوية َّ
أن تحسّن تعلّم الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة ،وتحسُّن تحصيلهم الدراسي في مدارس الدمج يعود الستخدام استراتيجيات التدريس المثبتة
علميا وذات حجم التأثير متوسط إلى عا ٍل ( ;Hornby, Pilgrim, and Greaves, 2019
 ،)Mitchell, 2016حيث تعود بعض استراتيجيات التدريس بجذورها إلى نظريات التعلم السلوكية
( .)Hornby, 2014كما حدَّدت بعض الدراسات ( ،)Mitchell, 2014; Hornby, 2018مجموعة
من استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا وذات حجم تأثير ،والتي تتضمن كل من استراتيجية
التدريس المباشر ،واستراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي ،واستراتيجية التقييم البنائي والتقويم والتغذية
الراجعة  .كما أثبتت العديد من الدراسات أهمية استخدام االستراتيجيات المثبتة علميا في تعليم الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة؛ لما لها من ثبات وتحسن في ترتيب حجم تأثيرها وفقا لمقياس كوهن
( )Cohen’s d>0.40الذي يحسب معدل التحسن لهذه االستراتيجيات التدريسية (Hattie, 2008-
.)2017
ويعدُّ توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية بشكل صحيح ،خاصة تلك المثبتة علميا وذات
حجم تأثير ،أمرا ها ًّما في مساعدة معلمي التربية الخاصة في مدارس الدمج على إحداث التغير المنشود
في عملية تعلم الطلبة ،األمر الذي ينعكس إيجابا على تحصيلهم الدراسي .وقد أظهرت بعض الدراسات
كدراسة ليبًلنك وريتشاردسون وبيرنز ( ،)Leblanc, Richardson, and Burns, 2009أن
توظيف االستراتيجيات المثبتة علميا عند تدريب المعلمين عليها خاصة حديثي التخرج ،سيساعد في
تحسين مستواهم المعرفي ،وبالتالي سيتمكنون من تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في صفوف
مدارس الدمج.

مشكلة الدراسة
لقد أصبح توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير يمثل
مشكلة لدى الكثير من معلمات التربية الخاصة في عملية تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في
مدارس الدمج االبتدائية في دولة الكويت ،ويعود السبب الرئيسي في ذلك لعدم تمكن المعلمات معرفيا
ومهاريًّا من توظيف هذه االستراتيجيات التدريسية .لذا فإن أهمية معرفة أسباب النجاح أو الفشل في
توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة وذات حجم التأثير يتطلب التعرف على مدى توظيف
معلمات التربية الخاصة لهذه االستراتيجيات في عملية تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في
مدارس الدمج االبتدائية في دولة الكويت.
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أسئلة الدراسة
تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
( )١ما درجة توظيف االستراتيجيات التدريسية السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير في
تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر معلمات التربية الخاصة في مدارس الدمج
االبتدائية في دولة الكويت يعزى لبعض المتغيرات البحثية؟
( ) ٢هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر معلمات التربية الخاصة نحو
استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير المستخدمة في تعليم الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية في دولة الكويت يعزى لبعض المتغيرات الديمغرافية
وعًلقتها بالمتغيرات البحثية؟

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى:
( )١معرفة درجة توظيف االستراتيجيات التدريسية السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير
التي تستخدمها معلمات التربية الخاصة في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج
االبتدائية في دولة الكويت.
( )2معرفة الفروق في وجهات نظر معلمات التربية الخاصة نحو توظيف االستراتيجيات
التدريسية السلوكية المثبتة علميا وذات حجم تأثير والمستخدمة في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية في دولة الكويت في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية.

أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراسة من النتائج التي سيتم التوصل إليها ،إذ إن معرفة درجة توظيف
المعلمات لًلستراتيجيات التدريسية السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير ،وتوصيات البحوث
المتعلقة بأهم تلك االستراتيجيات ذات حجم التأثير المتوسط إلى العالي ،ستثري علميا كل من الميدان
التربوي والبحوث التربوية من خًلل إلقاء الضوء على أهم القضايا التربوية المعاصرة المعنية بتحسين
التعلم والتحصيل الدراسي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية .فضًل عن
أهمية وجهة نظر معلمات التربية الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية نحو استخدام أفضل
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ومن هنا َّ
فإن معرفة مدى توظيف معلمي التربية الخاصة الستراتيجيات التدريس المثبتة
علميا وذات حجم التأثير في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج سيساهم في
معرفة مكامن القوة والضعف ،وتقديم التوصيات المناسبة بشأن الخبرات الًلزمة من معرفة ومهارات
أساسية ،بما يتوافق مع مستجدات البحوث التربوية الحديثة في توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية
المثبتة علميا وذات حجم تأثير.
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االستراتيجيات التدريسية السلوكية المثبتة علميا خاصة ذات حجم التأثير المتوسط والعالي بشكل حقيقي
وفعلي في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
وفي الجانب التطبيقي ،تتمثل أهمية الدراسة في محاولتها الوصول إلى تقييم واقعي لوجهات
نظر معلمات التربية الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية في دولة الكويت نحو توظيف االستراتيجيات
التدري سية السلوكية المثبتة علميا وذات حجم تأثير مناسب في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
في مدارس الدمج االبتدائية ،فضًل عن تقديم الدراسة دليًل ماديا وواقعيا ،يساعد القائمين على تعليم
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في تحديد األولويات واالجراءات الًلزمة لتنفيذ التعليم المطلوب من
منظور توظيف االستراتيجيات التدريسية السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير المناسب .كما يعد
دليًل واقعيا للباحثين والمهتمين بكيفية تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العامة ،حيث
يمكنهم من التعرف على وجهات نظر معلمات التربية الخاصة نحو توظيف االستراتيجيات التدريسية
السلوكية والمستخدمة في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية ،من خًلل
تقديم بعض التوصيات والمقترحات إلجراء المزيد من البحوث المستقبلية حول االستراتيجيات
التدريسية األخرى المثبتة علميا واألكثر تأثيرا على تحسين التعلم والتحصيل الدراسي للطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية ،وحول التطوير المهني لمعلمي التربية الخاصة
وبرامج إعداد المعلمين في دولة الكويت؛ وذلك لمساعدة معلمي التربية الخاصة على صياغة البرامج
التعليمية الًلزمة من منظور علمي بهدف تحسين التعليم والتحصيل الدراسي للطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية.
مصطلحات الدراسة
االستراتيجيات التدريسية السلوكية
هي الممارسات التدريسية التي تعتمد على ما يسمى بالتدريبات للمهارات التي توفر التكرار
الثابت والضروري بهدف تعزيز االستجابة الصحيحة ( ،)Skinner, 1976وتقديم التحفيز المقصود
والهادف من خًلل توفير فرص عديدة للمتعلم لممارسة االستجابة المناسبة ( Ertmer & Newby,
.)2013
االستراتيجيات التدريسية المثبتة علميا
هي الخطط ،والطرق ،والممارسات التعليمية التي تستخدم في عملية التدريس ،التي أظهرتها
البحوث ذات الجودة العالية ليكون لها آثار ذات معنى على نتائج تعلم الطلبة ( Cook and Odom,
.)2013, cited by Hornby, 2014
حجم التأثير
هو مقياس الفرق في حجم التغيير على بعض المتغيرات بين المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة بعد إجراء التدخل التربوي ،أي أنه مقياس حجم التأثير للتدخل على النتائج ( Hornby,
.)2014
الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة
األطفال الذين لديهم حالة خاصة إما في نموهم الجسدي ،أو العقلي والفكري ،أو االجتماعي
تظهر على شكل صعوبات في التعلم ،بدنية ،ونمائية ،واضطرابات سلوكية ،وانفعالية وتواصل ،أو
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حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يلي:
( )١اقتصرت عينة الدراسة على معلمات التربية الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية فقط،
وذلك لكون المعلمات يشكلن الغالبية العظمى حيث أن عدد اإلناث بلغ  296بنسبة  ،93.30%بينما
عدد الذكور بلغ  21بنسبة  ،6.70%في مدارس الدمج االبتدائية بدولة الكويت.
( )٢أجريت الدراسة خًلل الفصل األول من العام الدراسي .2108-2102
اإلطار النظري للدراسة
مدارس الدمج
تبنت اليونيسكو مشروع تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام أو
ما يسمى بمدارس الدمج وذلك تنفيذا لًلتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنادي بحفظ حقوق هذه الفئات
الخاصة في جميع المجاالت ومن ضمنها مجال التعليم .وتنفيذا لمشروع مدارس الدمج ،الذي ينقسم
بأنواعه إلى الدمج العام ،والدمج الكلي ،والدمج الجزئي لكونهم يسعون لتحقيق الدمج للطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين في بيئة الصف أو المدرسة العادية (الشمري،2102 ،
.)2102
ويعرف الدمج العام على أنه نظام تعليمي يتم من خًلله وضع الطلبة ذوي االحتياجات
َّ
الخاصة مع الطلبة العاديين في صفوف مدارس التعليم العام ،إال أنه ال ينصح به وذلك لعدم تقديم
فيعرف على أنه نظام
الخدمات التعليمية المساندة لهم ( .)Kasser and Lytle, 2005أ َّما الدمج الكلي َّ
تعليمي خاص يتم من خًلله وضع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين مع تقديم
خدمات تعليمية مساندة بشرط أن يتعلموا كل المواد الدراسية من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته في
نفس الصفوف العادية ( Zigmond, kloo, and Volonino, 2009; Thomas and Loxely,
 .)2007; Kavale, 2002,في حين يقصد بالدمج الجزئي بأنه ذلك النظام التعليمي الخاص الذي يتم
من خًلله دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة مع الطلبة العاديين لفترات محددة في الصفوف العادية
وتلقي بعضا من الدروس كخدمات تعليمية مساندة إما في غرفة المصادر أو داخل الصف المستقل
ذاتيا (.)Thomas and Loxely, 2007
وتجدر اإلشارة إلى أن مدارس الدمج يجب أن تكون مرتبطة بنظام تعليمي شامل؛ لخلق بيئة
مدرسية تقوم على القبول واالنتماء داخل المدرسة والمجتمع ( .)Salend, 2011ويعدُّ االلتزام بالعمل
والتخطيط أحد أهم شروط نجاح الدمج للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة مع الطلبة العاديين في
الصفوف أو المدارس العادية ،وذلك لتحقيق تعليم شامل ونوعي ( Walther-Thomas et al,
 .)2000, 1997a, 1996وقد حدد التعليم الشامل الممارسات التعليمية المناسبة المستخدمة في
المدارس العادية من خًلل تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية الرئيسية والمساندة لمساعدة
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جميع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة على التعلم بشكل أفضل وفقا لقدراتهم واحتياجاتهم
(.)McLeskey, Hoppey, Williamson, and Rentz, 2004
االستراتيجيات التدريسية السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير.
تتنوع استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا المستخدمة في تعليم الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج ،خاصة تلك القائمة على نظريات التعلم السلوكية التي تظهر
بوضوح من خًلل التركيز على سلوك المتعلم وأدائه والتعامل معها بمواد التحفيز ( Ertmer and
 .)Newby, 2013وحددت دراسة ميتشل ( )Mitchell, 2014أكثر من عشرين استراتيجية مثبتة
علميا في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج ،التي تعتبر قاعدة أساسية وذات
أدلة بحثية تدعم فعاليتها .كما حدد هونباي في دراسته ( )Hornby, 2018ثمان من استراتيجيات
التدريس السلوكية المثبتة علميا وذات حجم تأثير قائمة على األدلة لجميع مستويات التعليم .إال أن هناك
ثًلث استراتيجيات تدريس سلوكية فقط من ضمنهم وهي :استراتيجية التقييم البنائي والتقويم والتغذية
الراجعة ،واستراتيجية التدريس المباشر ،واستراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي.
واعتمادا على دراسة هايتي ( )Hattie, 2008التي حددت حجم التأثير الستراتيجيات
التدريس السلوكية المثبتة علميا من المتوسط وأعلى ( ،)d = ≥ 0.40مما يؤكد فائدتها في تعليم الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة ،فقد بلغ حجم تأثير استراتيجية التدريس المباشر ( ،)0.59كما بلغ حجم
تأثير استراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي ( ،)0.80في حين بلغ حجم تأثير استراتيجية التقييم البنائي
والتقويم ( )0.90وبلغ حجم تأثير استراتيجية التغذية الراجعة ( .)0.73وفي دراسة أخرى لجون هايتي
( ،)Hattie, 2011ظهرت هذه االستراتيجيات التدريسية السلوكية المثبتة علميا محافظة على حجم
تأثيرها لما لها من تأثير فعال على تعلم الطلبة وتحصيلهم الدراسي ،حيث بلغ حجم تأثير استراتيجية
التدريس المباشر ( ،)0.59وبلغ حجم تأثير استراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي ( ،)0.68كما بلغ
حجم تأثير استراتيجية التقييم البنائي والتقويم ( ،)0.90في حين بلغ حجم تأثير التغذية الراجعة (.)0.75
وفي دراسة أجراها جون هايتي عام  ،)Hattie, 2015( 2102بقيت هذه االستراتيجيات التدريسية
السلوكية المثبتة علميا على نفس حجم تأثيرها تقريبا ،حيث بلغ حجم تأثير استراتيجية التدريس المباشر
( ،)0.60وحجم تأثير استراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي ( ،)0.63وحجم تأثير استراتيجية التقييم
البنائي والتقويم ( ،)0.68وحجم تأثير استراتيجية التغذية الراجعة ( .)0.73وأخيرا أظهرت نتائج
الدراسة التي قام بها جون هايتي ( )Hattie, 2017عام  2102أن حجم التأثير الستراتيجية التدريس
المباشر قد بلغ ( )0.60وهو نفس حجم التأثير الذي نتج في الدراسة التي أجراها عام  ،2102وأن
حجم التأثير الستراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي ،واستراتيجية التغذية الراجعة قد انخفض شيئا قليًل
إذ بلغ ( )0.62و ( )0.70على التوالي ،في حين انخفض حجم التأثير الستراتيجية التقييم البنائي
والتقويم إلى (.)0.48
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حظي موضوع توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير في
تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية من وجهة نظر معلمات التربية
الخاصة بالعديد من الدراسات السابقة ،إال أنها محدودة عددا من حيث النتائج ذات العًلقة بمتغيرات
الدراسية الحالية .وفيما يلي عرضا لبعض الدراسات ذات العًلقة بتوظيف استراتيجيات التدريس
السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير.
الدراسات ذات العالقة باستراتيجية التدريس المباشر
أجرى التل والشهاب ( )2102دراسة هدفت إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية التدريس
