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The Effect of a Training Program on the Attitudes of Teachers
of Students with Learning Disabilities towards Co-Teaching
Abstract
The purpose of this study was to examine the effect of a training
program on the attitudes of teachers who teach students with learning
disabilities (LD) toward co-teaching. The sample of the study consisted
of 60 female teachers who teach students with LD in general education
schools at Al Batinah South Governorate, Oman. The participants were
divided into two equal groups (experimental and control); each group
was composed of 30 teachers. The researchers developed a training
program and attitudes toward co-teaching scale (AS). The AS was
administered as pretest and posttest to the teachers in both groups.
The experimental group teachers received a training program based
on co-teaching. The results showed statistically significant differences
between the ratings of the teachers in the control and experimental
groups on the post-testing of AS in favour of the experimental group.
Results also showed non-significant effect of teachers’ major in the
post-testing of the AS for the experimental group.

Keywords: attitudes, training program, co-teaching, teachers of
students with LD
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ّ
أثــر بـرنامـج تـدريـبـي فـي اتـجـاهات مـعـلـمات الطالب ذوي صعـوبات التعـلم نحــو
الـتدريس الـتشـاركــي

مستخلص البحث
تدريب يف اتجاهات معلمات
هدفت الدراسة إىل التحقق من أثر برنامج
ي
التشارك ،وتألفت عينة الدراسة من 60
الطالب ذوي صعوبات التعلم نحو التدريس
ي
معلمة ُي ّ
درسن طالب صعوبات التعلم بمدارس التعليم العام بمحافظة جنوب الباطنة
يف سلطنة ُعمان ،وزع ّن إىل مجموعتي يف كل مجموعة  30معلمة صعوبات تعلم
ومعلمة رياضيات .ولتحقيق أهداف الدراسةّ ،
تدريب ومقياس
تم بناء برنامج
ي
ُ
االتجاهات .ط ّبق المقياس عىل معلمات المجموعتي بطريقة قبلية -بعدية .إلتحقت
التشارك ،يف حي لم
تدريب قائم عىل التدريس
معلمات المجموعة التجريبية بتنامج
ي
ي
التدريب .أشارت النتائج إىل وجود
تلتحق معلمات المجموعة الضابطة بنفس التنامج
ي
فروق بي متوسط تقديرات معلمات المجموعتي الضابطة والتجريبية يف التطبيق
البعدي لمقياس االتجاهات لصالح معلمات المجموعة التجريبية والذي ُيعزى إىل
ّ
التشارك ،كما
جاهاتهن نحو التدريس
التدريب يف تحسي ات
حجم األثر الكبت للتنامج
ي
ي
أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق بي متوسط تقديرات معلمات المجموعة
ُ
التجريبية يف التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات تعزى ُلمتغت التخصص.
التشارك ،معلمات
تدريب ،التدريس
الكلمات المفتاحية :االتجاهات ،برنامج
ي
ي
الطالب ذوي صعوبات التعلم
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بحواىل  10.5%يف السلطنة
العرب ( ،)Nada, 2009يف حي تقدر نسبتها
 13 %يف العالم
ي
ي
).(Kazem et al., 2016
ر
ر
الب
ويتتب عىل تدريس طالب صعوبات التعلم بمدارس التعليم العام بعض التحديات ي
الجزب المعمول به
تواجه القائمي عىل تقديم الخدمات التعليمية لهم ،فقد ينجم عن نظام الدمج
ي
ً
حاليا يف مدارس السلطنة بعض اآلثار النفسية واالجتماعية واألكاديمية عىل هؤالء الطالب نتيجة
المدرس .وهذا األمر يدعونا إلعادة التفكت يف النظام
التحاقهم بتنامج صعوبات التعلم خالل يومهم
ي
ر
اع الحاجات الحاضة والمستقبلية للطالب ذوي صعوبات التعلم ويحقق
التبوي ليتم تعديله لت ي
لهم الدمج الشامل مع أقرانهم العاديي يف صفوف التعليم العام .ولهذا فقد أصبحت الحاجة ملحة
فعالة ُتسهم ف توفت تعليم عاىل الجودة لهؤالء الطالب ،وهذا ال ر
إليجاد طرائق تدريس ّ
يتأب إال من
ي
ي
خالل وجود تعاون بي معلم الصف العادي ومعلم صعوبات التعلم من أجل السماح لطالب
صعوبات التعلم ف الوصول إىل مناهج التعليم العام بكل ُيش ُ
وسهولة (.)Simpson et al., 2014
ي
ّ
التشارك  Co-Teaching / Collaborative Teachingمن
و ُيعد التدريس
ي
ر
ر
الب تسىع إىل تحقيق الدمج الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم ،حيث يقوم عىل
االستاتيجيات ي
مبدأ التعاون بي معلم التعليم العام ومعلم صعوبات التعلم يف تدريس هؤالء الطالب طيلة اليوم
ّ
التشارك هو إتاحة الفرصة لطالب
وبالتاىل فإن الهدف من التدريس
اس يف الصف العادي،
ي
ي
الدر ي
ر
صعوبات التعلم يف الوصول إىل مناهج التعليم العام واالستفادة من االستاتيجيات التدريسية
ّ
معلم
الالزمة لتعزيز تعلمهم بالصف العادي ( ،)Friend,2008ولتحقيق ذلك فإنه يجب عىل
ي
التبية الخاصة توظيف ر
التعليم العام ومعلم ر
استاتيجيات وطرائق تدريس معاضة لتحسي
ي
المهارات األكاديمية لهؤالء الطالب (.)Bani Abdel Rahman & Al-Zoubi, 2017
والتدريس التشارك نوع من التعاون بي معلم التعليم العام ومعلم ر
التبية الخاصة يعمالن
ي

ً
معا بطريقة تعاونية تشاركية لتخطيط وتحقيق األهداف التعليمية للطالب العاديي وذوي
المدرس العام ) ،(Brown, 2013كما
اس واحد وضمن إطار المنهج
ي
الحاجات الخاصة يف صف در ي
أنه تعاون بي أثني أو ر
أكت من المعلمي الذين يتشاركون بختاتهم األكاديمية والمهنية اليجاد بيئة
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ُمقدمة
ً
ُ ّ
ُ
أكت برامج ر
عد برنامج صعوبات التعلم ر
التبية الخاصة انتشارا يف سلطنة عمان مقارنة
ي
ً
ُ
ومعلم صعوبات التعلم ،ويمكن أن
بالتامج األخرى نظرا لما يحتويه من أعداد كبتة من طالب
ي
نرجع أسباب اهتمام وزارة ر
التبية والتعليم يف السلطنة بفئة الطالب ذوي صعوبات التعلم إىل ارتفاع
ً
ً
ً
فف الواليات المتحدة األمريكية تقدر نسبة انتشارها
معدالت انتشارها وطنيا وعربيا وعالميا؛ ي
بحواىل  ،)Al-Zoubi & Al-Qahtani, 2015; Lerner & Johns, 2012( 5.36%بينما تزيد عن
ي