المباشر لمهارات التفكير ما وراء المعرفي في تعلم المفاهيم وانتقال أثر التعلم وتوجهات هدف اإلنجاز
لدى الطالبات ،شملت عينة الدراسة ( )96طالبة من مدارس قصبة محافظة اربد في األردن ،كشفت
نتائجه الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تلقت تعليمها باستخدام
استراتيجية التدريس المباشر لمهارات تعلم المفاهيم وانتقال أثر التعلم ،وقد أوصت الدراسة االهتمام
بتدريب مدرسي مادة العلوم لتدريس مهارات التفكير ما وراء المعرفي تدريسا مباشرا.
كما قام التخاينة ( )2109بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التدريس المباشر
المدعمة باالستقصاء في التحصيل والقدرة على حل المشكًلت الجبرية ،شملت عينة الدراسة ()21
طالبا من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في مدارس عمان في األردن ،كشفت النتائج عن وجود داللة
إحصائية في تعلم الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتحصيلهم عند توظيف استراتيجية التدريس المباشر
المدعمة باالستقصاء في تعليم مادة الرياضيات ،مقارنة مع استراتيجية التدريس التقليدية ،وقد أوصت
الدراسة تدريب معلمي غرف المصادر على استراتيجيات حديثة مثل استراتيجية التدريس المباشر
المدعمة باالستقصاء التي تزيد من تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم وقدرتهم على حل المشكًلت
الجبرية خصوصا في وحدات الجبر.
وهدفت دراسة أجريت في دولة الكويت ( Al-Shammari, Al-Aqeel, Faulkner,
 ،)and Ansari, 2012إلى معرفة مدى تحسن تعلم الطلبة وتحصيلهم الدراسي عند توظيف
استراتيجية التدريس المباشر القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعليم مادة الرياضيات،
شملت عينة الدراسة ( )88طالبة في مدارس التعليم العام في دولة الكويت ،وقد أشارت النتائج إلى
تحسن كبير في تعلم الطالبات وإنجازهن في مادة الرياضيات ،وأوصت الدراسة تقديم برامج للتدريب
والتطوير المهني لمعلمات الرياضيات وذلك لتحديث المعارف والمهارات لديهن في تدريس مادة
الرياضيات باستخدام استراتيجية التدريس المباشر.
وأجريت دراسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ( ،)Tibi, 2005هدفت إلى دراسة معرفة
ومهارات المعلمين في الوعي الصوتي ،شملت العينة ( )082معلمة منهن ( )%88ممن قمن بتدريس
الطلبة ذوي صعوبات التعلم من الصف األول إلى الثالث في المرحلة االبتدائية ،أشارت النتائج إلى أن
المعلمات أظهرن مستويات منخفضة سواء أكانوا معلمات الصفوف العادية أم التربية الخاصة عند
تعليم اإلدراك الصوتي للطلبة ذوي صعوبات التعلم باستخدام استراتيجية التدريس المباشر.
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الدراسات ذات العالقة باستراتيجية تحليل السلوك الوظيفي
قام عبدالعال ( )2109بدراسة هدفت إلى اختبار مدى فعالية التدخل المبكر المكثف في تعديل
السلوك النمطي التكراري لألطفال ذوي التوحد باستخدام تحليل السلوك التطبيقي ،وشملت عينة
الدراسة على ( )01أطفال في مركز بداية في محافظة الغربية بالجمهورية العربية المصرية ،أشارت
النتائج إلى وجود فروق دالة احصائيا على مقياس السلوك النمطي عند القياس البعدي لصالح المجموعة
التجريبية التي استخدم بها عملية تحليل السلوك وتعديله على األطفال ذوي التوحد ،وأوصت الدراسة
بضرورة االستمرار بتطبيق برامج التدخل المبكر القائمة على تحليل السلوك التطبيقي لتنمية المهارات
والسلوكيات المرغوب بها لدى األطفال ذوي التوحد.
كما أجرى فلين ولو ( )Flynn and Lo, 2016دراسة هدفت إلى البحث في تأثير تنفيذ
المعلم لتجربة قائمة على تحليل السلوك والتعزيز للسلوك البديل ،وشملت العينة ( )9من طلبة ذوي
التوحد واالضطرابات العاطفية والسلوكية ،وثًلث معلمين تربية خاصة في الواليات المتحدة
األمريكية ،وقد كشفت النتائج عن انخفاض السلوك المشكل لدى هؤالء الطلبة الستة وزيادة السلوك
البديل بعد تلقي معلميهم للتدريبات حول تنفيذ هذه االستراتيجية لتحليل السلوك وتعزيز السلوك البديل،
كما أوصت الدراسة تدريب المعلمين على هذه االستراتيجية خصوصا أولئك الذين يعملون مع هذه
الفئات من الطلبة.
قام حسيب ( )2102بدراسة هدفت إلى التحقق من فاعلية استراتيجية التشخيص الوظيفي
للسلوك في الحد من المشكًلت السلوكية لدى المتعلمين ذوى القدرات الخاصة (السمعية ،والبصرية،
والفكرية) وتنمية مهارات إعداد وتنفيذ وتقييم خطة التدخل السلوكي ،وشملت العينة على ( )26طفًل
في الصف السادس االبتدائي ،و ( )9معلمين تربية خاصة في مدارس التربية الخاصة في الجمهورية
العربية المصرية ،أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوي المشكًلت السلوكية
لصالح القياس البعدي باستخدام االستراتيجية وخطة التدخل السلوكي لدى عينة الدراسة ككل ،وقد
أوصت الدراسة بأهمية تدريب معلمي التربية الخاصة على استخدام هذا النوع من االستراتيجيات
الخاصة بتحليل السلوك وتعديله لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
كما أجرى الحسين ( )2102دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى معرفة الطلبة المعلمين
بفنيات تحليل السلوك التطبيقي وعًلقته ببعض المتغيرات ،وشملت العينة على ( )028من طلبة
التدريب الميداني  ،منهم  22ممن تخصصهم تربية خاصة ،وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة
احصائية لصالح كل من الطلبة اإلناث وكذلك المتخصصين في التربية الخاصة الذين سبق لهم دراسة
مادة عن فنيات تحليل السلوك التطبيق ،وقد أوصت الدراسة االهتمام بزيادة اإلعداد والمعرفة نظريا
وتطبيقيا لطلبة كلية التربية بفنيات تحليل السلوك التطبيقي ودراسة األسباب الكامنة وراء قلة حماس
الطلبة المعلمين.
وأخيرا ،في دراسة قام بها عبداألحمد ( )2108هدفت إلى معرفة أثر برنامج تدريبي قائم
على طريقة التحليل السلوكي التطبيقي في تنمية المهارات التواصلية لدى األطفال ذوي اضطراب
التوحد .شملت عينة الدراسة على ( )21طفًل في المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية.
كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة اكتساب المهارات التواصلية لجميع
األطفال ،كما أظهرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة احصائيا بعد شهر من انتهاء البرنامج التدريبي،
وأوصت الدراسة تبني البرنامج المقترح في مراكز التوحد وتصميم برامج تروبي سلوكية أخرى وفقا
للبرامج العالمية للتوحد وقياس فاعليتها.
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أجرى شيًلر ومورانو ولي ( )Scheeler, Morano, and Lee, 2018دراسة هدفت إلى
اختبار تأثير التغذية الراجعة الفورية التي يقدمها معلمي التربية الخاصة أثناء الدرس على أداء
المساعدين المهنيين في تعليم الطلبة ذوي التوحد .شملت العينة على (ن= 2 ،9معلمات تربية خاصة،
 8مساعدات مهنيات) ممن يعملون في الفصول المستقلة ذاتيا بمدرستين ابتدائية ومتوسطة في والية
بنسلفانيا في الواليات المتحدة األمريكية .كشفت النتائج عن وجود عًلقة إيجابية حيث أن التغذية
الراجعة الفورية التي يقدمها معلمي التربية الخاصة للمختصين باستخدام تقنية التكنولوجية ()BIE
كانت ذات فاعلية في زيادة سلوك تدريس المختصين أثناء الدرس أكثر من التغذية الراجعة المتأخرة
مما ينعكس على تحسين الدرس ومخرجات تعلم الطلبة .وقد أوصت الدراسة تقديم نوعية محددة من
برامج التدريب والتطوير المهني المستمرة لمعلمي التربية الخاصة والمختصين في فصول التربية
الخاصة.
وفي دراسة أجراها جرار وقطناني ( )2102هدفت إلى تقييم الخدمات التربوية والخدمات
المساندة .شملت العينة على ( )022معلما ،منهم ( )016معلمين من معلمي التربية الخاصة في
المدارس العربية واألهلية في دولة الكويت .كشفت النتائج أن تقييم الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة
والمتعددة قد حصلت على أعلى متوسط حسابي من بين جميع األبعاد في الدراسة ،والسبب أن هؤالء
المعلمين يستخدمون أنواع تقييم متعددة ومتخصصين في التربية الخاصة ولديهم خبرة تدريس كافية.
أوصت الدراسة إجراء دراسات نوعية في كل بعد من أبعاد الخدمات التعليمية بما فيها تقييم الطلبة،
وتقديم برامج ودورات لتطوير المعلمين في تقييم الطلبة.
قام الحراحشة ( )2109بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع ودرجة استخدام معلمي العلوم
الستراتيجيات التقويم البديل وأدواته .شملت العينة على ( )089استجابة لمعلمي العلوم في المرحلة
األساسية العليا في األردن من أصل ( )221استجابة .أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في درجة استخدام معلمي العلوم الستراتيجيات التقويم البديل وأدواته يعزى ألثر النوع،
والجنس ،والمؤهل العلمي ،والخبرة .وقد أوصت الدراسة على حث معلمي العلوم على استخدام
وحضور برامج التطوير والتدريب على استخدام استراتيجيات التقويم البديل وأدواته وذلك لًلرتقاء
بمستوى أدائهم.
كما قام عمر ( )2109بدراسة هدفت إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي قائم على استخدام
استراتيجية التغذية الراجعة التعليمية في زيادة وتنمية الحصيلة اللغوية التعبيرية .شملت العينة على
( )01أطفال من ذوي اضطراب التوحد في أحد مراكز التربية الخاصة في مدينة جازان في السعودية.
كشفت النتائج عن فاعلية البرنامج القائم على استراتيجية التغذية الراجعة بدرجة ذات داللة إحصائية
في زيادة الحصيلة اللغوية وتحديدا زيادة مفرداتهم اللغوية .أوصت الدراسة باستخدام استراتيجية
التغذية الراجعة في ب رامج تدخل أخرى لزيادة القدرة على الكًلم والتقليل من المشكًلت اللغوية لدى
األطفال ذوي التوحد.
ومما سبق ،يتضح أن توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا ،خاصة تلك التي
لها حجم تأثير من متوسط إلى عال ،في عملية تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس
الدمج ،قد حظيت بالعديد من الدراسات التي حاولت الكشف عن تأثير هذه االستراتيجيات التدريسية.
كما بينت تلك الدراسات أن بعض المتغيرات (المؤهل العلمي ،والخبرة الوظيفية في التدريس) تعدّ
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عوامل ومتغيرات دالة وهامة في معرفة درجة توظيف االستراتيجيات التدريسية المثبتة علميا وذات
حجم تأثير في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة وجهة نظر معلمات التربية الخاصة
في مدارس الدمج االبتدائية في توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا في تعليم الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة وفقا للمتغيرات الديمغرافية (الجنسية ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل
العلمي ،الخبرة الوظيفية في التدريس) ،ومتغيرات بحثية (استراتيجية التدريس المباشر ،استراتيجية
التحليل السلوكي الوظيفي ،استراتيجية التقييم البنائي والتقويم والتغذية الراجعة) ،وذلك لتحليل
واستنتاج أهم النتائج المتعلقة بتوظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا في تعليم الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج الحكومية.
مجتمع وعينة الدراسة
كون مجتمع الدراسة من جميع معلمات التربية الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية الحكومية
ت ّ
في دولة الكويت للعام الدراسي  ،2108/2102حيث بلغ مجموع معلمات التربية الخاصة ()269
معلمة في مدارس الدمج االبتدائية الحكومية.
في حين تكونت عينة الدراسة من ( )021معلمة من معلمات التربية الخاصة في مدارس
الدمج االبتدائية الحكومية .حيث بلغت نسبة العينة ( )%81.28من المجتمع األصلي (ن=.)269
والجدول رقم ( )0يبين خصائص عينة الدراسة.
جدول 0