ّ
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ُ
اس لدى الطالب ذوي الحاجات الخاصة يف صفوف
تعليمية تسهم يف تحسي التحصيل الدر ي
ر
وتأب فاعلية التدريس التشارك من خالل ر
التابط
التعليم العام ( ،)Hentz, 2017; Diana, 2014ي
ي
والتكامل بي ختات المعلمي مما يجعل مشاركة الطالب ر
التشارك
أكت إيجابية ،كما يصبح التعاون
ي
ً
بي المعلمي أنموذجا للتفاعل بي الطالب (.)Al-Elimat, 2018
ً
ُ ّ
أكت ر
عد التدريس التشارك من ر
استاتيجيات التدريس انتشارا يف مدارس الواليات
وي
ي
ُ
لب االحتياجات التعليمية واالجتماعية والنفسية للطالب ذوي الحاجات
المتحدة األمريكية ألنه ي ي
الخاصة يف صفوف التعليم العام )(Abahusain & AlHussein, 2016; Randolph, 2017
حيث ُيسهم يف تكوين الشخصية المتوازنة للمعلم ومعرفته بنقاط القوة والضعف لدى الطالب
( ،)Murawski & Spencer, 2011وإذا ما ّتم استخدامه بطريقة صحيحة ،فقد يكون ر
أكت فاعلية
المتبعة ف تدريس الطالب ذوي صعوبات التعلم ،ألنه ّي ّ
من طرائق التدريس التقليدية ُ
حسن من
ي
وينم لديهم حب االستطالع ومهارات التفكت؛ كما ُيعزز
اس ،ويزيد دافعيتهم للتعلم
ي
تحصيلهم الدر ي
التشارك التعلم النشط ومستويات معرفية خاصة بمعالجة المعلومات لدى هؤالء
التدريس
ي
ّ
اإليجاب المتبادل
الطالب ( ،)Le et al., 2018كما أنه يتضمن أنشطة جماعية مبنية عىل التفاعل
ي
ر ُ
ُ
الب تطرح
وروح التعاون بي الطالب الذي يساعدهم يف التوصل إىل إجابات مناسبة عن األسئلة ي
ّ
اإليجاب بي
من قبل المعلمي ( ،)Wang & Hwang, 2012ومن جهة أخرى فإنه ُيدعم التعاون
ي
المعلمي من خالل تقاسم السلطة والمسؤولية بينهما يف إدارة الفصول الدراسية (DelliCarpini,
ّ
شارك من أساليب تقديم الخدمات التعليمية للطالب ذوي
) ،2009وبعبارة أخرى ُيعد التدريس الت
ي
ّ
صعوبات التعلم بصفوف التعليم العام بهدف تحقيق فلسفة الدمج الشامل لهم ،كما أن استخدامه
ً
التعليم نتيجة تنقل هؤالء الطالب يوميا بي غرفة المصادر والصف العادي.
يقلل من التشتت
ي
ر
الب
وظهر التدريس
التشارك بظهور النظرية البنائية  Constructivism Paradigmي
ي
ُ
ّ
ّ
التعليمية يف غرفة الصف بي مختلف المعلمي ،إذ يسهل
التعلمية -
نادت بتكامل الممارسات
ر ُ ً
ُ
ر
ّ
التشارك تالقح األفكار والختات التدريسية ويطور طرائق تدريس أكت فاعلية وأكت عمقا
التدريس
ي
ّ
التشارك جاء
تعود بالفائدة عىل الطالب ) ،)Al-Elimat, 2013وهناك من يرى بأن التدريس
ي
الب ُتشت إىل ّأن مشاركة ر
ر
أكت من معلم يف تجهت
كامتداد لمبادئ النظرية البنائية االجتماعية الثقافية ي
ً
االجتماع
والكتاب ،كما ُيسهم التفاعل
البيئة الصفية يمنح الطالب فرصا متعددة للتواصل الشفوي
ي
ي
المفاهيم
المعرف للطالب ) ،)Hurst et al., 2013كما يستند اإلطار
بي المعلمي يف النمو
ي
ي
ّ
ر
الب تعتقد بأن األساليب
للتدريس
التشارك إىل نظرية المرونة المعرفية  Cognitive Flexibilityي
ي
ر
الب تعتمد عىل التلقي ال تسمح باكتساب مستويات عليا من المعرفة لدى الطالب،
التعليمية ي
ر
الب تؤكد عىل أهمية أسلوب الحوار يف بناء المعرفة
ونظرية الحوار Conversation Theoryي
ّ
اإلنسانية بي الطالب ( ،)Pangaro, 2017ومن خالل استعراض هذه النظريات نجد بأن التدريس
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التشارك ،إال أنه توجد بعض
وعىل الرغم من وجود العديد من الممتات للتدريس
ي
ر
الب قد تقلل من تطبيقه كمقاومة المعلمي لهذا النوع من التدريس ورفضهم لفكرة
الصعوبات ي
األكاديم بي طالب صعوبات التعلم
اس ،وفجوة األداء
ي
مشاركة معلم آخر لهم داخل الصف الدر ي
ُ
الفب واإلداري المقدم من مدير المدرسة ،وقلة الوقت الالزم
وأقرانهم العاديي ،وضعف الدعم
ي
لتخطيط التامج الدراسية والمهارات التعليمية المطلوب تحقيقها ()Abidin et al., 2012
التشارك وقلة
باإلضافة إىل ضعف امتالك المعلمي معلومات كافية حول آليات تطبيق التدريس
ي
المهب لديهم أثناء الخدمة (.(Mulhollanda & O’Connor, 2016
فرص التطوير
ي
التشارك Co-
التشارك ثالثة عناض رئيسة متعلقة بالتخطيط
ويتضمن التدريس
ي
ي
 Planningالذي ر
يقتح فيه المعلمان أساليب التدريس والمواد وأساليب التقويم ،والتدريس
ر
الب ّتم االتفاق
التشارك  Co-Teachingالذي ُيطبق فيه المعلمان أحد أنواع التدريس
التشارك ي
ي
ي
التشارك  Co-Assessingالذي يتم فيه تقويم أداء
التشارك ،والتقويم
عليها أثناء مرحلة التخطيط
ي
ي
ّ
طالب صعوبات التعلم والعاديي من قبل المعلمي ،كما يقوم المعلمان بجمع معلومات من مصادر
متنوعة حول فاعلية أسلوب التدريس التشارك ُ
المستخدم مع هؤالء الطالب (.)Sileo, 2011
ي
التشارك عىل ستة نماذج ُيمكن استخدامها مع طالب صعوبات التعلم والعاديي
ويشتمل التدريس
ي
يف صفوف التعليم العام )( Murawski & Lochner, 2017; Stein, 2016; Hentz, 2017
ر
اآلب:
وهذه النماذج عىل النحو ي
 .1معلم ُيدرس ومعلم ُيالحظ :يقوم أحد المعلمي بالتدريس بينما يقوم المعلم اآلخر بمراقبة
أداء المعلم ورصد الجوانب االجتماعية والسلوكية واألكاديمية للطالب.
ُ
ُ
اس للطالب بينما يقوم
 .2معلم يدرس ومعلم يساعد :يتوىل أحد المعلمي تدريس المحتوى الدر ي
المعلم اآلخر بالتجول بي الطالب لتقديم الدعم لهم بشكل فردي أو اإلجابة عن استفساراتهم.
ً
 .3تدريس الفريق :يعمل المعلمان معا يف الصف لتقديم الدرس واإلرشادات للطالب.
 .4التدريس البديل :يقوم أحد المعلمي بتدريس مجموعة كبتة من الطالب ،بينما يقوم المعلم
الدارس حيث تتطلب هذه
اآلخر بتدريس مجموعة صغتة من الطالب داخل نفس الصف
ي
المجموعة تعليم عالج أو أنشطة إثرائية ر
لفتة قصتة من زمن الحصة الدراسية ّثم يعود هؤالء
ي
الطالب لالندماج مع أقرانهم.
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التشارك قد ُيصبح ركتة أساسية يف تدريس طالب صعوبات التعلم يف بيئات الدمج الشامل لما له
ي
ر
من ارتباطات وثيقة الصلة بعناض العملية التعليمية ومساهمته الفاعلة يف تحقيق األهداف التبوية
الرامية إىل دمجهم يف صفوف ومدارس التعليم العام بسلطنة ُعمان.

ّ
أثــر بـرنامـج تـدريـبـي فـي اتـجـاهات مـعـلـمات الطالب ذوي صعـوبات التعـلم
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ر
الب يتنقل الطالب من محطة إىل أخرى
 .5تدريس المحطة :مجموعة من المحطات التعليمية ي
وف العادة يتم تقسيم الطالب إىل ثالث مجموعات صغتة ويكون دور
اس ،ي
داخل الصف الدر ي
المعلمي تدريس الطالب يف كل محطة.
اس إىل مجموعتي متساويتي من الطالب ويقوم
 .6التدريس الموازي :يتم تقسيم الصف الدر ي
كال المعلمي بتقديم نفس المحتوى لكال المجموعتي.
وتعتمد فاعلية التدريس التشارك عىل ما يقوم به معلم صعوبات التعلم من دور ف ر
نش
ي
ي
والتعليم يف بيئات الدمج ،ويتطلب هذا الدور
التشارك والتفاعل مع الكادر اإلداري
الوع بالتدريس
ي
ي
ي
التشارك ،وهذا ما تسىع الدراسة الحالية
من معلم صعوبات التعلم المعرفة الكاملة بفنيات التدريس
ي
ّ
معلم صعوبات
التشارك؛ ألن معرفة
يب قائم عىل التدريس
ي
ي
إىل تحقيقه من خالل بناء برنامج تدر ي
التشارك وعناضه وأنواعه ومتطلباته وفوائده ،قد
ومعلم التعليم العام بمفهوم التدريس
التعلم
ي
ي
ُيسهم يف تحسي اتجاهاتهم نحو تدريس ودمج طالب صعوبات التعلم مع أقرانهم العاديي يف بيئات
نش ثقافة التدريس التشارك لدى القائمي عىل تخطيط برامج ر
الدمج الشامل ،باإلضافة إىل ر
التبية
ي
ُ
ّ
ُ
والمشفي ر
ر
التبويي يف سلطنة عمان .حيث تنادي التوجهات المعاضة بأن يكون معلم
الخاصة
ً
ّ
ر
ر
ر
معلم التبية الخاصة كفاءة هم
لمعلم التعليم العام ،و من ثم فإن أكت
التبية الخاصة مستشارا
ي
ي
ً
الذين ُيظهرون ميال لبناء عالقات تعاونية مع إدارة المدرسة ومعلميها وطالب صعوبات التعلم
وأولياء أمورهم ).)Alghazo et al., 2004
الب تنفذها وزارة ر
ر
التبية والتعليم أثناء الخدمة يف
ومما ال شك فيه أن برامج التدريب ي
ُ
ُ
لمعلم التعليم العام
سلطنة عمان تسهم يف تطوير الكفايات المعرفية واألدائية والشخصية
ي
وصعوبات التعلم ،وهذا بدوره ُيساعد يف تلبية الحاجات التعليمية لطالب صعوبات التعلم وتفهم
ر ُ
وحب تسهم هذه التامج يف تحقيق فلسفة الدمج
خصائصهم وتحسي توقعات المعلمي نحوهم،
ومعلم التعليم
معلم صعوبات التعلم
الشامل ،فال بد لها من تسليط الضوء عىل قضية التعاون بي
ي
ي
العام ف إعداد وتنفيذ التنامج ر
التبوي الفردي وتكييف مناهج التعليم العام ،ويتطلب هذا األمر
ي
تشارك لتلبية احتياجات الطالب ذوي صعوبات التعلم
منهما توفت تخطيط وتدريس وتقويم
ي
وأقرانهم العاديي يف بيئات الدمج الشامل.
وف مجال الدراسات السابقة ،فقد أشارت دراسة ( )Al-Zoubi & Al-Khatri, 2019إىل
ي
التشارك وأنواعه ومتطلباته لدى معلمات صعوبات التعلم
وجود ضعف بالمعرفة بعناض التدريس
ي
ّ
ُ
معلم صعوبات
يف سلطنة عمان ،بينما كشفت دراسة باقبص ( )Bagabas, 2018بأن معرفة
ي
ر
ر
الب تحول
باستاتيجيات التدريس
التعلم
التشارك كانت متوسطة مع وجود عدد من المعوقات ي
ي
التشارك ،يف حي
دون تطبيقه ،وأوصت بضورة إلحاق المعلمي بتامج تدريبية قائمة عىل التدريس
ي
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التشارك.
عن وجود معوقات تواجه تطبيق التدريس
ي
المهب أثناء الخدمة يف تحسي
وأشارت دراسة ( )Smith, 2017إىل فاعلية برامج التطوير
ي
معرفة معلم التعليم العام ر
وف كيفية استخدام نماذجه ،يف
والتبية الخاصة بالتدريس
التشارك ي
ي
ي
حي ّأكدت دراسة (ّ )Raybould, 2017أن الممارسات التعليمية ر
الب يتبعها المعلمون غت كافية
ي
لتحقيق التدريس التشارك ّ
الفعال ،وأنهم بحاجة اىل برامج تدريبية لتحسي كفاياتهم الذاتية
ي
لتطبيقه ،بينما أشارت دراسة أبا حسي والحسي ( )Abahusain & AlHussein, 2016إىل وجود
التشارك لدى معلمات صعوبات
عال من المعرفة واالتجاهات اإليجابية نحو التدريس
مستوى ٍ
ي
التعلم ،وشددت دراسة ( )Strogilos et al., 2016عىل أهمية تدريس الطالب ذوي صعوبات
ً
التشارك بدال من تدريسهم بشكل فردي خارج
التعلم يف بيئات الدمج الشامل من خالل التدريس
ي
اس العادي ،بينما كشفت دراسة ( )Shaffer & Brown, 2015عن وجود اتجاهات
الصف الدر ي
ّ
ر
ومعلم التبية الخاصة وأن تدريسهم
معلم التعليم العام
التشارك لدى
إيجابية نحو التدريس
ي
ي
ي
معلم التعليم
مهب ،وكشفت دراسة ( )Indelicato, 2014إىل أن
ي
التشارك أسهم يف تطويرهم ال ي
ي
ر
العام والتبية الخاصة يفضلون استخدام نموذج معلم يدرس ومعلم يساعد؛ ألنهم ال يمتلكون
التشارك األخرى ،وأظهرت دراسة ( )Fazel, 2011فاعلية برنامج
المعرفة الكافية بأنواع التدريس
ي
التشارك.
ومعلم صعوبات التعلم بالتدريس
معلم التعليم العام
تدريب يف تحسي مستوى معرفة
ي
ي
ي
ي
مشكلة الدراسة
ً
ر
ّ
ّ
الساعية إىل
الحالية ،استجابة للقواني والتوجهات العالمية المعاضة
تأب مشكلة الدراسة
ي
تحقيق الدمج الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم يف صفوف التعليم العام ،حيث أشار قانون
ً
عدم ترك أي طفل جانبا ) No Child Left Behind Act (NCLBإىل أهمية حصول الطالب ذوي
ر
تلب
الحاجات الخاصة عىل تعليم
ي
عاىل الجودة عت توظيف استاتيجيات تدريس معاضة ي
احتياجاتهم التعليمية يف بيئات الدمج الشامل ( ،)Guerra, 2015وقانون تعليم األفراد ذوي
ّ
اإلعاقات ) Individuals with Disabilities Education Act (IDEAالذي أكد عىل أهمية
ً
تعليم الطالب ذوي الحاجات الخاصة بالبيئات التعليمية األقل تقييدا (.)Friend et al., 2010
كما تبلورت مشكلة الدراسة من خالل ما أشارت إليه عدد من الدراسات؛ فقد أشارت
ّ
دراسة ( (Pancsofar & Pettrof, 2013بأن المعلمي الذين تلقوا برامج تدريبية حول التدريس
التشارك كانوا ر
التشارك من المعلمي الذين لم يتلقوا هذا
أكت ثقة وإيجابية يف ممارساتهم للتدريس
ي
ي
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ر
الب قامت بها الماجد والباش ) (Almajed & Albash, 2018إىل وجود
خلصت الدراسة التحليلية ي
اتجاهات إيجابية لدى معلم ر
التشارك؛ ألنه ُيسهم يف
التبية الخاصة والتعليم العام نحو التدريس
ي
ي
ّ
تحسي المهارات األكاديمية واالجتماعية لدى الطالب العاديي وذوي اإلعاقة ،لكن الدراسة كشفت
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ر ّ
الب أكدت عىل أهمية تدريب المعلمي يف مجال
النوع من التدريب ،ودراسة ) (Brown, 2013ي
التشارك وإلحاقهم بورش وبرامج تدريبية تسمح لهم بلعب أدوار
المحتوى والتخطيط للتدريس
ي
ر
التشارك وتوفت فرص المشاركة
واستاتيجيات لبناء عمليات التوعية حول التدريس
تعليمية نشطة
ي
والتغذية الراجعة أثناء التدريب وبعده ،كما خلصت دراسة ()Abahusain & AlHussein, 2016
ودراسة ( )Simon, 2017إىل قلة برامج التدريب والتطوير المهب لدى معلم ر
التبية الخاصة
ي
ي
التشارك ،كما أوصت دراسة
التدريس
وحاجتهم إىل المزيد من برامج التدريب أثناء الخدمة حول
ي
باقبص ( )Bagabas, 2018ودراسة ( )Al-Zoubi & Al-Khatri, 2019عىل أهمية تنظيم برامج
التشارك ،وبعبارة أخرى فقد جاءت هذه
لمعلم صعوبات التعلم حول التدريس
وورش تدريبية
ي
ي
تدريب يف تحسي اتجاهات معلمات الطالب ذوي صعوبات التعلم
الدراسة للكشف عن أثر برنامج
ي
التشارك وذلك من خالل اإلجابة عن فرضيات الدراسة اآلتية:
نحو التدريس
ي
.1

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي متوسط تقديرات معلمات المجموعتي الضابطة
ُ
التشارك تعزى ألثر التنامج
والتجريبية يف التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو التدريس
ي
التدريب.
ي

.2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي متوسط تقديرات معلمات المجموعة التجريبية يف
التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو التدريس التشارك ُتعزى ُ
لمتغت التخصص.
ي

أهمية الدراسة
ا
أول األهمية النظرية
.1
.2

.3
.4
.5

ُ
تقديم صورة واقعية عن اتجاهات معلمات الطالب ذوي صعوبات التعلم يف سلطنة عمان
التشارك.
نحو التدريس
ي
ر
الب تناولت برامج تدريبية قائمة عىل
الوطب
ندرة الدراسات والبحوث عىل المستوى
ي
والعرب ي
ي
معلم صعوبات التعلم ،وذلك بعد اطالع الباحثي
لمعلم التعليم العام أو
التشارك
التدريس
ي
ي
ي
ر
ر
الب تشتك بها مكتبة جامعة السلطان قابوس.
عىل قواعد البيانات العلمية ي
ً
ً
التشارك وطنيا وعربيا.
قد ُيسهم اإلطار النظري والدراسات السابقة يف إثراء المعرفة بالتدريس
ي
إظهار الوجه الحضاري للسلطنة من خالل تحقيق الدمج الشامل للطالب ذوي صعوبات
التعلم.
ُ
التشارك
قد تشجع هذه الدراسة الباحثي إلجراء دراسات وبحوث حول التدريس
ي
ر
واستاتيجيات تطبيقه.
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.1
.2
.3
.4
.5