خصائص عينة الدراسة
المتغيرات
الجنسية
العمر
الحالة االجتماعية
المؤهل العلمي
الخبرة الوظيفية في التدريس

الفئة
كويتي
غير كويتي
أقل من  81سنة
 81وأكثر
غير متزوج
متزوج
المناهج وطرق التدريس
التربية الخاصة
01سنوات فأقل
أكثر من  01سنوات

العدد
97
23
12
108
19
101
106
14
27
93

النسبة
80.80
19.20
10.00
90.00
15.80
84.20
86.70
13.30
22.50
77.50

يظهر جدول ( )0وصفا لعينة الدراسة ،حيث جاء غالبية أفراد متغير الجنسية من المواطنين
(كويتي) بنسبة  .% 81.81أما متغير العمر فقد كانت النسبة األعلى لألفراد ممن أعمارهم ( 81سنة
فأكثر) ،إذ بلغت نسبتهم  %61مقابل  %01لألفراد ممن أعمارهم ( 81سنة فأقل) .كما جاء غالبية
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األداة المستخدمة في الدراسة
قام الباحث بتصميم استبانة لقياس وجهات نظر معلمات التربية الخاصة في مدارس الدمج
االبتدائية في توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة .وقد ت َّم إعداد الصورة األولية لألداة وفقا للخطوات التالية :أوال :قام الباحث بتحديد محاور
االستبانة ،وذلك بعد االطًلع على األدب النظري والدراسات والنظريات ذات الصلة بموضوع
الدراسة .ثانيا :قام الباحث بصياغة فقرات االستبانة وفقا للمحاور التي تندرج تحتها ،ثم تم عرضها
على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص ،وذلك إلبداء آرائهم في فقرات االستبانة من حيث
مدى وضوح الفقرات ،وانتماء الفقرات إلى محاورها ،وكذلك إجراء ما يرونه منسبا من حيث اإلضافة
أو التعديل أو الحذف.
وفي ضوء مًلحظات المحكمين ،تم تعديل فقرات االستبانة ،حيث أصبحت تتكون االستبانة
من ( )22فقرة موزعة على المحاور الثًلثة :محور استراتيجية التدريس المباشر وتكون من ()08
فقرة ،مرتبة حسب ورودها في األداة من  ،08-0ومحور استراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي ،وتكون
من ( )9فقرات ،مرتبة حسب ورودها في األداة من  ،06-08وأخيرا محور استراتيجية التقييم البنائي
والتقويم والتغذية الراجعة ،وتكون من ( )8فقرات ،مرتبة حسب ورودها في األداة من .22-21
وتكونت األداة في صورتها النهائية من جزأين :يتضمن الجزء األول المعلومات العامة المتعلقة
بمتغيرات الدراسة (المتغيرات الديمغرافية ،والمتغيرات البحثية) ،في حين تضمن الجزء الثاني فقرات
االستبانة البالغ عددها ( )22فقرة موزعة على ثًلثة محاور .وقد صممت أداة الدراسة حسب مقياس
ليكرت الرباعي (موافق بشدة = ،8موافق = ،8غير موافق =  ،2غير موافق بشدة =  .)0وباستخدام
ليكرت الرباعي تم تقسم المتوسطات الحسابية كالتالي :الدرجات من ( 0.28-0ممارسة ضعيفة)،
والدرجات من ( 2.86-0.22ممارسة متوسطة) ،والدرجات من ( 8.28-2.21ممارسة مرتفعة)،
وأخيرا الدرجات من ( 8-8.22ممارسة مرتفعة جدا) .وهذا ما مبرر اختًلف عدد البنود بين محور
وآخر من حيث أهمية نسبية ووزن نسبي.
وللتحقق من صدق وثبات األداة ،قام الباحث باإلجراءات التالية:
أوال :الصدق الظاهري ،وللتحقق من ذلك قام الباحث بعرض األداة على مجموعة من
المحكمين المختصين في مجال المناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة ،وذلك بهدف إبداء آرائهم
حول فقرات المقياس ،وقد تم األخذ بجميع المًلحظات وتنفيذها على الوجه األكمل من حيث الصياغة
والسًلمة اللغوية والحذف والتعديل.
ثانيا ،صدق االتساق الداخلي ،قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطًلعية تكونت
من ( )21معلمة من معلمات التربية الخاصة من خارج مجتمع الدراسة ،ثم حساب معامًلت االرتباط
بين درجات كل محور والدرجة الكلية له ،حيث أظهرت نتائج معامًلت االرتباط عن وجود ارتباط
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أفراد متغير الحالة االجتماعية من المتزوجين ،إذ بلغت نسبتهم  %88.2مقابل نسبة  %02.81من
غير المتزوجي ن .وفيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي فقد جاءت النسبة األعلى لألفراد من تخصص
(المناهج وطرق التدريس) ،إذ بلغت  %89.21مقابل  %08.81ممن تخصصهم (تربية خاصة).
وأخيرا ،كانت النسبة األعلى في متغير الخبرة الوظيفية لمن كانت خبرتهم الوظيفية (أكثر من 01
سنوات) ،حيث بلغت  %22.21مقابل  %22.21لمن كانت خبرتهم الوظيفية ( 01سنوات فأقل).
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موجب دال بين كل درجة محور والدرجة الكلية لألداة عند مستوى  1.10كما هو مبين في الجدول
رقم (.)2
جدول 2

معامًلت االرتباط بين كل بند والمحور التابع له ن=21
المحور

األول :إستراتيجية التدريس المباشر

الثاني :إستراتيجية التحليل السلوكي
الوظيفي

الثالث :إستراتيجية التقييم البنائي،
والتقويم ،والتغذية الراجعة

البند
0
2
8
8
2
9
2
8
6
01
00
02
08
08
02
09
02
08
06
21
20
22
28
28
22
29
22

**دال عند 1.10
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**0.46
**0.52
**0.58
**0.60
**0.61
**0.65
**0.67
**0.61
**0.61
**0.55
**0.70
**0.64
**0.52
**0.58
**0.50
**0.55
**0.59
**0.64
**0.70
**0.69
**0.69
**0.70
**0.69
**0.75
**0.67
**0.71
**0.68
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جدول 8

معامًلت االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية ألداة الدراسة (ن=)21
استراتيجية
التدريس
المباشر
الدرجة
الكلية