بناء مقياس للكشف عن اتجاهات معلمات الطالب ذوي صعوبات التعلم نحو التدريس
التشارك.
ي
ُ
معلم صعوبات
التشارك والذي قد يسهم يف تهيئة
تدريب قائم عىل التدريس
إعداد برنامج
ي
ي
ي
ومعلم التعليم العام نحو تحقيق الدمج الشامل لطالب صعوبات التعلم.
التعلم
ي
ومعلم
لمعلم صعوبات التعلم
التدريب يف تقديم ورش تدريبية
ُيمكن االستفادة من التنامج
ي
ي
ي
التعليم العام يف مختلف محافظات وواليات السلطنة.
توجيه أنظار القائمي عىل برامج إعداد معلم ر
ُ
التبية الخاصة يف الجامعات العمانية والعربية
ي
التشارك.
إىل أهمية طرح مقررات دراسية حول التدريس
ي
توجيه أنظار القائمي عىل برامج ر
ر
التبية الخاصة وبرامج تدريب المعلمي يف وزارة التبية
ً
ر
والتعليم ُ
يأب ُمنسجما مع
العمانية إىل أهمية تدريب المعلمي عىل التدريس
التشارك والذي ي
ي
التوجهات المعاضة ر
بالتبية الخاصة المطالبة بتحقيق الدمج الشامل للطالب ذوي صعوبات
التعلم.

حدود الدراسة ومحدداتها
ّ
الحدود البشية اقتضت عينة الدراسة عىل ( )60معلمة وزعن إىل مجموعتي ضابطة
وتجريبية بحيث تضمنت كل مجموعة ( )30معلمة صعوبات تعلم ومعلمة رياضيات.
ُ ّ
اس 2019/2018م.
الحدود الزمانية طبقت الدراسة خالل العام الدر ي
ُ
ر
الالب ّ
يدرسن
الحدود المكانية ط ّبقت الدراسة عىل معلمات صعوبات التعلم والرياضيات
ي
طالب صعوبات التعلم ف مدارس الحلقة األوىل التابعة للمديرية العامة ر
للتبية والتعليم بمحافظة
ي
جنوب الباطنة يف سلطنة ُعمان.
.1
.2
.3

وتتمثل محددات الدراسة بما يأت:
ر
التشارك.
السيكومتية لمقياس االتجاه نحو التدريس
الخصائص
ي
التشارك.
التدريب القائم عىل التدريس
دالالت صدق التنامج
ي
ي
مدى ر
التام معلمات صعوبات التعلم ومعلمات الرياضيات يف المجموعة التجريبية بحضور
يب.
جلسات التنامج التدر ي

.4

مدى شفافية معلمات المجموعتي الضابطة والتجريبية يف اإلجابة عىل فقرات مقياس االتجاه
التشارك.
نحو التدريس
ي

.5

صعوبة تعميم نتائج الدراسة عىل كافة محافظات السلطنة.
ّ
اقتصار أفراد عينة الدراسة عىل المعلمات اإلناث ؛ ألن مدارس الحلقة األوىل ُمخصصة
للمعلمات فقط.

.6
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.7

اقتصار عينة الدراسة عىل معلمات الرياضيات ومعلمات صعوبات التعلم ر
الالب يدرسن مقرر
ي
الرياضيات للطالب ذوي صعوبات التعلم يف صفوف التعليم العام وبرنامج صعوبات التعلم.

.8

ّ
الحالية.
االبتداب يف الدراسة
معلم ومعلمات الحلقة الثانية للصفوف()6-5
عدم تضمي
ي
ي

المفاهيم اإلجرائية
التشارك ويقاس من خالل متوسط
االتجاه مواقف معلمات الطالب ذوي صعوبات نحو التدريس
ي
القبىل والبعدي لمقياس االتجاه
تقديرات معلمات المجموعتي الضابطة والتجريبية يف التطبيق
ي
التشارك.
نحو التدريس
ي
التشارك وأنواعه
التدريس التشارك مجموعة من األساليب التعليمية المتعلقة بمفهوم التدريس
ي
ر
التدريب القائم عىل التدريس
والب تضمنها مقياس االتجاهات والتنامج
ي
وعناضه وفوائده ومتطلباته ي
التشارك.
ي
البنامج التدريب مجموعة من الجلسات التدريبية البالغ عددها ( )11جلسة تدريبية ّتم تطبيقها
التشارك.
لمعرفة أثرها يف تحسي اتجاهات معلمات المجموعة التجريبية نحو التدريس
ي
ر
معلمات الطالب ذوي صعوبات التعلم ّ
الالب ّ
يدرسن مقرر
هن معلمات صعوبات التعلم
ي
ر
الالب ّ
يدرسن
الرياضيات لطالب صعوبات التعلم بتنامج صعوبات التعلم ومعلمات الرياضيات
ي
طالب صعوبات التعلم بصفوف التعليم العام يف مدارس الحلقة األوىل التابعة للمديرية العامة
ر
اس 2019/2018م.
للتبية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة للعام الدر ي
الطريقة واإلجراءات
منهج وتصميم الدراسة
ً
التجريب  Quasi Experimental Designوتحديدا تصميم
تم استخدام المنهج شبه
ي
ُ
المجموعة الضابطة غت المتكافئة  Non Equivalent Control-Group Designالذي يعد من
ً
استخداما ف البحوث ر
ر
التبوية واالجتماعية واإلنسانية (Abbas et
أكت التصاميم شبه التجريبية
ي
قبىل وبعدي ألداة الدراسة عىل معلمات المجموعتي
) al., 2019إذ يتطلب هذا التصميم تطبيق ي
التدريب) لمعلمات المجموعة التجريبية،
الضابطة والتجريبيةّ ،ثم يتم تقديم المعالجة (التنامج
ي
بينما ال تخضع معلمات المجموعة الضابطة إىل نفس المعالجة.
مجتمع الدراسة
ّ
ّ
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات صعوبات التعلم البالغ عددهن ( )41معلمة
ّ
درسن مادة الرياضيات للطالب ذوي صعوبات التعلم يف برنامج صعوبات التعلم ،كما تكون مجتمع
ُي
ّ
عددهن ( )549معلمة رياضيات ُي ّ
درسن طالب
الدراسة من جميع معلمات الرياضيات البالغ
22
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عينة الدراسة
ر
يأب:
تألفت العينة مما ي
 .1العينة االستطالعية :تكونت من  30معلمة 11( ،معلمة صعوبات التعلم و 19معلمة
رياضيات) من مدارس والية وادي المعاول ونخل والعواب التابعة للمديرية العامة ر
للتبية
ي
ّ
ّ
بعدهن عن مركز
اختيارهن بشكل قصدي بسبب
والتعليم بمحافظة جنوب الباطنةّ ،تم
التدريب الذي سيتم تطبيق التنامج التدريب فيهّ .
وتم استخدام هذه العينة ألجل التحقق من
ي
التشارك قبل تطبيقه عىل معلمات العينة األصلية،
ثبات مقياس االتجاهات نحو التدريس
ي
ر
الب قد تواجه تطبيق المقياس عىل معلمات العينة
باإلضافة إىل الكشف عن المشكالت ي
األصلية.
 .2عينة الدراسة األصلية :تكونت من  60معلمة ( 30معلمة صعوبات تعلم و  30معلمة
رياضيات)ّ .
وتم اختيار معلمات صعوبات التعلم بأسلوب العينة القصدية من واليات الرستاق
ر
والمصنعة وبركاء بسبب قربـ ّ
ـهن من مركز التدريب ،و يف ضوء ذلك فقد تكونت العينة من 30
ر
المتبف بعد سحب ( )11معلمة كعينة استطالعية.
معلمة صعوبات تعلم ،وهذا هو العدد
ي
ّ
وبالنسبة لمعلمات الرياضيات ،فقد ّتم اختيارهن بأسلوب العينة العشوائية البسيطة من نفس
ر
وبالتاىل فقد تكونت عينة معلمات
الب تعمل بها معلمات صعوبات التعلم،
ي
المدارس ي
يب وتعليمات المديرية
الرياضيات من ( )30معلمة .والعتبارات فنية خاصة
بالتنامج التدر ي
ً
العامة ر
للتبية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة وتحقيقا لمنهج وتصميم الدراسة الحالية
العشواب للمعلمات عىل المجموعتي؛ فقد قام الباحثون
الذي يفتقر إىل التخصيص والتوزي ــع
ي
بتوزي ــع المعلمات إىل مجموعتي بحيث اشتملت كل مجموعة عىل ( )30معلمة صعوبات
تعلم ومعلمة رياضياتّ ،
وتم اختيار إحدى المجموعتي لتكون ضابطة واألخرى تجريبية
بالطريقة العشوائية البسيطة .ويوضح جدول ( )1توزي ــع معلمات عينة الدراسة وفق متغتي
المجموعة والتخصص.
جدول 1

توزي ــع معلمات عينة الدراسة وفق متغتي المجموعة والتخصص
المجموعة
الضابطة

التجريبية

التخصص
صعوبات تعلم
رياضيات
صعوبات تعلم
رياضيات
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صعوبات التعلم بصفوف التعليم العام ف مدارس الحلقة األوىل التابعة للمديرية العامة ر
للتبية
ي
ُ
اس 2019/2018م.
والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة يف سلطنة عمان للعام الدر ي

ّ
أثــر بـرنامـج تـدريـبـي فـي اتـجـاهات مـعـلـمات الطالب ذوي صعـوبات التعـلم
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أدوات الدراسة
ا
أول مقياس االتجاه نحو التدريس التشارك.
لتطوير المقياس ّتم القيام بالخطوات اآلتية:
.1

االطالع عىل الدراسات العربية (;Al-Zoubi & Al- Abahusain & AlHussein, 2016
.)Al-Elimat, 2013 ; Bagabas, 2018; Khatri, 2019

.2

االطالع عىل بعض الدراسات األجنبية

(Brown, 2013; Hamdan et al., 2016; King, 2014; Marcellus, 2016; Rodrigues,
2013; Raybould, 2017; Roberson, 2014; Shin et al., 2016; Smith, 2017; Wilson
.3

& Michaels, 2007).
تطوير مقياس ّ
تكون بصورته األولية من ( )32فقرة وزعت عىل أربعة محاور ُمتعلقة بعناض
ر
التدريس التشارك وأنواعه ومتطلباته وفوائدهّ ،
الثالب (موافق
وتم استخدام مقياس ليكرت
ي
ي
ً
تماما – موافق – غت موافق) ووفق الدرجات اآلتية (.)3 ,2 ,1
صدق المقياس.
ُ ّ ً
ّ
الصدق الظاهري .تم عرض المقياس بصورته األولية عىل ) (15محكما من داخل

ومشف ومعلم ر
السلطنة وخارجها ،من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ر
التبية الخاصة ،و يف ضوء
ي
ي
ُ ّ
ر
ّ
ّ
ر
الب نالت
مالحظات ومقتحات المحكمي تم إعادة صياغة بعض فقراته ،كما تم اعتماد الفقرات ي
ر
نسبة اتفاق ( (85%ر
ومقتحات ُ
المحكمي ،وبــهذا فقد تألف المقياس بصورته النهائية
فأكت من آراء
ر
اآلب:
من ( )32فقرة موزعة عىل أربعة محاور ،وعىل النحو ي
.1

التشارك وتقيسه الفقرات ).(1-4
عناض التدريس
ي
التشارك وتقيسه الفقرات ).(5-10
أنواع التدريس
ي

.3

التشارك وتقيسه الفقرات ).(11-23
متطلبات التدريس
ي
التشارك وتقيسه الفقرات). (24-32
فوائد التدريس
ي

.2
.4

معامالت االرتباط ن
بي فقرات المقياس ّتم التحقق من صدق المقياس بحساب
معامالت االرتباط بي فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس ،ومعامالت االرتباط بي درجات
تنتم إليه ،ومعامالت االرتباط بي درجات محاور المقياس
الفقرات ودرجات المحور الذي
ي
ّ
ً ً
والدرجة الكلية للمقياس .واتضح أن جميع معامالت االرتباط لفقرات المقياس ترتبط ارتباطا داال
ّ
ً ً
بالدرجة الكلية للمقياس ،كما أن جميع فقرات المحاور األربعة ترتبط ارتباطا داال بالدرجة الكلية
ً
ّ
ً
للمقياس ،وأن معامالت االرتباط لمحاور المقياس ترتبط ارتباطا داال بالدرجة الكلية للمقياس
وجميعها دالة عند مستوى داللة ( )0.01أو عند مستوى داللة (.)0.05
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مراحل تطوير البنامج التدريب.
.1

التشارك ( ;Brown, 2013; Fazel, 2011
مراجعة األدب النظري واألدلة الخاصة بالتدريس
ي
Hentz, 2017; Kamens, 2009; Murawski & Lochner, 2017; National
Institute for Urban School Improvement, 2005; Scott, 2016; Scruggs et
)al., 2017; Simon, 2017

.2

التدريب من حيث أهدافه العامة والخاصة وموضوعات
تحديد اإلطار العام للتنامج
ي
الجلسات التدريبية ومدى مناسبة محتوى وموضوعات التنامج للمعارف والمهارات
ّ
ر
الب ستسخدم
واالتجاهات المراد تحسينها لدى المعلمات  ،كما تم تحديد أساليب التدريس ي
التدريب والوسائل واألنشطة التعليمية وأساليب التقويم ،باإلضافة إىل تحديد
يف التنامج
ي
الميداب.
الوقت الالزم لكل جلسة تدريبية ومكان وتاري ــخ البدء بالتدريب
ي

.3

ّ
التخصص
الحالية بورش وبرامج تدريبية يف مركز التدريب
التحقت الباحثة األوىل بالدراسة
ي
ُ
لتأهيل المعلمي يف سلطنة عمان بهدف االستفادة من ختات المدربي ومعرفة
ر
االستاتيجيات ُ
المستخدمة يف تدريب المعلمي.
أهداف البنامج التدريب.

التدريب يف تحسي اتجاهات معلمات الطالب ذوي صعوبات التعلم
تمثل الهدف العام للتنامج
ي
ر
يأب:
التشارك ،بينما تمثلت األهداف الخاصة للتنامج
نحو التدريس
التدريب بما ي
ي
ي
والتشيعات الخاصة بتامج الدمج ف ر
 .1أن ّ
ر
التبية الخاصة.
تتعرف المعلمات عىل القواني
ي
المستخدمة ف ر
تتعرف المعلمات عىل البدائل واألماكن ر
التبوية ُ
 .2أن ّ
التبية الخاصة.
ي
التشارك.
 .3أن تكتسب المعلمات كفايات معرفية بمفهوم التدريس
ي
25
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ثبات المقياس.
ُ .
طريقة االختبار وإعادة االختبار طبق المقياس يف صورته النهائية عىل معلمات
ّ
عليهن ،ومن ثم ّتم
العينة االستطالعية البالغ عددهن ) ،(30وبعد أسبوعي أعيد تطبيقه مرة ثانية
ر
الكىل (.)0.87
حساب معامل ارتباط بتسون بي ي
مرب التطبيق ،إذ بلغ معامل ثبات المقياس ي
القبىل للمقياس
الداخىلّ .تم حساب الثبات بطريقة كرونباخ ألفا يف التطبيق
االتساق
ي
ي
الكىل للمقياس (.)0.95
عىل معلمات العينة االستطالعية ،إذ بلغ معامل الثبات ي
ً
ثانيا البنامج التدريب القائم عىل التدريس التشارك
يب ّتم القيام بالخطوات اآلتية:
بهدف بناء التنامج التدر ي

ّ
أثــر بـرنامـج تـدريـبـي فـي اتـجـاهات مـعـلـمات الطالب ذوي صعـوبات التعـلم

الخاطرية وآخرون
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.4

التشارك.
أن تكتسب المعلمات كفايات معرفية بعناض التدريس
ي
التشارك.
أن تكتسب المعلمات كفايات معرفية بأنواع التدريس
ي

.6

التشارك.
أن تكتسب المعلمات كفايات معرفية بفوائد التدريس
ي
التشارك.
أن تكتسب المعلمات كفايات معرفية بمتطلبات التدريس
ي

.8

التشارك.
أن تكتسب المعلمات كفايات أدائية بخطوات التدريس
ي
التشارك.
أن تكتسب المعلمات كفايات أدائية حول آلية تطبيق أنواع التدريس
ي

.5
.7
.9

التشارك.
 .10أن تكتسب المعلمات كفايات شخصية واتجاهات إيجابية نحو التدريس
ي
.1

محتوى البنامج التدريب.
ً
ّ
يب يف ) (11جلسة تدريبية بواقع جلستي تدريبيتي أسبوعيا
تم تنظيم محتوى التنامج التدر ي
ر
يأب توضيح لهذه الجلسات:
مدة كل جلسة ساعتي ،وفيما ي
يب.
الجلسة األوىل :اإلفتتاحية وبناء األلفة والتعريف بالتنامج التدر ي
التشارك.
الجلسة الثانية :اإلطار العام للتدريس
ي
التشارك.
الجلسة الثالثة :عناض التدريس
ي
التشارك.
الجلسة الرابعة :التقويم
ي