**

1.88

استراتيجية التقييم البنائي،
والتقويم ،والتغذية الراجعة

استراتيجية التحليل
السلوكي الوظيفي

**

**

1.88

1.82

**دال عند 1.10
رابعا ،الثبات ،للتحقق من ثبات المقياس والمحاور التابعة له ،فقد ت َّم تقدير ثبات اال ِّتّساق
الداخلي لفقرات المقياس والمحاور التي تتبع لها وفق معادلة كرونباخ ألفا ،التي جاءت مرتفعة ألداة
الدراسة ككل ،بينما جاءت معدالت مقبولة للثبات بالنسبة للمحاور الثًلثة كما هو مبين في الجدول رقم
( ،)8مما يجعل األداة صالحة للتطبيق.
جدول 8

معامًلت الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ للمحاور والدرجة الكلية (ن=)21
الرقم
0
2
8

المحاور
إستراتيجية التدريس المباشر
إستراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي
إستراتيجية التقييم البنائي ،والتقويم ،والتغذية
الراجعة
االستبانة ككل

عدد الفقرات
08
9

معامل الثبات
1.88
1.22

8

1.82

22

1.60

إجراءات جمع البيانات وأساليب المعالجة االحصائية في الدراسة.
استخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليلي أثناء القيام بالمعالجة االحصائية الهادفة متضمنا
كًل من االختبارات اإلحصائية التالية :المتوسطات الحسابية ( ،)Meansواالنحرافات المعيارية
( ،)Standard Deviationوالوزن النسبي ( ،)Frequency-Percentواإلحصاء االستنتاجي
الداللة االحصائية ( )t–testالستنتاج الفروق بين المتوسطات الحسابية تبعا لمتغيرات الدراسة،
وصوال إلى وصف كمي الستجابات أفراد عينة الدراسة على بنود أداة الدراسة ،واالرتباطات
(.)Correlation
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ثالثا ،للتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامًلت االرتباط بين مجموع درجات كل محور
والدرجة الكلية لألداة ،وقد أظهرت النتائج عن وجود ارتباط موجب دال بين كل محور والدرجة الكلية
لألداة عند مستوى 1.10والجدول رقم ( )8يوضح ذلك.
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نتائج الدراسة
نتائج السؤال األول في الدراسة
نص السؤال األول على :ما درجة توظيف االستراتيجيات التدريسية السلوكية المثبتة علميا
وذات حجم التأثير في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر معلمات التربية الخاصة
في مدارس الدمج االبتدائية في دولة الكويت يعزى لبعض المتغيرات البحثية؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد العينة للمحاور الثًلثة في أداة الدراسة كما هو مبين في الجدول رقم (.)2
جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة
الرقم
0
2
8

المحاور
إستراتيجية التدريس
المباشر
إستراتيجية التحليل
السلوكي الوظيفي
إستراتيجية التقييم البنائي
والتقويم والتغذية الراجعة
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

3.59

0.36

89.80

3.38

0.44

84.60

درجة
الممارسة
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا

3.21

0.51

80.30

مرتفعة

3.43

0.38

85.80

مرتفعة

الترتيب
1
2
3

أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )2أن المتوسط الحسابي لجميع المحاور قد بلغ ،8.88
وانحراف معياري  ، 1.88وتشير هذه النتيجة التي جاءت فيها المتوسطات الحسابية مرتفعة إلى أن
درجة الممارسة كانت مرتفعة .أما داخل المحاور التي تتضمن (استراتيجية التدريس المباشر،
واستراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي ،واستراتيجية التقييم البنائيوالتقويم والتغذية الراجعة) فقد
تفاوتت في درجة المتوسطات الحسابية لها ،وكذلك في ترتيبها ،حيث جاء المحور األول (استراتيجية
التدريس المباشر) في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره ( ،)8.26وانحراف معياري مقداره
( )1.89مما يشير إلى درجة ممارسة مرتفعة جدا .وجاء المحور الثاني (استراتيجية التحليل السلوكي
الوظيفي) في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره ( ،)8.88وانحراف معياري مقداره ()1.88؛ مما
يشير أيضا إلى درجة ممارسة مرتفعة جدا .وأخيرا جاء المحور الثالث (استراتيجية التقييم البنائي،
والتقويم ،والتغذية الراجعة) في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مقداره ( ،)8.20وانحراف معياري
مقداره ( )1.20مما يشير إلى درجة ممارسة مرتفعة.
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فقرات المحور األول
الرقم
(استراتيجية التدريس
المباشر)
أتأكد في بداية كل درس بأن
 0الطلبة منتبهون وجاهزون
للدرس الجديد.
أمهد لدرسي بعرض أهدافه
 2وربطها بالخبرات السابقة
بداية كل حصة.
أعتمد في تدريس
الموضوعات الجديدة أسلوب
 8الشرح المدعوم بأمثلة تناسب
بيئة الطلبة وخبراتهم بما ال
يتجاوز  02دقيقة.
أشرك طلبتي باألنشطة الصفية
 8اثناء الدرس بشكل جماعي
أوال ومن ثم بشكل فردي.
أراجع فهم الطلبة للموضوع
 2الذي تم شرحه بتوجيه اسئلة
بعد انجازهم النشاط الجماعي.
أزود طلبتي بالتغذية الراجعة
 9المناسبة بعد إتمامهم لألنشطة
الصفية الجماعية والفردية.
أراجع مع طلبتي أهم أفكار
 2الدرس وعناصره قبل انتهاء
وقت الحصة.
أقوم بالتخطيط للدرس الجديد
متضمنا تحديد األهداف
 8التعليمية للدرس وتسلسل
المهارات المراد إتقانها في
موضوع الدرس.
أخطط مسبقا للدرس الجديد
 6بمراعاة توافر األمثلة المناسبة
للدرس.
أضع أسئلة شفهية أو مكتوبة
01
عند التخطيط للدرس الجديد.

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي

درجة
الممارسة الترتيب

3.86

0.35

96.50

مرتفعة
جدا

1

3.74

0.48

93.50

مرتفعة
جدا

2

3.47

0.58

86.70

مرتفعة
جدا

10

3.46

0.73

86.50

مرتفعة
جدا

12

3.64

0.48

91.00

مرتفعة
جدا

6

3.52

0.56

87.90

مرتفعة
جدا

8

3.47

0.61

86.70

مرتفعة
جدا

11

3.67

0.51

91.70

مرتفعة
جدا

5

3.73

0.45

93.10

مرتفعة
جدا

3

3.51

0.61

87.70

مرتفعة
جدا

9
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جدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لبنود المحور األول (استراتيجية التدريس
المباشر)
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00

02
08

أصمم نماذج للتدريبات
المستخدمة في األنشطة
الجماعية والفردية عند إعداد
الدرس الجديد.
أراعي الفروق الفردية
واحتياجات الطلبة للدرس
الجديد.
أوظف استراتيجية التدريس
المباشرة في تدريسي للطلبة.
المحور ككل

زيد نزال الشمري

3.53

0.59

88.10

مرتفعة
جدا

7

3.68

0.49

91.90

مرتفعة
جدا

4

3.43

0.63

85.80

3.59

0.36

89.80

مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا

13

يوضح الجدول رقم ( )9أن المتوسط الحسابي العام لفقرات المحور األول (استراتيجية
التدريس المباشر) قد بلغ ( ،)8.26وانحراف معياري ( )1.89وتشير هذه النتيجة التي جاءت فيها
المتوسطات الحسابية مرتفعة إلى أن درجة الممارسة كانت مرتفعة جدا .كما تراوحت المتوسطات
الحسابية لجميع الفقرات في المحور األول بين ( )8.89–8.88وجميع هذه المتوسطات تشير إلى أن
درجة الممارسة كانت مرتفعة جدا .وعلى صعيد الفقرات فقد حصلت الفقرة رقم ( )0التي تنص على
"أتأكد في بداية كل درس بأن الطلبة منتبهون وجاهزون للدرس الجديد" على أعلى المتوسطات
الحسابية حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لها ( )8.89وانحراف معياري ( ،)1.82ثم تلتها الفقرة
رقم ( )2التي تنص على "أمهد لدرسي بعرض أهدافه وربطها بالخبرات السابقة بداية كل حصة"
بمتوسط حسابي مقداره ( ،)8.28وانحراف معياري ( ،)1.88ثم تلتها الفقرة رقم ( )6التي تنص على
"أخطط مسبقا للدرس الجديد بمراعاة توافر األمثلة المناسبة للدرس"" بمتوسط حسابي مقداره (،)8.28
وانحراف معياري ( ،)1.82في حين حصلت الفقرة رقم ( )08التي تنص على "أوظف استراتيجية
التدريس المباشرة في تدريسي للطلبة" على أقل المتوسطات الحسابية ،إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي
لها ( ،)8.88وانحراف معياري ( ،)1.98فيما تراوحت المتوسطات الحسابية لباقي الفقرات البنود بين
( .)8.98 –8.89وبناء على النتائج نجد أن المحور األول (استراتيجية التدريس المباشر) قد احتل
المرتبة األولى من حيث المتوسطات الحسابية من بين جميع المحاور في أداة الدراسة.
جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لعبارات المحور الثاني(استراتيجية التحليل
السلوكي الوظيفي)
فقرات المحور الثاني
الرقم (استراتيجية التحليل السلوكي
الوظيفي)
أعرض لطلبتي السلوك المراد
 08اتباعه مباشرة عند قيامهم
بسلوك خاطئ أثناء الحصة.