التشارك(نموذج معلم يدرس ومعلم ُيالحظ).
الجلسة الخامس :أنواع التدريس
ي
التشارك(نموذج معلم يدرس ومعلم ُيساعد).
الجلسة السادسة :أنواع التدريس
ي
التشارك(نموذج التدريس البديل).
الجلسة السابعة :أنواع التدريس
ي
التشارك(نموذج التدريس الموازي).
الجلسة الثامنة :أنواع التدريس
ي

.2
.3

التشارك(نموذج تدريس المحطة).
الجلسة التاسعة :أنواع التدريس
ي
ر
لتشارك(نموذج تدريس الفريق).
العاشة :أنواع التدريس ا
الجلسة
ي
ّ
الجلسة الحادية ر
الختامية.
عش :الجلسة
ّتم استخدام طرائق التدريس اآلتية المحاضة ،الحوار والمناقشة ،المجموعات المتعاونة،
الذهب ،وحل المشكالت.
العصف
ي
ّتم استخدام الوسائل التعليمية اآلتية :العروض التقديمية ،السبورة الورقية والذكية ،أفالم
فيديو ّتم ترجمتها للغة العربية ،استخدام تقنيات وبرامج حديثة يف التقييم ،استخدام تقنيات
وبرامج حديثة يف عرض المحتوى ،استخدام تطبيقات الهواتف الذكية.
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ّتم استخدام األنشطة التعليمية اآلتية:
التدريب يتم من خاللها
أ .إعداد مجموعة من أوراق العمل لكل جلسة من جلسات التنامج
ي
الب ر
ر
تقتحها المعلمات باإلضافة إىل أوراق العمل الخاصة
تدوين األفكار وخطط العمل ي
بكل جلسة تدريبية وباألنشطة المتلية.
ب .أنشطة فردية عىل شكل تدريبات وتمارين عملية.
التشارك وعناضه وأدوار
ت .أنشطة جماعية تكون عىل شكل تطبيقات عملية ألنواع التدريس
ي
التشارك.
ومهام كل معلم بالتدريس
ي

.5

ّتم استخدام أساليب التقويم اآلتية:
التشارك.
القبىل والبعدي لمقياس االتجاهات نحو التدريس
أ .التطبيق
ي
ي
ر
الب استخدمت بكل جلسة من جلسات
والتكويب
القبىل
ب .أساليب التقويم
والختام ي
ي
ي
ي
التدريب.
التنامج
ي

.6

ّ
مبدب لكل جلسة تدريبية وكيفية توزي ــع الزمن وما يتخللها من جلسات
زمب
ي
تم وضع تصور ي
ر
لالستاحة ف ضوء محتوى كل جلسة واألنشطة ُ
المدرجة بها.
ي

.7

ّتم إعداد استمارة لتقييم المعلمات المتدربات لكل جلسة تدريبية.
تحكيم البنامج التدريب.

ُ ّ ً
ّ
ما من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ر
ومش يف
يب عىل ) (11محك
تم عرض التنامج التدر ي
التبية الخاصة من داخل السلطنة وخارجها  ،بهدف إبداء ر
ومعلم ر
مقتحاتهم حول التنامج
ي
ومقتحات المحكمي ؛ حيث ّتم اعتماد نسبة ) (85%ر
ر
فأكت من
التدريب .وقد ّتم األخذ بمالحظات
ي
ُ
يب ،وذلك بعد تحليل استجابة المحكمي
آراء المحكمي يف مدى مناسبة محتويات التنامج التدر ي
الب أرفقت مع التنامج التدريب .و ً
ر
التدريب بصورته
بناء عىل ذلك ،تألف التنامج
ي
ي
عىل االستمارة ي
ً
النهائية من ) (11جلسة تدريبية بواقع جلستي تدريبيتي أسبوعيا مدة كل جلسة ساعتي تدريبيتي.
إجراءات الدراسة
.1
.2
.3
.4

التواصل مع المديرية العامة ر
للتبية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة للحصول عىل
اإلحصاءات الخاصة بمعلمات صعوبات التعلم ومعلمات الرياضيات .
التشارك والتأكد من دالالت صدقه وثباته.
تطوير مقياس االتجاه نحو التدريس
ي
التشارك تكون من ( )11جلسة متعلقة بعناض
تدريب قائم عىل التدريس
تطوير برنامج
ي
ي
ّ
التشارك وأنواعه ومتطلباته وفوائده كما تم التأكد من صدقه.
التدريس
ي
أخذ الموافقات الرسمية للست يف إجراءات تطبيق الدراسة.
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التبية الخاصة بالمديرية العامة ر
 .5االلتقاء مع القائمي عىل قسم ر
للتبية والتعليم بمحافظة
اس 2018/2019م ألجل توضيح فكرة الدراسة وتحديد مكان
جنوب الباطنة للعام الدر ي
التدريب وآليات تطبيق أداة الدراسة.
ووقت تنفيذ التنامج
ي
 .6اختيار أفراد عينة الدراسة وتقسيمهم بطريقة عشوائية إىل مجموعتي ضابطة وتجريبية.
 .7اختيار مدرسة الرجاء كمركز لتدريب أفراد عينة الدراسة.
التشارك عىل معلمات المجموعتي
بىل والبعدي لمقياس االتجاه نحو التدريس
ي
 .8التطبيق الق ي
الضابطة والتجريبية.
القبىل والبعدي
 .9رصد استجابة معلمات المجموعتي الضابطة والتجريبية يف التطبيقي
ي
للمقياس.
ر
التدريب عىل معلمات المجموعة التجريبية خالل الفتة الممتدة بي  8أبريل
 .10تطبيق التنامج
ي
إىل 3مايو .2019
ر
 .11تحليل النتائج ومناقشتها وتقديم التوصيات والمقتحات.
القبىل لمقياس االتجاه نحو
 .12التحقق من تكافؤ المجموعتي الضابطة والتجريبية يف التطبيق
ي
التشارك ،ويوضح الجدول) (2ذلك.
التدريس
ي
جدول 2
التشارك
القبىل لمقياس االتجاه نحو التدريس
نتائج اختبار" ت" لداللة الفروق بي المجموعتي يف التطبيق
ي
ي
محاور
المقياس
األول
الثاب
ي
الثالث
الرابع
المقياس ككل

المجموعة
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية

المتوسط
الحساب
ي
1.98
1.93
2.08
2.10
1.98
2.02
1.97
2.14
2.00
2.06

االنحراف
المعياري
.359
.384
.398
.375
.293
.316
.350
.333
.277
.297

.608

درجات
الحرية
58

.546

.167

58

.868

.489

58

.627

1.974

58

.053

.816

58

.418

"ت "

االحتمالية

ُيظهر جدول ) (2عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05
التشارك بي متوسط تقديرات معلمات
القبىل لمقياس االتجاه نحو التدريس
يف التطبيق
ي
ي
ُ
المجموعتي الضابطة والتجريبية عىل جميع محاور المقياس ودرجته الكلية ،وتشت هذه النتيجة
التدريب.
إىل التكافؤ بي المجموعتي الضابطة والتجريبية قبل البدء يف تطبيق التنامج
ي
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متوسط تقديرات معلمات المجموعتي الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي لمقياس
ُ
يب" .والختبار هذه الفرضيةّ ،تم
االتجاهات نحو التدريس
التشارك تعزى ألثر التنامج التدر ي
ي
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لتقدير أفراد المجموعتي
التشارك ،ويوضح الجدول
الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو التدريس
ي
)(3ذلك.
جدول 3

نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بي المجموعتي يف التطبيق البعدي للمقياس
محاور
المقياس
األول
الثاب
ي
الثالث
الرابع
المقياس ككل

المجموعة
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية

المتوسط
الحساب
ي
2.13
2.43
2.13
2.33
1.96
2.56
2.13
2.74
2.05
2.55

االنحراف
المعياري
.458
.473
.383
.354
.354
.314
.392
.330
.302
.281

درجات
الحرية
58

االحتمالية

مربــع إيتا

0.01

0.10

2.09

58

0.04

0.07

7.008

58

0.001

0.45

6.61

58

0.001

0.42

6.64

58

0.001

0.43

"ت "
2.56

ُيظهر جدول ) (3وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بي
متوسط تقديرات معلمات المجموعتي الضابطة والتجريبية عىل كل محور من محاور المقياس
وعىل درجتة الكلية يف التطبيق البعدي وكانت هذه الفروق لصالح معلمات المجموعة التجريبية؛
إذ بلغت الداللة اإلحصائية عىل الدرجة الكلية للمقياس ( )0.001وبلغت قيمة ت ( .)6.64كما
بلغت قيمة مربــع إيتا عىل الدرجة الكلية للمقياس ( )0.43وهذه القيمة تشت إىل حجم تأثت كبت
التشارك .ونتيجة لذلك ّتم
يب يف تحسي مستوى اتجاهات المعلمات نحو التدريس
ي
للتنامج التدر ي
رفض الفرضية الصفرية واالستعاضة عنها بالفرضية البديلة؛ إذ أشارت النتائج إىل وجود فروق بي
متوسط تقديرات معلمات المجموعتي الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي لمقياس
التشارك.
التدريب القائم عىل التدريس
االتجاهات ُيعزى ألثر التنامج
ي
ي
ّ
ُ
ر
والب نصت عىل أنه" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي
النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ،ي
متوسط تقديرات معلمات المجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات نحو
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التدريس التشارك ُتعزى ُ
لمتغت التخصص " .والختبار هذه الفرضيةّ ،تم استخراج المتوسطات
ي
الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) للكشف عن داللة الفروق بي متوسط تقديرات
التشارك وفق
معلمات المجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو التدريس
ي
متغت التخصص ،ويوضح الجدول ) (4ذلك.
جدول 4

نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بي تقديرات معلمات المجموعة التجريبية عىل الدرجة الكلية
لمقياس االتجاهات وفق متغت التخصص
مقياس االتجاهات

التخصص

العدد

الدرجة الكلية

صعوبات تعلم
رياضيات

17
13

المتوسط
الحساب
ي
2.54
2.58

االنحراف
المعياري
.260
.316

"ت "
.382

درجات
الحرية
28

مستوى
االحتمالية
.705

يتضح من الجدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (0.05
≥  )αبي متوسط تقديرات معلمات المجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات
ُتعزى ُ
لمتغت التخصص ،حيث كانت قيمة ت ( ).382بمستوى داللة ( ).705عىل الدرجة الكلية
التشارك
للمقياس ،مما يدل عىل أن التنامج أسهم يف تحسي مستوى االتجاهات نحو التدريس
ي
بغض النظر عن متغت التخصص ومن ثم قبول الفرضية الصفرية واعتبارها صحيحة.
ُ
المناقشة
التدريب يف تحسي اتجاهات معلمات المجموعة
أظهرت النتائج وجود أثر للتنامج
ي
التجريبية نحو التدريس التشاركُ ،
ويمكن تتير هذه النتيجة إىل أن اتجاهات معلمات المجموعتي
ي
القبىل لمقياس
التشارك كان بمستوى متوسط يف التطبيق
الضابطة والتجريبية نحو التدريس
ي
ي
ّ
االتجاهات كما هو موضح بجدول ( ،)2بينما نالحظ من خالل جدول ( )3بأن االتجاهات نحو
التشارك أصبحت بمستوى كبت يف التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات لدى معلمات
التدريس
ي
المجموعة التجريبية ،بينما بقيت بمستوى متوسط لدى معلمات المجموعة الضابطة .ومن ثم
ّ
فإن التحسن الذي طرأ عىل الدرجة الكلية لمعلمات المجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي
ّ
وف هذا الصدد أكد
لمقياس االتجاهات البعدي يمكن إرجاعه إىل فاعلية التنامج
التدريب .ي
ي
( )Chitiyo, 2017عىل أهمية برامج اإلعداد المهب لمعلم ر
التبية الخاصة والتعليم العام أثناء
ي
ي
التشارك وخاصة أنهم يفتقرون إىل المهارات
الخدمة الذي يمنحهم الختة العملية يف التدريس
ي
التشارك كما يتفق ( )Scruggs et al., 2007مع )(Chitiyo
والمعارف الالزمة لتطبيق التدريس
ي
ر ُ
الب تسهم يف تحسي اتجاهاتهم وممارساتهم
عىل أهمية برامج تدريب المعلمي قبل وأثناء الخدمة ي
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التدريب ُليسهم يف تحسي مستوى الكفايات
وبعبارة أخرى فقد جاء هذا التنامج
ي
ُ ّ
التشارك الذي يعد من الركائز األساسية
المعرفية واألدائية والشخصية لدى المعلمات بالتدريس
ي
لتحقيق فلسفة دمج الطالب ذوي صعوبات التعلم يف صفوف ومدارس التعليم العام ،وخلصت
دراسة ( )Al-Zoubi & Nefaie, 2019إىل وجود تحديات تواجه برنامج صعوبات التعلم متعلقة
معلم صعوبات التعلم قبل الخدمة وقلة الورش والدورات التدريبية
المهب لدى
بضعف اإلعداد
ي
ي
معلم
أثناء الخدمة ،ولهذا أوىص ( )Al-Zoubi & Bani Abdel Rahman, 2016بضورة إلحاق
ي
صعوبات التعلم بتامج وورش تدريبية أثناء الخدمة من أجل تحسي معارفهم ومهاراتهم والذي
ر
الب تواجههم بالتدريس يف برنامج صعوبات التعلم.
يسهم يف التخفيف من بعض العقبات ي
ر
معلم صعوبات التعلم أثناء
الب أجريت حول برامج تدريب
ي
وبينت عدد من الدراسات ي
وف إكسابهم جملة من الكفايات المعرفية واألدائية
الخدمة إىل تأثتها
ي
اإليجاب يف سلوك المعلم ي
والشخصية ( Al-Zoubi & Bani Abdel Rahman, 2011; Al-Zoubi et al., 2010; Ismail
التشارك
 ،)et al ., 2009ونتيجة لذلك نستطيع القول أن التنامج التدري يب القائم عىل التدريس
ي
التشارك ،كما أشارت ()Bakhsh, 2009
قد أسهم يف تحسي مستوى معرفة المعلمات بالتدريس
ي
ُ
ّ
ر
عاب من بعض جوانب القصور وخاصة يف
إىل أن برامج تدريب
معلم التبية الخاصة أثناء الخدمة ت ي
ي
التنسيق بي مؤسسات ر
الحاىل من تطورات يف كافة
التبية الخاصة ،حيث إن ما يشهده العض
ي
المجاالت تجعل من الضوري مواجهة هذه التطورات من خالل التفاعل معها بطريقة إيجابية،
فالمؤهالت العلمية واإلعداد قبل الخدمة قد ال تكون غت كافية ،ولهذا فال بد للمعلم أن يزيد من
ر
إيجاب
والب قد تؤثر بشكل
معارفه ومهاراته من خالل إلتحاقه بتامج التطوير
ي
المهب أثناء الخدمة ي
ي
التدريس من خالل تحديث
إيجاب عىل أدائه
يف اتجاهاته وأفكاره وسلوكه ،وينعكس ذلك بشكل
ي
ي
ر
واستاتيجيات التدريس وأساليب التقويم ( Al Khateeb,
المناهج الدراسية والوسائل وطرائق
ّ
ر
 ،)2014وأشار ) (Cooper et al., 2008بأن امتالك معلم التبية الخاصة للكفايات التعليمية
الجزب والشامل.
ُيسهم يف تلبية الحاجات التعليمية للطالب ذوي صعوبات التعلم بتامج الدمج
ي
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ومعلم صعوبات التعلم
معلم التعليم العام
التشارك .ولهذا يجب عىل برامج تدريب
للتدريس
ي
ي
ي
ُ
أثناء الخدمة يف سلطنة عمان أن تواكب التطورات المعاضة الخاصة بتامج دمج الطالب ذوي
ُ
صعوبات التعلم يف صفوف التعليم العام من خالل اشتمالها عىل أنشطة ميدانية تعزز من ممارسة
ّ
وف هذا الصدد أشار ( )Pancsofar & Petroff, 2013إىل أن
هؤالء المعلمي للتدريس
التشارك .ي
ي
ر
المعلمي الذين التحقوا بتامج وورش تدريبية أثناء الخدمة كانوا أكت قدرة يف ممارسة التدريس
التشارك وثقة بالنفس وأصبح لديهم اتجاهات إيجابية نحو التدريس التشارك .ر
وحب تكون ممارسة
ي
ي
ّ
التشارك فعالة لدى المعلمي فال بد لتامج تدريبهم أثناء الخدمة أن تكسبهم مهارات
التدريس
ي
أساسية قد ال تكون متوافرة يف برامج إعدادهم وتدريبهم قبل الخدمة (.(Friend, 2008