درجة
المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي الممارسة
3.53
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0.61

88.10

مرتفعة
جدا

الترتيب
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09

02

08
06

احدد لطلبتي العوامل المؤدية
للسلوك الخاطئ وما يترتب
عليه من آثار خًلل الوقت
المستقطع بين األنشطة التعليمية
في الدرس.
أعتمد على استخدام نماذج
المًلحظة وقوائم الرصد لتدوين
فترات حدوث السلوك الخاطئ
وتكراره وما يترتب عليه من
أحداث أثناء تنفيذ الدرس.
أراعي عند التخطيط للدرس
وضع خطة لمنع طلبتي من
القيام بسلوك خاطئ أثناء
الدرس.
أشجع طلبتي على ممارسة
السلوك اإليجابي المراد اتباعه
أثناء الدرس.
أوظف استراتيجية التحليل
السلوكي الوظيفي في تدريسي
لطلبتي.
المحور ككل
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3.39

0.61

84.80

مرتفعة
جدا

3

3.28

0.69

81.90

مرتفعة
جدا

4

3.28

0.66

81.90

مرتفعة
جدا

5

3.69

0.50

92.30

مرتفعة
جدا

1

3.15

0.73

78.80

مرتفعة

6

3.38

0.44

84.60

مرتفعة
جدا

يوضح الجدول رقم ( )2أن المتوسط الحسابي العام لفقرات المحور الثاني (استراتيجية
التحليل السلوكي الوظيفي) قد بلغ ( ،)8.88وانحراف معياري ( ،)1.88وتشير هذه المتوسطات
المرتفعة إلى أن درجة الممارسة كانت مرتفعة جدا .وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات
بين ( .)8.96–8.02حصلت الفقرة رقم ( )08التي تنص على "أشجع طلبتي على ممارسة السلوك
اإليجابي المراد اتباعه أثناء الدرس" على أعلى المتوسطات حيث بلغ المتوسط الحسابي لها (،)8.96
وانحراف معياري ( ،)1.21ثم تلتها الفقرة رقم ( )08التي تنص على "أعرض لطلبتي السلوك المراد
اتباعه مباشرة عند قيامهم بسلوك خاطئ أثناء الحصة" بمتوسط حسابي مقداره ( ،)8.28وانحراف
معياري ( ،)1.90ثم تلتها الفقرة رقم ( )02التي تنص على "أحدد لطلبتي العوامل المؤدية للسلوك
الخاطئ وما يترتب علي ه من آثار خًلل الوقت المستقطع بين األنشطة التعليمية في الدرس" بمتوسط
حسابي مقداره ( ،)8.86وانحراف معياري ( .)1.90في حين حصلت الفقرة رقم ( )06التي تنص
على "أوظف استراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي في تدريسي لطلبتي" على أقل المتوسطات
الحسابية حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ( ،)8.02وانحراف معياري ( .)1.28كما حصلت الفقرتان
( 09و )02على نفس المتوسط الحسابي الذي بلغت قيمته ( .)8.28وباالعتماد على النتائج السابقة نجد
أن المحور الثاني (استراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي) قد احتل المرتبة الثانية من حيث المتوسطات
الحسابية بين جميع المحاور في أداة الدراسة.
197

املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة االمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 2يوليو 9102

02

المجلد (  ) 43العدد (  ) 2يوليو 9102

زيد نزال الشمري

توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا

املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 2يوليو 9102

جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لفقرات المحور الثالث(استراتيجية التقييم البنائي،
والتقويم ،والتغذية الراجعة)

21

20

22

28

28

22

29

22

فقرات المحور الثالث
(استراتيجية التقييم البنائي،
والتقويم ،والتغذية الراجعة)
أستخدم أكثر من أداة تقييم لقياس
األهداف التعليمية الخاصة
بالدرس خًلل فترات محددة أثناء
الدرس.
أزود طلبتي بتغذية راجعة فورية
تساعدهم في معرفة ما هو
صحيح لتحقيق تقدّمهم علميا.
أعرض لطلبتي جميع أدوات
التقييم المستخدمة لتقييم معرفتهم
ودرجة استيعابهم للمادة العلمية
في الدرس.
أوظف استراتيجيات التقييم
البنائي والتقويم لجمع معلومات
عن مستوى تعلم الطلبة.
أوظف استراتيجيات التقييم
البنائي في التخطيط للدرس
وتكييفه حسب استراتيجية
التدريس المناسبة لتعلم الطلبة
وتزويدهم بالتغذية الراجعة.
أوظف استراتيجيات التقييم
البنائي لمساعدتي في تحديد
الفرق ما بين األهداف المرجو
تحقيقها ومستوى أداء الطلبة.
أوظف استراتيجيات التقييم
البنائي لمساعدتي في ضبط كيفية
تدريس المنهج لجميع الطلبة
بشكل مناسب.
أوظف استراتيجية التقييم البنائي،
والتقويم ،والتغذية الراجعة في
تدريسي لطلبتي.
المحور ككل

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي

درجة
الممارسة الترتيب

3.39

0.63

84.80

مرتفعة
جدا

2

3.45

0.59

86.30

مرتفعة
جدا

1

3.24

0.65

81.00

مرتفعة

3

3.18

0.64

79.40

مرتفعة

4

3.09

0.66

77.30

مرتفعة

7

3.13

0.65

78.30

مرتفعة

5

3.13

0.64

78.10

مرتفعة

6

3.09

0.71

77.30

مرتفعة

8

3.21

0.51

80.30

مرتفعة
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نتائج السؤال الثاني في الدراسة
نص السؤال الثاني على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر معلمات
التربية الخاصة نحو استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير المستخدمة في
تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية في دولة الكويت يعزى لبعض
المتغيرات الديمغرافية (الجنسية ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل العلمي ،الخبرة الوظيفية في
التدريس) ،وعًلقتها بالمتغيرات البحثية (استراتيجية التدريس المباشر ،استراتيجية التحليل السلوكي
الوظيفي ،استراتيجية التقييم البنائي ،والتقويم ،والتغذية الراجعة)؟
الفروق وفق متغير الجنسية (كويتي/غير كويتي).
لإلجابة على السؤال الثاني ،استخدم الباحث اختبار (ت )t-test ،حيث جاءت النتائج كما هو
مبين في الجدول (.)6
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) بين متغير الجنسية (كويتي/غير كويتي)
المحاور
إستراتيجية التدريس المباشر
إستراتيجية التحليل السلوكي
الوظيفي
إستراتيجية التقييم البنائي،
والتقويم ،والتغذية الراجعة
الدرجة الكلية

الجنسية

العدد

كويتي
غير كويتي
كويتي
غير كويتي
كويتي
غير كويتي
كويتي
غير كويتي

97
23
97
23
97
23
97
23

199

المتوسط
الحسابي
3.59
3.6
3.37
3.45
3.20
3.25
3.43
3.46

االنحراف
المعياري
0.37
0.32
0.45
0.38
0.52
0.47
0.39
0.33

ت

الداللة

0.16

0.87

0.78

0.43

0.39

0.69

0.43

0.66
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يوضح الجدول رقم ( )8أن المتوسط الحسابي العام لفقرات المحور الثالث (استراتيجية التقييم
البنائي ،والتقويم ،والتغذية) قد بلغ ( ،)8.20وانحراف معياري ( ،)1.20وتشير هذه المتوسطات
المرتفعة إلى أن درجة الممارسة كانت مرتفعة .وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات بين
( .)8.82–8.16ويًلحظ من الجدول أن الفقرة ( )20التي تنص على "أزود طلبتي بتغذية راجعة
فورية تساعدهم في معرفة ما هو صحيح لتحقيق تقدّمهم علميا" قد حصلت على أعلى المتوسطات ،إذ
بلغت قيمة المتوسط الحسابي لها ( ،)8.82وانحراف معياري ( ،)1.29ثم تلتها الفقرة رقم ( )21التي
تنص على " أستخدم أكثر من أداة تقييم لقياس األهداف التعليمية الخاصة بالدرس خًلل فترات محددة
أثناء الدرس" بمتوسط حسابي مقداره ( ،)8.86وانحراف معياري ( ،)1.98ثم تلتها الفقرة رقم ()22
التي تنص على " أعرض لطلبتي جميع أدوات التقييم المستخدمة لتقييم معرفتهم ودرجة استيعابهم
للمادة العلمية في الدرس" بمتوسط حسابي مقداره ( ،)8.28وانحراف معياري ( .)1.92كما يوضح
الجدول أن الفقرة رقم ( )28التي تنص على "أوظف استراتيجيات التقييم البنائي في التخطيط للدرس
وتكييفه حسب استراتيجية التدريس المناسبة لتعلم الطلبة وتزويدهم بالتغذية الراجعة" قد حصلت على
أقل المتوسطات الحسابية ،إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي لها ( ،)8.16وانحراف معياري (.)1.20
فيما حصلت باقي الفقرات على متوسطات حسابية تراوحت بين ( .)8.08–8.16وباالعتماد على
النتائج السابقة نجد أن المحور الثالث (استراتيجية التقييم البنائي ،والتقويم ،والتغذية الراجعة) قد احتل
المرتبة الثالثة من حيث المتوسطات الحسابية بين جميع المحاور في أداة الدراسة.
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يتضح من الجدول رقم ( )6عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متغير الجنسية (كويتي/غير
كويتي) ،فقد كانت قيم اختبار(ت) للمحاور الثًلثة والدرجة الكلية غير دالة.
الفروق وفق متغير العمر.
جدول 01

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) بين فئات العمر
المحاور
إستراتيجية التدريس
المباشر
إستراتيجية التحليل
السلوكي الوظيفي
إستراتيجية التقييم البنائي،
والتقويم ،والتغذية الراجعة
الدرجة الكلية

المتوسط االنحراف
العدد
العمر
الحسابي المعياري
0.29
3.54
أقل من  81سنة 12
0.37
81سنة فأكثر 3.60 108
0.53
3.54
أقل من  81سنة 12
0.43
81سنة فأكثر 3.37 108
0.44
3.38
أقل من  81سنة 12
0.51
81سنة فأكثر 3.19 108
0.32
3.49
أقل من  81سنة 12
0.38
81سنة فأكثر 3.43 108

ت

الداللة

0.53

.59

1.30

.19

1.17

.24

0.56

.57

كما يتضح من الجدول رقم ( )01عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متغير العمر (أقل من
 81سنة 81 ،سنة فأكثر) ،فقد كانت قيم اختبار (ت) للمحاور الثًلثة والدرجة الكلية غير دالة.
الفروق وفق متغير الحالة االجتماعية.
جدول 00

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) بين فئات العمر
المحاور
إستراتيجية التدريس المباشر
إستراتيجية التحليل السلوكي
الوظيفي
إستراتيجية التقييم البنائي،
والتقويم ،والتغذية الراجعة
الدرجة الكلية

الحالة
االجتماعية
غير متزوج
متزوج
غير متزوج
متزوج
غير متزوج
متزوج
غير متزوج
متزوج

العدد
19
101
19
101
19
101
19
101

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
0.32
3.60
0.37
3.59
0.50
3.53
0.43
3.36
0.39
3.37
0.52
3.18
0.34
3.51
0.38
3.42

ت

الداللة

0.05

0.95

1.54

0.12

1.47

0.14

1.00

0.31

كما يتضح من الجدول رقم ( )00عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متغير الحالة االجتماعية
(غير متزوج/متزوج) ،فقد كانت قيم اختبار (ت) للمحاور الثًلثة والدرجة الكلية غير دالة.
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جدول 02

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) بين التخصصات (المناهج وطرق التدريس،
التربية الخاصة) في المؤهل العلمي
المحاور
إستراتيجية
التدريس المباشر
إستراتيجية التحليل
السلوكي الوظيفي
إستراتيجية التقييم
البنائي ،والتقويم،
والتغذية الراجعة
الدرجة الكلية

المتوسط االنحراف
العدد
الحسابي المعياري

المؤهل العلمي

المناهج وطرق التدريس 106

3.57

0.36

14

3.75

0.30

المناهج وطرق التدريس 106

3.35

0.43

14

3.63

0.42

المناهج وطرق التدريس 106

3.19

0.51

14

3.40

0.47

المناهج وطرق التدريس 106

3.41

0.38

14

3.62

0.34

التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة

ت

الداللة

0.07 1.80

0.02 2.26

0.13 1.50

0.04 2.02

كشفت النتائج الواردة في الجدول رقم ( ،)02بعد دمج المؤهًلت العلمية لعينة الدراسة لتكون
ضمن تخصصين فقط هما :المناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة ،عن وجود فروق دالة إحصائيا
في متغير المؤهل العلمي لتخصص التربية الخاصة في المحور الثاني (استراتيجية التحليل السلوكي
الوظيفي) والدرجة الكلية ،فقد كانت قيمة اختبار (ت) دالة ،وقد جاءت النتيجة لصالح المؤهل العلمي
في تخصص التربية الخاصة ،في حين لم تظهر فروق في كل من المحورين األول والثالث.
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الفروق وفق متغير المؤهل العلمي (تربية مناهج ،تربية خاصة).
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الفروق وفق متغير الخبرة الوظيفية في التدريس.
جدول 08

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) بين الخبرة الوظيفية في التدريس
المحاور
إستراتيجية التدريس
المباشر
إستراتيجية التحليل
السلوكي الوظيفي
إستراتيجية التقييم
البنائي ،والتقويم،
والتغذية الراجعة
الدرجة الكلية

الخبرة الوظيفية في
التدريس
 01سنوات فأقل
أكثر من  01سنوات
 01سنوات فأقل
أكثر من  01سنوات
 01سنوات فأقل

المتوسط
العدد
الحسابي
3.59
27
3.59
93
3.44
27
3.37
93
3.26
27

أكثر من  01سنوات

93

3.20

 01سنوات فأقل
أكثر من  01سنوات

27
93

3.46
3.43

االنحراف
المعياري
0.30
0.02
0.38
0.47
0.72
0.43
0.42
0.60
0.53
ت

0.32
0.39

0.41

الداللة
0.98
0.47
0.55
0.68

يتضح من الجدول رقم ( )08عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متغير الخبرة التدريسية في
التدريس (مدة الخبرة  01سنوات فأقل ،أكثر من  01سنوات) ،فقد كانت قيمة اختبار (ت) للمحاور
الثًلثة والدرجة الكلية غير دالة.