ّ
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وقد يعود التطور الذي طرأ يف اتجاهات معلمات المجموعة التجريبية إىل اعتماد التنامج
الذهب وحل المشكالت مما جعل دور
عىل أساليب تعليمية متنوعة كأسلوب المحاضة والعصف
ي
ً
ً
المعلمة المتدربة دورا نشطا وليست ُمتلقية للمعلومة ،حيث أشار عبيدات ()Obaidat, 2014
ّ ً
ّ
ر
ر
واالستاتيجيات التعليمية والتدريبية
تنوعا يف استخدام األساليب
الب تتضمن
بأن التامج التدريبية ي
ُ
تشكل عامل جذب للمتدربي وتكسبهم المعارف والمعلومات باإلضافة إىل إسهامها يف تحقيق
ً
األهداف المرجوة من برامج التدريب .ويعزو الباحثون هذه النتيجة أيضا إىل استخدام العروض
ر
الب ّتم ترجمتها إىل اللغة العربية لتسهيل فهم المحتوى وإيصال
التقديمية ومقاطع الفيديو ي
المعلومة بشكل سليم وواضح ،كما أسهم استخدام األنشطة الفردية والجماعية ،وبرامج تكنولوجية
الضوب  Barcode Scannerوالقلم السحري  Magic Benوتطبيق
ُمساعدة كتنامج الماسح
ي
 Zipgradوتطبيق  Plickersوتطبيق  Edmodoيف إشعال روح الحماس والمنافسة بي
ً
المجموعات التدريبية وإدخال نوع من التآلف والمتعة يف تقديم الجلسات التدريبية وكان ذلك دافعا
فيجوتسك
للمعلمات المتدربات يف حضور الجلسات التدريبية ،وهذا ما ركزت عليه نظرية
ي
ّ
ر
الب أشارت بأن بناء المعارف والمفاهيم واكتساب المهارات والقيم يتم من خالل
 ، Vygotoskyي
المناقشة االجتماعية والتفاوض بي المعلمي كعملية اجتماعية ثقافية لتوجيه أفكارهم وتكوين
الجماع( Al-Serhan 2005; Najdi
االجتماع تتم من خالل النشاط
المعب ،فطبيعة التفاعل
ي
ي
 ، )et al., 2015فتعاون معلمة الرياضيات مع معلمة صعوبات التعلم يف التخطيط والتدريس
والتقويم واالبتعاد عن الذاتية واالنتقال من المشاركة الهامشية إىل المشاركة الفاعلة داخل
ّ
بينهن عزز من قدرتهن عىل فهم محتوى وجوهر
المجموعات التدريبية وتبادل الختات والمهارات
التشارك (Najdi et
شارك وهذا بدوره أسهم يف تحسي اتجاهاتن نحو التدريس
فكرة التدريس الت
ي
ي
).al., 2005
التشارك لدى
وأوضحت نتائج هذه الدراسة وجود اتجاهات إيجابية نحو التدريس
ي
ر ً
ُ ّ
يب يف تحسي
المعلمات يف المجموعة التجريبية ،ويعد هذا مؤشا عىل فاعلية التنامج التدر ي
ّ
ّ ُ
ه المعرفية
اتجاهاتهن ،ويمكن تفست هذه النتيجة بأن االتجاه يتكون من ثالثة مكونات رئيسة ي
ً
والسلوكية والوجدانية ،ويتشكل االتجاه عندما رتتابط هذه المكونات معا ،فعندما يظهر يف أفق
المعاب المناسبة من خالل ختاته السابقة ()Smadi, 2008
الفرد موضوع جديد يبدأ يف استدعاء
ي
الم ّ
ويتمثل ُ
التشارك،
المعرف يف مدى امتالك المعلمات من معارف ومعلومات حول التدريس
كون
ي
ي
ّ
التدريب أكسب معلمات المجموعة التجريبية جملة من المعارف والمهارات
حيث إن التنامج
ي
التشارك وفوائده وعناضه وأنواعه ومتطلبات تطبيقه ،كما أن وجود
المتعلقة بمفهوم التدريس
ي
ً
التدريب أسهم يف تعزيز المكون
معلمة الرياضيات مع معلمة صعوبات التعلم معا يف التنامج
ي
ً
ر
الب تمتلكها المعلمات ورغبتهن بالعمل معا
ي
الوجداب لالتجاه والذي يعت عن المشاعر والعواطف ي
32

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية
Vol. ( 44 ), issue ( 3 ) October 2020

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
UAEU

المجلد (  ) 44العدد (  ) 3أكتوبر 2020
International Journal for Research in Education

الرياضيات ومعلمة صعوبات التعلم.
ً
ّ
ووفقا لنظرية القيادة ُ
الموزعة  Distributed Leadershipفإن معلم الرياضيات ومعلم
ً
الصعوبات يتشاركان المسؤولية يف تعليم جميع الطالب يف البيئات األقل تقييدا وهذا يتطلب منهما
التشارك وتحمل مسؤولية
قيادة الصف واالنتقال من أسلوب التعليم الفردي إىل أسلوب التدريس
ي
تقديم المنهج لجميع الطالب ( ،)Sheehy, 2007; Klein, 2014بينما يرى سكوت ( Scott,
ّ
 )2016وشافت وبراون ( )Shaffer & Brown, 2015بأن وجود عالقة عمل تشاركية جيدة بي
ُ ّ
التشارك والذي ُيسهم يف التطوير
المعلمي تعد من أهم الكفايات االجتماعية إلنجاح فكرة التدريس
ي
المهب للمعلمي خاصة عند تقبل معلمة الرياضيات لمعلمة صعوبات التعلم والسماح لها يف تنفيذ
ي
ر
التشارك ،ومن ثم فإن توزي ــع القيادة بي المعلمات
الحصص الدراسية وفق استاتيجيات التدريس
ي
ّ
ّ
التشارك المختلفة وشعورهن بالمسؤولية نحو تحقيق أهداف
أدوارهن يف نماذج التدريس
وفهم
ي
ّ
وف ضوء
المنهج لجميع الطالب يف البيئة الصفية حسن من اتجاهاتهن نحو التدريس
التشارك ،ي
ي
التشارك من العوامل
هذه النتيجة ُيمكن القول بإن اتجاهات المعلمات اإليجابية نحو التدريس
ي
المستقبىل لتطبيقه (.)Solis et al., 2012
الحاسمة لتحقيق الدمج الشامل و التخطيط
ي
ر
الب أشارت إىل وجود اتجاهات
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات ي
التشارك ;(Hamdan & et al., 2016; King, 2014
إيجابية لدى المعلمي نحو التدريس
ي
) .Rodrigues, 2013; Roberson, 2014; Shaffer & Brown, 2015كما تتفق هذه النتيجة
ر
الب أشارت بشكل عام إىل أهمية برامج تدريب المعلمي يف تحسي
مع نتائج عدد من الدراسات ي
التشارك (Brown, 2013; Fazel, 2011; Kamens, 2009; Simon,
المعرفة بالتدريس
ي
)2017; Shin et al., 2016; Smith, 2017
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والسىع كذلك إىل تحسي الجوانب
ُبغية تحقيق الدمج الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم
ي
ً
االجتماعية والسلوكية واألكاديمية للطالب .كما أسهمت مشاركة المعلمات معا يف التخطيط
السلوك لالتجاه حيث
التدريب يف دعم المكون
التشارك أثناء جلسات التنامج
والتدريس والتقييم
ي
ي
ي
ّ
التشارك يف الفصول الدراسية وآلية كتابة
إن التنامج قدم أنشطة حول كيفية توظيف التدريس
ي
ر
الب
الخطة التدريسية التشاركية وأمثلة عملية لكيفية تنفيذ بعض دروس الرياضيات والتعديالت ي
ُيمكن إدخالها للتتناسب مع جميع الطالب باإلضافة إىل توزي ــع األدوار والمسؤوليات بي معلمة

ّ
أثــر بـرنامـج تـدريـبـي فـي اتـجـاهات مـعـلـمات الطالب ذوي صعـوبات التعـلم
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.1

الخاطرية وآخرون

التوصيات والمقبحات
التبية الخاصة وبرامج تدريب المعلمي ف وزارة ر
توجيه اهتمام القائمي عىل برامج ر
التبية
ي
ُ
التشارك.
والتعليم يف سلطنة عمان عىل أهمية تدريب المعلمي عىل التدريس
ي

.2

توجيه اهتمام القائمي عىل برامج إعداد معلم ر
التبية الخاصة ف الجامعات ُ
العمانية عىل
ي
ي
التشارك.
أهمية طرح مقررات دراسية حول التدريس
ي

.3

التشارك يف تحسي الجوانب األكاديمية والسلوكية
إجراء دراسة حول فاعلية التدريس
ي
واالجتماعية لدى طالب ذوي صعوبات التعلم .

.4

التشارك يف البيئة الصفية ومدى قدرة المعلمي عىل
إجراء دراسة حول آلية تطبيق التدريس
ي
تطبيقه.
التمويل

هذا البحث غت حاصل عىل تمويل.
تضارب المصالح
ُ
ر
يؤكد الباحثون بعدم وجود تضارب يف المصالح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفكرية ،ونش هذا
البحث.
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