تفسير النتائج ومناقشتها
إن توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا وذات حجم تأثير في تعليم الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج وفقا لقدراتهم واحتياجاتهم له أهمية ذات طابع خاص .لذا
فمعلمو التربية الخاصة في مدارس الدمج ،بحاجة إلى توظيف استراتيجيات تدريس سلوكية مثبتة؛
لكي تكون مفيدة في تحسين التعلم والتحصيل الدراسي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،كما أنها
تساعد معلمي التربية الخاصة في تحقيق المزيد من ضبط جودة التدريس في تعليم الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة كباقي الطلبة العاديين في مدارس الدمج االبتدائية في دولة الكويت .لذلك فإن أية
محاولة لًلهتمام بمثل هذه الفئات الخاصة من الطلبة في مدارس الدمج االبتدائية سيؤدي إلى إحداث
تغيرات إيجابية في عمليتي التعليم والتعلم ،وهذا سينعكس بدوره على التحصيل الدراسي للطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة.
ومن خًلل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ،سيتم في هذا الجزء مناقشة النتائج
وربطها مع نتائج الدراسات السابقة ،وفيما يلي عرضا للنتائج ومناقشتها.
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أظهرت نتائج الدراسة الحالية التي تضمنت درجات توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية
المثبتة علميا وذات حجم تأثير وفقا لوجهات نظر معلمات التربية في مدارس الدمج االبتدائية في دولة
الكويت ،حيث جاءت استراتيجية التدريس المباشر في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره (،)8.26
وانحراف معياري مقداره ( ،)1.89وهذا يتفق مع ما توصلت إليه نتائج بعض الدراسات السابقة على
المستوى العربي عند توظيف استراتيجية التدريس المباشر في تعليم مادتي الرياضيات (التل والشهاب،
 ،2102التخاينة.)Al-Shammari, Al-Aqeel, Faulkner, and Ansari, 2012 ،2109 ،
وجاءت استراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره (،)8.88
وانحراف معياري مقداره ( ،)1.88وتتفق هذه النتيجة أيضا مع ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة
العالمية فيما يتعلق باستفادة المعلمين ممن تم إعدادهم إعدادا جيدا للتمكن من توظيف استراتيجيات
التدريس المثبتة علميا في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ( ،Flynn and Lo, 2016حسيب،
 ،2102الحسين .)2102 ،كما جاءت استراتيجية التقييم البنائي والتقويم والتغذية الراجعة في المرتبة
الثالثة بمتوسط حسابي مقداره ( ،)8.20وانحراف معياري مقداره ( ،)1.20وتتفق هذه النتيجة مع ما
توصلت إليه الدراسات العالمية السابقة فيما يتعلق بتأثيرها على ضبط وتوظيف استراتيجيات التدريس
التي تنعكس على تحسن تعلم وانجازات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ( Scheeler, Morano,
 ،and Lee, 2018جرار وقطناني ،2102 ،عمر .)2109 ،ووفقا لنتائج الدراسة الحالية فإن
االستراتيجيات التدريسية السلوكية المثبتة علميا ذات حجم تأثير تعتبر ممارسات قد وظفت بدرجات
متفاوتة تراوحت ما بين المرتفعة جدا إلى المرتفعة ،والتي توضح بشكل كبير مدى توظيف معلمات
التربية الخاصة لكل من استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير في تعليم
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج االبتدائية في دولة الكويت.
ويمكن القول اعتمادا على النتائج السابقة أن توظيف استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة
علميا وذات حجم التأثير (استراتيجية التدريس المباشر ،استراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي،
استراتيجية التقييم البنائي والتقويم والتغذية الراجعة) قد أثبت أن لها أهمية كبيرة لدى معلمي التربية
الخاصة؛ لما لها من تأثير ايجابي على تحسن التعلم والتحصيل الدراسي للطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة في مدارس الدمج في دولة الكويت .ويتفق ذلك بدوره مع نتائج الدراسات على المستوى العالي
التي تشير إلى أن استراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير من المتوسط
( )d=0.40إلى األعلى ( )d=≥0.60لها تأثير ايجابي على تحسن تعلم الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة وتحصيلهم الدراسي (.)Hattie, 2017; 2015; 2011; 2009; 2008; Mitchell, 2014
الفروق في وجهات نظر معلمات التربية الخاصة في مدارس الدمج
أظهرت النتائج في الدراسة الحالية فروقا في وجهات نظر معلمات التربية الخاصة نحو
توظيف االستراتيجيات التدريسية السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير ،إذ بينت النتائج وجود
فروق دالة إحصائيا بين التخصصين في متغير المؤهل العلمي (المناهج وطرق تدريس ،والتربية
ا لخاصة) ومتغير (استراتيجية التحليل السلوكي الوظيفي) في المحور الثاني لصالح المؤهل العلمي في
تخصص التربية الخاصة .وتشير هذه النتيجة إلى َّ
أن التخصص في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة له أهمية بالغة في تشكيل الفروق في وجهات نظر معلمات التربية الخاصة ،خاصة عند
توظيف استراتيجيات التدريس المثبتة علميا وذات حجم تأثير من المتوسط إلى األعلى ،األمر الذي
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يتطلب التخصصية لدراستها وتوظيفها .وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات التي أشارت إلى أهمية
التخصص ،واإلعداد والتدريب ،والخبرة في التدريس لدى المعلمين عند توظيف االستراتيجيات المثبتة
علميا وذات حجم التأثير في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في صفوف مدارس الدمج ( Flynn
 ،and Lo, 2016حسيب ،2102 ،الحسين.)2102 ،
وبالنظر إلى النتائج لم تظهر فروق دالة إحصائيا بين متغير الدراسة الديمغرافي (المؤهل
العلمي) ،وكل من المحور األول (استراتيجية التدريس المباشر) والمحور الثالث (استراتيجية التقييم
البنائي والتقويم والتغذية الراجعة) .كما لم تظهر نتائج المحورين األول والثاني كمتغيرات بحثية أي
فروق ذات داللة إحصائية مع أي من المتغيرات الديمغرافية األخرى في الدراسة الحالية .تحديدا،
وتتفق نتائج المحور األول (استراتيجية التدريس المباشر) مع نتائج الدراسات السابقة على المستوى
العربي التي بحثت عن الفروق في المستويات المنخفضة التي أظهرها معلمي الصفوف العادية أو
التربية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة عند توظيف استراتيجية التدريس المباشر في تعليم
اإلدراك الصوتي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المرحلة االبتدائية ( ،)Tibi, 2005في حين
أنها لم تتفق مع نتائج الدراسات السابقة العالمية التي أثبتت علميا بأن استراتيجية التدريس المباشر لها
أثر ايجابي في أداء التدريس الذي ينعكس مباشرة على تعلم وانجازات الطلبة بسبب حجم التأثير الذي
تراوح ما بين ( )0.59في عام  2116وعام  )Hattie, 2011; 2009( 2100إلى ( )0.60في عام
 2102وعام  .)Hattie, 2017; 2015( 2102كما تتفق نتائج المحور الثاني (استراتيجية التقييم
البنائي والتقويم والتغذية الراجعة) في الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة على المستويين
العربي والعالمي حول درجة ممارسة المعلمين الستراتيجيات التقويم البديل وأدواته وأثرها على النوع
االجتماعي والمؤهل العلمي والخبرة ( ،Scheeler, Morano, and Lee, 2018جرار وقطناني،
 ،2102عمر .)2109 ،وتختلف النتيجة الحالية مع نتائج الدراسة التي أجراها الحراحشة (،)2109
وكذلك مع ما توصلت إليه الدراسات التجميعية السابقة لجون هايتي ( ;Hattie, 2017; 2015; 2011
 )2009التي أكدت فاعلية استراتيجية التقييم البنائي والتقويم والتغذية الراجعة لما لها من حجم تأثير
أعلى من المتوسط يتراوح ما بين ( )0.90-0.48بالنسبة للتقييم البنائي والتقويم وحجم تأثير للتغذية
الراجعة يتراوح ما بين (.)0.73-0.70
وبناء على ما سبق يرى الباحث بأن تخصص المؤهل العلمي (التربية الخاصة) يعتبر عامًل
رئيسيا له أهمية بالغة وذو داللة احصائية فارقة ما بين المتغيرات الديمغرافية األخرى التي تبين بشكل
واضح تأثيرها على توظيف معلمات التربية الخاصة الستراتيجيات التدريس السلوكية المثبتة علميا
وذات حجم التأثير في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .وهذا يؤكد بأن استراتيجيات التدريس
السلوكية المثبتة علميا وذات حجم التأثير من المتوسط ( )d=0.40إلى األعلى ( )d=≥0.60فعليا لها
تأثيرا إيجابيا على تعلم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وتحصيلهم الدراسي (Hattie, 2008-
.)2017; Mitchell, 2016; Hornby, 2014
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وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية ،يوصي الباحث باآلتي:
أوال ،تطوير برامج إعداد المعلمين لتتضمن المقررات التي تؤهلهم وتمكنهم من القدرة على
توظيف استراتيجيات التدريس المتنوعة والمختلفة ،خصوصا تلك المثبتة علميا وذات حجم تأثير
متوسط إلى عا ٍل ،لكي يستفيد منها المعلمين والمعلمات والطلبة ذوو االحتياجات الخاصة في مدارس
الدمج في دولة الكويت.
ثانيا ،توفير برامج مكثفة للتطوير المهني لمعلمات صفوف التربية الخاصة في مدارس الدمج
في دولة الكويت ،خاصة للمعلمات اللواتي لم يحصلن على الدرجة العلمية في تخصص التربية
الخاصة.
ثالثا ،إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التربوية للتعرف على درجة توظيف
استراتيجيات التدريس المثبتة علميا وذات حجم تأثير ،خصوصا تلك التي تنتمي لنظريات التعلم
المعرفية والبنائية ،في مدارس الدمج في دولة الكويت.
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